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HOOFDSTUK 1 | INLEIDING        

  

 

Voor u ligt het jaarverslag 2021 van de Commissie van Toezicht (CvT) bij het Forensisch Psychiatrisch Centrum 

(FPC) De Kijvelanden te Portugaal.  

Het jaarverslag geeft een beschrijving van de werkzaamheden van de CvT. Verder bevat het een overzicht van de 

onderwerpen die de Commissie met de directie heeft besproken, alsmede een verslag van de ervaringen die de 

leden van de CvT hebben opgedaan in hun werk voor de Kijvelanden in hun relatie met patiënten, staf en 

management van de kliniek.  

De taakstelling van de CvT  heeft een juridische basis zoals neergelegd in de Beginselenwet verpleging 

Terbeschikkinggestelden (Bvt).  

De CvT heeft ingevolge de Bvt de volgende taken: 

 toezicht houden op de wijze van tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende straffen en 

maatregelen in de inrichting; 

 kennis nemen van de door patiënten naar voren gebrachte grieven en zonodig bemiddelen tussen 

een patiënt en het hoofd van de inrichting; 

 zorg dragen voor de behandeling van klaagschriften; 

 de Minister, de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) en het Bestuur 

adviseren en inlichten.  

Ingevolge de Bvt stelt de CvT zich door persoonlijk contact met de patiënten regelmatig op de hoogte van onder 

hen levende wensen en gevoelens. Dit gebeurt door de maandcommissaris bij het bespreken van klachten, het 

voeren van de door patienten aangevraagde gesprekken en in het maandelijks overleg met de Patiëntenraad. 

Door dit intensieve persoonlijke contact krijgt de CvT een beeld van wat er speelt in de kliniek. In het jaarverslag 

vindt u de relevante zaken die de CvT in 2021 zijn opgevallen en die zij heeft besproken met de directie.

HOOFDSTUK 2 | ALGEMEEN        

  

 

2.1 INLEIDING 

FPC De Kijvelanden is een particuliere instelling voor forensische psychatrie, gevestigd in Poortugaal in de 

gemeente Albrandswaard. De voornaamste doelstelling van de instelling is het bijdragen aan de veiligheid van 

de maatschappij. De instelling richt zich op het voorkomen van delicten en op het bieden van behandeling en 

zorg aan mensen, die als gevolg van psychische problemen in aanraking zijn gekomen met justitie. FPC De 

Kijvelanden  kent onderdelen voor klinische zorg en beschikt over een vestiging voor transmurale zorg in 

Rotterdam. 

Het overgrote deel van de patienten betreft ter beschikking gestelden (Bvt). Sinds de fusie in 2018 maakt FPC De 

Kijvelanden onderdeel uit van Fivoor, een landelijk werkende  organisatie voor forensische zorg en intensieve 

psychiatrie. FPC De Kijvelanden is binnen Fivoor een zelfstandig rechtspersoon. 
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Het bestuur van deze rechtspersoon bestaat uit dezelfde functionarissen die het bestuur van Fivoor vormen. De 

Kijvelanden heeft een Raad van Toezicht bestaande  uit drie personen, waarvan er éen is benoemd op voordracht 

van het Ministerie van J en V. De leden van de Raad van Toezicht van de Kijvelanden zijn dezelfde als die van de 

Raad van Commissarissen van Fivoor.   

In De Kijvelanden worden ongeveer 115 mannelijke patiënten behandeld. In de transmurale vestiging De Blink 

(gevestigd in Rotterdam) verblijven  30 patiënten. 

In FPC De Kijvelanden zijn naast de reguliere afdelingen vier afdelingen met een bijzondere populatie, te weten 

drie  afdelingen  voor licht verstandelijke gehandicapte patiënten en een afdeling met patiënten met een extreem 

beheers- en/of  vluchtgevaarlijke status. 

2.2  2021: HECTISCH JAAR 

Nasleep ontvluchtingsdrama 

Na het grote incident uit 2020 is een fors aantal maatregelen genomen. Zo is de toegangscontrole aangescherpt 

tot een zero-piep beleid voor  iedereen. Procedures zijn aangepast, met personeel van de betrokken afdeling 

Olivijn is intensief overleg gevoerd, ook in de bezetting van de portiersloge zijn mutaties  noodzakelijk gebleken. 

 Het incident blijkt op het personeel dat direct betrokken was diepe sporen achtergelaten te hebben en voor 

sommigen is terugkeer naar de kliniek onmogelijk gebleken. 

Externe partijen zoals de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Dienst Justitiele inrichtingen hebben rapportages 

opgesteld op basis waarvan de kliniek verantwoording af moet leggen over de gewenste aanpassingen. 

