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1. Inrichting 

FPC Dr. S. van Mesdag, Helperlinie 2 te Groningen. 
De bezetting van de instelling op 31 december 2021 was als volgt:  

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

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

zeer intensieve en specialistische zorg; 
 24 patiënten op een reguliere instroomunit; 
 131 patiënten op een reguliere behandelafdeling; 
 51 patiënten op een interne uitstroomunit; 
 25 patiënten met transmuraal verlof die verblijven in de eigen TMV-voorzieningen 

aanpalend aan de kliniek; 
 4 patiënten met transmuraal verlof die verblijven op de eigen transmurale voorziening 

“Het Witte Huis” op het terrein van FPA Zuidlaren; 
 2 patiënten met transmuraal verlof die verblijven in een huurwoning in de stad. 

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

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

 
Verantwoordelijk voor onderstaande aantallen patiënten die elders verblijven: 

• 15 patiënten tbs transmuraal verlof in een FPA of RIBW; 
• 26 patiënten met Forensisch Psychiatrisch Toezicht (FPT) bij tbs proefverlof; 
• 32 patiënten met Forensisch Psychiatrisch Toezicht (FPT) bij voorwaardelijke beëindiging 

van de dwangverpleging. 
 

In totaal: 
• 222 patiënten in de kliniek (216 patiënten in 2020 en 211 patiënten in 2019); 
• 37 patiënten met transmuraal verlof, proefverlof of voorwaardelijke beëindiging in eigen 

voorziening buiten de kliniek; 
• 15 patiënten met transmuraal verlof in andere instelling; 
• 1 patiënt die tijdelijk elders verblijft; 
• 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 2021 heeft zich één wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van de commissie. Mevrouw 
L.S. Wachters heeft de commissie verlaten en mevrouw H.H. Louwes is als nieuw lid verwelkomd. 
 
Mevrouw T. Heller is in verband met haar pensionering eervol ontslagen uit haar functie van 
secretaris. De heer Pepijn Janzen is sinds 1 april 2021 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 commissie wordt de relevante 
jurisprudentie besproken; zowel van de RSJ als van de eigen beklagcommissie.  
Op de vergadering laat de commissie zich themagewijs informeren door de kliniek. Een aantal 
leden wonen de jaarlijkse bijeenkomst van de RSJ en/of de landelijke CvT bijeenkomst(en) bij. 
Vanwege de coronamaatregelen is het dit jaar niet doorgegaan. 

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 135. 
Als gevolg van de covid-pandemie (en de landelijk getroffen maatregelen) hebben sommige 
gesprekken met de patiënten telefonisch plaatsgevonden.  

b. Beklagzittingen 

Het aantal beklagzittingen is 24. Waarvan 12 meervoudige en 12 enkelvoudige zittingen.  
In verband met de coronapandemie vond een aantal zittingen plaats via Skype voor bedrijven.  

c. Contacten patiëntenraad 

Het aantal contacten met de patiëntenraad was als gevolg van de coronapandemie minder dan de 
gebruikelijke twee keer per jaar.  
Gedelegeerde leden van de commissie woonden in het verslagjaar vanwege de 
coronamaatregelen slecht eenmaal het overleg met de patiëntenraad bij. Dit was in november 
2021. Het verslag hiervan