Ook de nasleep van het gewelddadige incident van  5 jaar geleden brengt met zich mede dat over de gevolgde 

aanpassingen en werkwijze overleg gevoerd wordt met de Inspectie Sociale Zaken. 

2.3 CORONA EN DE COMMISSIE VAN TOEZICHT  

In nagenoeg het hele jaar 2021 zijn de sporen van Corona duidelijk zichtbaar geweest. Waar net als in de hele 

samenleving in de zomer het idee bestond dat Corona op z’n retour was, bleek dat niet  het geval. De gevolgen 

waren  groot. Afdelingen gingen  met enige regelmaat in quarantaine, beschermingsmaatregelen moesten 

genomen worden, bezoek  kon niet of met grote beperkingen ontvangen worden, medewerkers vielen uit en 

roosters moseten aangepast worden. Gedurende ongeveer het gehele jaar is in wisselende perioden gewerkt 

met tussendiensten en aangepaste roosters. Voor de patiënten en het leefklimaat heeft dat grote gevolgen 

gehad:men  werd veel later uitgesloten en ging savonds erg vroeg weer achter de deur. Dit kwam bovenop de 

vele beperkingen voor bezoek en dat maakte het een zware periode voor de patienten. En uiteraard ook voor 

het personeel. 

 De kliniek heeft steeds geprobeerd  om de negatieve gevolgen hiervan  zo goed mogelijk  op te vangen. De 

toegang tot de inrichting is gedurende het jaar een aantal malen van overheidswege beperkt hetgeen voor de 

CvT betekende dat met name het werk van de Maandcommissaris veel meer op afstand moest worden 

uitgevoerd. Klachtbemiddeling vond plaats op een centrale plaats in de kliniek, maar veel vaker telefonisch. 

Beklagzittingen zijn zo goed als mogelijk doorgegaan, maar ook daar zijn de gevolgen zichtbaar. Veelal in hybride 

vorm met inbellende advocaten, leden van de beklagcommissie die online deelnamen aan de zitting. De 

Rechtbank heeft enige tijd een beperkte administratieve dienstverlening moeten betrachten, de RSJ heeft aan 

het eind van het verslagjaar een grote achterstand bij het verwerken van de beroepszaken opgelopen.. Kortom  

de pandemie is voor het werk van de Commissie als ook voor de kliniek van grote invloed geweest. 
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2.4 PERSONEELSPROBLEMATIEK EN BEZUINIGINGEN 

In 2021 zijn er geen organisatieaanpassingen geweest die het gevolg zijn geweest van budgetbeperkende 

maatregelen. 

Met de gedeeltelijke handhaving van de gemaximeerde geintegreerde dagprijs en het voornemen om ook in de 

forensische zorg per 2022 te gaan werken met prestatiebekostiging is duidelijk dat er ook de komende jaren druk 

zal blijven staan op de financiële middelen voor de kliniek. Dat terwijl de sector gebaat is bij duurzame 

financiering: heldere en consistente tarieven en afspraken voor de lange termijn. Dat is van belang voor stabiliteit 

in de sector en in de Kijvelanden. 

Daarnaast blijft het heel lastig om goed en gekwalificeerd personeel binnen te krijgen, een gegeven waar andere 

TBS klinieken ook mee worstelen. De markt is schaars. Ook op het niveau van Hoofd behandeling heeft de kliniek 

een beroep op ZZp ers moeten doen. 

 

2.5 GEBOUW 

Al enige jaren vraagt de CvT aandacht voor de gevolgen van de klimaatverandering voor de leefbaarheid in de 

kliniek en dan met name op de afdelingen en de patientenkamers. 

In 2019 heeft een grote technische ingreep plaatsgevonden door de koelinstallantie van het gebouw te 

vernieuwen en het daarbijhorende regelsysteem te verbeteren. Over het algemeen kan gesteld worden dat er 

daadwerkelijk verbeteringen hebben plaatsgevonden, maar dat het systeem nog geen oplossing biedt voor de 

extreem hoge temperaturen van de laatste zomers. Ondanks dat de zomer van 2021 mild was en er geen 

perioden van extreme hitte hebben plaatsgevonden is uit contact met medewerkers en staf duidelijk geworden 

dat onverwachte temperatuurschommelingen en onverklaarbare warmte voorkomen in sommige 

patientenruimten en op andere plaatsen.  

Het wreekt zich dat er geen regelgeving is die ziet op hoge temperaturen op de afdelingen en de kamers. De CvT 

beijvert zich via de landelijke Klankbordgroep voor aanvullende regelgeving, vooralsnog zonder al teveel 

resultaat. Hiertoe hebben gesprekken plaatsgevonden met diverse Inspecties, doch het lukt niet om een 

probleemeigenaar te vinden. De inspectie sociale zaken (Arbo) erkent een verantwoordelijkheid maar dan met 

name voor de arbeidsomstandigheden van het personeel en de rol/verantwoordelijkheid van de werkgever. 

Het management van de kliniek heeft het via de Klankbordgroep aangereikte hitteplan voor de PI Arnhem 

omgewerkt tot een eigen hitteplan met aandacht voor preventie en signalering.   
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2.6 KLINIEKREGELS. 

 In 2020 is een eerste concept vernieuwde kliniekregels met een delegatie van de CvT in werkgroep verband 

besproken. De kliniekregels zijn een uitwerking van de BVT. De bespreking in de werkgroep heeft er toe geleid 

dat de kliniek intern overlegt over aanpassing van het eerste concept. Het ontwerpen van nieuwe of aan de tijd 

aangepaste stelsel van kliniekregels loopt sinds 2018 en heeft  tot eind 2020 niet geleid tot een eindresultaat. In 

de kern komt de inzet van de CvT er op neer dat alle lagen in de kliniek gebaat zijn bij heldere, duidelijke en 

toetsbare regels. 

In het voorliggende verslagjaar heeft het management van de kliniek gemeend de concept kliniekregels zoals die 

in 2020 voor commentaar aangeboden zijn aan de CvT  ongewijzigd tot de kliniekregels te verheffen. Dit vanwege 

externe druk om de conceptregels te formaliseren. 

De CvT heeft de kliniek laten weten bezwaar te hebben tegen de gevolgde werkwijze en het daaruit 

voortvloeiende magere resultaat. De beklagzaken die zich voordoen in relatie tot de kliniekregels zullen kritisch 

bezien op de thema’s proportionaliteit, rechtvaardigheid en evenwichtigheid. 

2.7  PROBLEEMOPLOSSEND BEMIDDELEN.  

In 2021 is voortgegaan met de discussies met management en staf over de positieve betekenis van bemiddeling 

bij klacht en griefafhandeling. Dit heeft er toe geleid dat met behulp van de afdeling Communicatie van Fivoor 

een folder en een poster voor patiënten  zijn ontwikkeld die behulpzaam zijn voor patiënten en staf. Met ingang 

van 2021 is nadrukkelijk in de praktijk gewerkt met bemiddeling, voor zover mogelijk met de corona 

maatregelen/beperkingen. Hoewel nog geen feitelijke evaluatie heeft plaatsgevonden is het de stellige indruk 

van de CvT dat de gezamenlijke poging van staf en maandcommissarissen er toe geleid heeft dat substantieel 

meer zaken tot een goed eind gebracht zijnmet behulp van bemiddeling. Vooral de praktische zaken waarbij het 

tussen een patiënt en de afdelingsstaf op soms kleinere punten niet goed loopt hebben zich geleend voor een 

bemiddeling. Iedereen is gebaat bij een snelle oplossing en de commissie is verheugd dat de gezamenlijke 

inspanning tot goede resultaten heeft geleid. 

2.8  SFEER IN DE KLINIEK. 

Vermeldenswaard  is dat de directie en staf op allerlei manieren proberen de menselijke maat in de kliniek vorm 

te geven. Al enige jaren is er bijvoorbeeld niet alleen een kerstdienst aan het eind van het jaar, maar ook een 

kerstmarkt die mede door patiënten georaniseerd is. 

Ook tijdens islamitische hoogtijdagen is er gezamenlijk extra aandacht. Zo wordt het suikerfeest gevierd en zijn 

patiënten in de gelegenheid vorm te geven aan de ramandan. 

Andere momenten die opvallen zijn de extra aandacht voor dierendag en de produktie en verkoop van 

bloemstukken. Dit jaar zijn voor de derde keer in samenwerking met Dutch Cell Dogs trainingen met honden 

verzorgd voor patiënten.  

De patientenraad krijgt voldoende aandacht van de directie.  
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2.9  PERSONELE BEZETTING VAN DE CVT. 

In de personele bezetting van de CvT hebben zich in het verslagjaar geen wijzigingen voorgedaan. 

 

2.10 ANDERE ZAKEN 

In het verslagjaar is één patiënt op natuurlijke wijze overleden. 

 

HOOFDSTUK 3 | DE TOEZICHTHOUDENDE EN ADVISERENDE TAAK 

 

3.1 VERGADERINGEN MET DE DIRECTIE. 

De CvT heeft in 2020 elfmaal vergaderd met de directie en éénmaal, in het kader van kwaliteitsontwikkeling, 

zonder directie. De maandcommissarissen zijn altijd beschikbaar geweest om de grieven van patiënten te 

bespreken en te bemiddelen. De beklagcommissie kwam tweemaal per maand bijeen op maandagen en 

donderdagen om zo de Hoofden Behandeling in de gelegenheid te stellen zoveel als mogelijk bij de behandeling 

van klachten aanwezig te zijn. 

Van de bevoegdheid om advies aan het bestuur, de RSJ en/of de minister uit te brengen is in dit verslagjaar geen 

gebruik gemaakt. Vanuit het bestuur zijn geen signalen of vragen ontvangen. Het jaarverslag over 2020 is met  

de directie besproken en niet met het bestuur of de Raad van Toezicht. 

De CvT bestaat aan het eind van het verslagjaar uit acht leden en wordt ondersteund door de secretaris. De acht 

leden vertegenwoordigen de basiskwaliteiten die de BVT voorschrijft. Lid zijn een met rechtspraak belast lid van 

de rechterlijke macht, een advocaat, een gedragsdeskundige met kennis van intramurale zorg en een psychiater. 

Zes leden van de CvT zijn bij toerbeurt maandcommissaris. 

3.2 HET CONTACT MET DE PATIËNTENRAAD  

De Commissie van Toezicht heeft al jaren een vaste contactpersoon voor Patiëntenraad die maandelijks contact 

heeft met de raad en met hen overlegt over de gang van zaken binnen de kliniek. Dit  overleg vindt veelal 

voorafgaand aan de maandelijkse vergadering van de Commissie met de directie plaats, afwisselend persoonlijk 

en telefonisch, al naar gelang de coronamaatregelen in 2021. Via een vaste kliniekmedewerker kan de 

Patiëntenraad contact opnemen met de contactpersoon van de Commissie. Hier werd eenmaal gebruik van 

gemaakt.   

De Patiëntenraad werd in 2021 uitgebreid zodat nu op twee na alle  afdelingen in de raad vertegenwoordigd zijn.  

De leden van de raad maakten ad hoc een rondje langs alle afdelingen om de meningen over veelgehoorde 

klachten en grieven te inventariseren en koppelden dit terug naar de vaste contactpersoon van de Commissie. 

Gespreksonderwerpen bij het overleg tussen Patiëntenraad  en de contactpersoon waren in 2021 o.a. de 

coronamaatregelen en de gevolgen daarvan voor de patiënten t.a.v. bezoek, werk, leren, verlof en ontspanning, 

besmettingen onder personeel en patiënten, het nijpende personeelstekort, de maaltijdvoorziening, de nieuwe 

invoerregels en de rol van de portiers daarin en zaken t.a.v. financiën zoals bankpassen en overzichten. Waar 
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gewenst nam de vaste vertegenwoordiger van de Commissie van deze punten mee naar de maandelijkse 

vergaderingen met de directie. 

De voorzitter van de Patiëntenraad nam deel aan de informatieronde die de contactpersoon van de Commissie 

samen met een van de kliniekmedewerkers maakte ter introductie  van en toelichting op de nieuwe inzet op 

bemiddeling van klachten en grieven.  Tijdens deze ronde werd op elke afdeling de folder over de mogelijkheden 

van bemiddeling en een nieuw beklagformulier aangeboden aan patienten en medewerkers.  De Patiëntenraad 

is tevreden over de samenwerking met de directie, het overleg dat tweemaal per maand plaats vindt tussen raad 

en directie wordt gewaardeerd, evenals de aandacht voor de Commissie van Toezicht voor de Patiëntenraad.  

 

HOOFDSTUK 4 | DE BEMIDDELENDE EN DE RECHTSPREKENDE TAAK 

 

4.1 DE BEMIDDELING DOOR DE MAANDCOMMISSARIS 

(probleemoplossend) bemiddelen 

Ook voor de bemiddelingstaak van de CvT is de invloed van de Coronacrisis groot geweest. Op een aantal 

momenten heeft de kliniek, mede naar aanleiding van richtlijnen van het Ministerie het bezoek aan de kliniek 

beperkt. Het gevaar voor besmetting van de patiënten door invloeden van buitenaf hebben dat nodig gemaakt.  

Voor de maandcommissarissen betekende dit dat het bemiddelen van grieven van de patiënten veelal 

telefonisch plaatsvond. Op andere momenten met name in de qua Corona wat rustige zomerperiode is de kliniek 

wel bezocht door de maandcommissaris. Maar anders dan gebruikelijk werden de bezoeken aan de diverse 

afdelingen gemeden. De kliniek heeft een kamer nabij het personeelsrestaurant beschikbaar gesteld en na wat 

aanloopproblemen functioneerde deze oplossing naar behoren. 

De veerkracht van de organisatie is op de proef gesteld  en er bestaat veel waardering bij de CvT over de manier 

waarop dat gegaan is.  

Ook in 2021 hebben de leden van de Commissie van Toezicht, die twee keer per jaar een maand 

maandcommissaris zijn en dan klachten van patiënten behandelen, weer geprobeerd om in zoveel mogelijk 

gevallen te bemiddelen tussen de patiënt en zijn Hoofd Behandeling, teammanagers dan wel stafleden van de 

afdeling. 

Dit vanuit het idee, dat, als de klacht of  het ongenoegen van de patiënt de nodige aandacht krijgt in een gesprek 

met de kliniek-medewerker, in aanwezigheid van de maandcommissaris, in ieder geval de kans op een voor allen 

bevredigende oplossing van de kwestie groter is, dan wanneer dit niet gebeurt. Hiermee kan het aantal klachten 

dat aan de beklagcommissie wordt voorgelegd worden verkleind en kan dit tijd besparen van medewerkers van 

de kliniek. 

Een belangrijke constatering is tenslotte dat bemiddelingsgesprekken ook kunnen gaan over zaken, waarover 

formeel (volgens de BvT) niet geklaagd kan worden. De ervaring leert echter dat dit soort zaken ook heel erg van 

invloed kunnen zijn op de houding van de patiënt en de relatie met de staf. 
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4.2 DE BEKLAGCOMMISSIE 

De beklagcommissie houdt in de regel tweemaal per maand een zitting. Wat op valt is dat het aantal door de 

beklagcommissie gegrond verklaarde klachten in het jaar 2021 meer dan gehalveerd is. Enerzijds zal dit zijn 

veroorzaakt zijn door de over de eerste drie kwartalen opmerkelijk lage instroom en het daardoor fors lagere 

aantal uitspraken dat de beklagcommissie heeft gedaan. Anderzijds bestaat echter ook de indruk dat de kliniek 

er in een aantal gevallen beter in slaagt om de bestreden besluiten (nog) zorgvuldiger te motiveren en de vragen 

ter zitting adequaat en afdoende te beantwoorden. Hierbij moet ook worden vermeld dat in de verweerschriften, 

nadrukkelijker dan in het verleden, ook wordt benoemd wanneer er iets niet goed is gegaan. Daarnaast moet 

nog worden vermeld dat de beklagcommissie, als een klaagschrift (deels) gegrond verklaart, de mogelijkheid 

heeft om aan de klager een tegemoetkoming toe te kennen. De toe te kennen tegemoetkoming kan geldelijk van 

aard zijn maar ook andere vormen van compensatie zijn mogelijk. Het heeft de voorkeur van de beklagcommissie 

om de tegemoetkoming, daar waar mogelijk, in natura te verlenen. Gedacht kan in zo’n geval worden aan 

bijvoorbeeld een extra bezoekmoment of een passend artikel uit de winkel. Indien dat niet mogelijk is, kan er 

aanleiding zijn om een financiële tegemoetkoming toe te kennen. Voor de meest voorkomende geldelijke 

tegemoetkomingen, heeft de RSJ standaardbedragen bepaald.  

Gegronde klacht 

De gegronde klacht die de beklagcommissie in 2021 het meest is bijgebleven  is de klacht waarin klager zich 

beklaagt zich over het feit dat hij op 1 maart 2020 in de kliniek met een vuurwapen is bedreigd en dat er op hem 

is geschoten. (Pas later bleek dat het om losse flodders ging.) Hij voelt zich hierdoor niet meer veilig in de kliniek. 

(Op 1 maart 2020 zijn er twee medepatiënten ontsnapt van klagers afdeling. Klager die aan het telefoneren was, 

hoorde iets en is naar de deur van zijn kamer gelopen. Bij de deur aangekomen werd het gordijntje weggetrokken 

waarna er op hem werd geschoten.) Klager vraagt zich af hoe het kan dat er een vuurwapen aanwezig is op een 

afdeling waar mensen verblijven met een EVBG-status. Hij vindt dit onacceptabel. De afdeling (Olivijn) moet 

volgens hem worden gesloten. 

De beklagcommissie heeft geoordeeld dat het beklag ontvankelijk is. Weliswaar kan de kliniek niet worden 

aangerekend dat klager persoonlijk betrokken is geraakt bij het incident maar het hoofd van de inrichting heeft, 

naar het oordeel van de beklagcommissie, wel een zorgplicht als het de veiligheid van de patiënten in de kliniek 

betreft. De vraag die de beklagcommissie diende te beantwoorden was of het hoofd van de inrichting deze 

zorgplicht in voldoende mate heeft betracht.  

Hiertoe heeft de beklagcommissie het volgende overwogen.  

“Uit de factsheet 'Scherper op veiligheid' van 20 april 2020, die op de website van de kliniek valt terug te lezen, 

volgt dat het interne onderzoek naar aanleiding van het incident risico's die betrekking hebben op de 

toegangscontrole heeft blootgelegd en dat de werkwijze op een aantal punten strenger en eenduidiger dient te 

worden uitgevoerd om de risico's verder in te perken. Uit het onderzoek is ook gebleken dat het beleid 

aangaande begeleid bezoek op de afdeling Olivijn door medewerkers soms verschillend werd geïnterpreteerd en 

uitgevoerd en dat in de werkinstructie explicieter en eenduidiger beschreven dient te worden en op onderdelen 

dient te worden aangevuld waarbij ook meer nadrukkelijk zal worden toegezien op een correcte uitvoering van 

dit beleid. Verder is het de beklagcommissie ambtshalve bekend dat het pistool, het mes en de mobiele telefoon 

door de partner van één van de bij het incident betrokken patiënten tijdens meerdere bezoekmomenten de 

inrichting in zijn gebracht. Het vorenstaande in samenhang bezien brengt de beklagcommissie tot het oordeel 

dat de zorgplicht door het hoofd van de inrichting in dit geval in onvoldoende mate is betracht. Bij een doelmatige 

en effectieve toegangscontrole zal de kans dat een bezoeker tot drie maal toe in de gelegenheid is om verboden 

goederen de kliniek in te brengen naar verwachting aanmerkelijk kleiner zijn. De commissie heeft hierbij 
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meegewogen dat de afdeling Olivijn is aangewezen als verblijfsafdeling voor extreem vlucht- en 

beheersgevaarlijke tbs-gestelden. De kliniek heeft de veiligheid van haar patiënten onvoldoende gewaarborgd 

hetgeen haar kan worden aangerekend. 

(De aanbevelingen die door de verschillende inspectie-instanties zijn gedaan zijn in veel gevallen onverkort door 

de kliniek overgenomen en inmiddels in vrijwel alle gevallen geïmplementeerd.)  

Overweging ten overvloede 

Daarnaast maakt de beklagcommissie af en toe gebruik van de zogenoemde ‘overweging ten overvloede’. Tegen 

zo’n overweging kan geen beroep worden ingesteld. De overweging kan een advies bevatten maar kan 

bijvoorbeeld ook inzicht bieden in de weg die de beklagcommissie in de toekomst in soortgelijke gevallen 

mogelijk gaat bewandelen. Onderstaande overwegingen die recent zijn opgenomen in uitspraken zijn hier 

voorbeelden van. 

“Overigens merkt de beklagcommissie op dat het stelselmatig - en zonder dat hiertoe enige aanleiding bestaat - 

openen van geprivilegieerde post om deze post op de aanwezigheid van bijgesloten voorwerpen te onderzoeken, 

op termijn niet kan worden volgehouden. Het komt de beklagcommissie voor dat hier, gelet op de bijzondere 

positie die aan geprivilegieerde post in de wet is gegeven, dient te worden gestreefd naar meer maatwerk.” 

“Tenslotte geeft de beklagcommissie het hoofd van de inrichting in overweging om een volgende second opinion 

uit te laten voeren door een onafhankelijk psychiater die niet eerder als onafhankelijk psychiater bij een 

voortzetting van de a-dwangbehandeling van klager is betrokken.” 

Het is vanzelfsprekend aan de kliniek hoe om te gaan met zo’n overweging waarbij het de beklagcommissie 

ambtshalve bekend is dat de kliniek intern beziet hoe moet worden omgegaan met een dergelijke overweging. 

Samenwerking   

Ten slotte meent de beklagcommissie dat de samenwerking tussen de commissie, haar secretaris en de juristen 

van de kliniek elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid en bezien in het licht van de ketenpartnergedachte 

geheel naar wens verloopt. 

 

HOOFDSTUK 5 | DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING  

 

De gebeurtenissen van in het verslagjaar en met name de invloed van de Corona pandemie hebben er toe geleid 
dat het aantal fysieke contacten/vergaderingen beperkt is gebleven. Ook de plannen om in 2021 aandacht te 
besteden aan kennisuitbreiding van de leden de CvT aan de hand van presentaties over de typologie van 
verschillende ziektebeelden en daaraan gekoppelde handelingsadviezen  zijn opgeschort tot na de corona 
periode.  De leden van de CvT hebben ook in ander verband geen activiteiten op dit gebied kunnen ontplooien. 
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HOOFDSTUK 6 | INCIDENTEN 

 

DJI heeft de volgende Meldingen Bijzonder Voorval betreffende de Kijvelanden gepubliceerd op de website van 

de Dienst Justiele Inrichtingen (DJI.nl). Deze publicatie is niet uitputtend maar wel openbaar. 

24 september 2021 Onttrekking verlof tbs-gestelde van De Kijvelanden Betrokken tbs-gestelde met de status 

transmuraal verlof is ongeoorloofd afwezig gemeld op 23 september 2021. Hij had 22:00 uur terug moeten zijn. 

Er is telefonisch contact geweest met achtereenvolgens een familielid en met betrokkene. Betrokkene heeft zich 

omstreeks 00:30 weer gemeld bij zijn verblijfsadres. Hij is 24 september teruggebracht naar het FPC voor een 

time-out. 

2 augustus 2021 Onttrekking tbs-gestelde tijdens verlof Kijvelanden Een tbs-gestelde van de Kijvelanden met 

transmuraal verlof is ongeoorloofd afwezig. Hij heeft verschillende malen telefonisch contact met groepsleiding 

die hem verzoekt terug te komen. Uiteindelijk vertelt hij cocaïne te hebben gebruikt en dat hij nuchter terug wil 

komen. Hij meldt zich op 2 augustus om 8.15 uur. Urinecontrole bevestigt het cocaïnegebruik. Hij is voor een 

time-out in FPC de Kijvelanden opgenomen en om verder beleid te bepalen. 

21 juli 2021 Onttrekking tijdens onbegeleid verlof FPC de Kijvelanden Betrokken tbs-gestelde van de Kijvelanden 

met de status transmuraal verlof, verblijvend in FPA de Schelde (Halsteren), is ongeoorloofd afwezig gemeld op 

19 juli 2021. Er is getracht telefonisch contact op te nemen, telefoon gaat wel over maar neemt niet op. 

Whatsapp berichten komen niet aan. Na onttrekking is betrokkene 20 juli om 12:35 uur gearresteerd en verblijft 

hij in het cellencomplex te Dordrecht. Op 21 juli is hij weer in FPC de Kijvelanden opgenomen 

9 maart 2021 Onttrekking tbs-gestelde tijdens verlof De Kijvelanden Betrokken tbs-gestelde van de Kijvelanden 

met de status transmuraal verlof, is ongeoorloofd afwezig gemeld op 8 maart 2021. De behandelaar had een 

huisbezoek om 15.00 uur voorgesteld omdat het niet goed met betrokkene ging. Om 15.00 heeft hij nog niet 

gereageerd op de uitnodiging en neemt hij zijn telefoon niet op. Twee medewerkers gaan vervolgens naar de 

woning; betrokkene blijkt niet thuis, terwijl hij daar wel had moeten zijn. Een medepatiënt meldt dat hij 

betrokkene op een eerder moment naar een familielid heeft gebracht. Betrokkene wordt op 8 maart om 21.00 

uur aangehouden in de woning van het familielid en naar het politiebureau gebracht. Op 9 maart 2021 wordt hij 

teruggeplaatst in de kliniek. 

Een overzicht van het aantal meldingen en de aard van deze meldingen is onder hoofdstuk 7 ‘statistische 

gegevens’ opgenomen. 
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7 |STATISTISCHE GEGEVENS 

 

Totaal aantal ingekomen klachten in 2013 

Totaal aantal ingekomen klachten in 2014 

Totaal aantal ingekomen klachten in 2015 

Totaal aantal ingekomen klachten in 2016 

Totaal aantal ingekomen klachten in 2017 

Totaal aantal ingekomen klachten in 2018 

Totaal aantal ingekomen klachten in 2019 

Totaal aantal ingekomen klachten in 2020 

337 

255 

517 

451 

400 

595 

416 

238 

Totaal aantal ingekomen klachten in 2021 224 

 

Klachten afgedaan 2019  2020  2021 

      

Via beschikking afgedaan      

Gegrond 20  17  6 

Ongegrond 99  53  55 

(Kennelijk) niet ontvankelijk 99  99  36 

Deels gegrond 4  5  1 

Totaal via beschikking afgedaan 222  174  98 

      

Anders dan via beschikking afgedaan      

Ingetrokken 79  48  43 

Ingetrokken na bemiddeling 48  47  24 

Ingetrokken ter zitting 12  6  7 

Aantal klachten doorgestuurd door ons 1  11  7 

Totaal aantal anders afgedane klachten 140  112  81 

      

Aantal afgedane rogatoire verzoeken     91 

      

Totaal aantal afgedane klachten 384  318  188 

 

 

                                                                 
1 Anders dan in het verleden zijn de rogatoire verzoeken nu meegenomen in dit overzicht 



Jaarverslag 2021 Commissie van Toezicht FPC De Kijvelanden 

 

 
13 

De 224 ingekomen klachten over 2021 zijn als volgt te rubriceren: 

 2019 2020 2021 

Activiteiten 24 4 5 

Behandeling 3 1 1 

Bejegening 8 8 9 

Bewegingsvrijheid 101 22 25 

Compensatie 1 2 4 

Contact buitenwereld 41 31 22 

Controle 13 5 9 

Dwangbehandeling 16 13 12 

Eisen verblijfsruimte 20 11 1 

Geweld 0 3 0 

Nog onbekend 0 1 0 

Informatie/procedure 59 31 31 

Ordemaatregel 11 11 6 

Persoonlijke voorwerpen 25 19 15 

Rekening courant/zak- en kleedgeld 10 10 5 

Regime 0 0 0 

Rogatoir verzoek 12 32 20 

Schade verhaal 0 0 0 

Selectie/ overplaatsing 9 6 3 

Transport 0 0 0 

Verlaten inrichting 17 5 4 

Verzorging 45 23 52 

Totaal 416 238 224 

Overzicht meldingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

A-dwangbehandeling 

Voornemen tot toepassen dwangbehandeling 2 

Toepassen A-dwangbehandeling 2 

Voortzetting A-dwangbehandeling 33 

Melding beëindiging A-dwangbehandeling 2 

B-dwangbehandeling 

Melding toepassen B-dwangbehandeling 3 

Melding beëindiging B-dwangbehandeling 2 

Melding toepassen gedwongen geneeskundige handeling (artikel 26 Bvt) 

 8 

Incident/melding (bijzonder) voorval aan Ministerie J en V 

 35 

Melding incident/bijzonder voorval (ongeoorloofde afwezigheid) 

 3 

Melding separatie 

 44 

Melding overlijden 

 12 

 

 

                                                                 
2 Betreft een natuurlijke dood 
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7.1 ONTWIKKELING VAN KLACHTEN. 

Het aantal klachten is t.o.v. 2019 sterk teruggelopen, ruim 40% minder. In 2021 is het aantal klachten nauwelijks 

minder dan in 2020. Niet onvermeld mag echter blijven dat in de eerste 3 kwartalen slechts 117 klachten zijn 

binnengekomen terwijl in het laatste kwartaal van het verslagjaar 106 klachten en één grief zijn ingediend. Het 

gevolg hiervan is dat er over het verslagjaar een relatief lage uitstroom is terwijl de instroom van klachten over 

dat jaar vrijwel gelijk is aan het aantal klachten over 2020. Een voorzichtige conclusie is overigens dat deze 

verhoogde instroom wordt veroorzaakt door een beperkt aantal (veel)klagers. Ook in 2021 ruim de helft van alle 

klachten (55%) afgedaan met een beschikking.  

Wat de inhoud van de klachten betreft valt vooral de stijging van het aantal klachten in de rubriek verzorging op. 

In deze rubriek, die is onderverdeeld in de items diversen (17 klachten), godsdienst, levensbeschouwing (1 

klacht), medisch (9 klachten) en persoonlijk (25 klachten), laat vooral het laatste item significant hoger aantal 

klachten zien. Het aantal klachten met betrekking tot de bewegingsvrijheid is stabiel ten opzichte van het vorige 

verslagjaar net als het aantal bejegeningsklachten.  

 

TOT SLOT 

 

Ondanks alle fysieke beperkingen als gevolg van de pandemie heeft de CvT veel respect en waardering voor de 

wijze waarop medewerkers, staf en management van de kliniek hun werk uitvoeren en dankt de CvT de 

Kijvelanden voor de prettige en professionele werkwijze en samenwerking.  

Het is van onschatbare waarde dat het management er in de afgelopen jaren pogingen heeft gedaan het 

behandelklimaat op allerlei manieren te vermenselijken. Deze prestatie is des te pregnanter als beschouwd 

wordt dat de omstandigheden (personeelsgebrek en corona) zwaar zijn.   
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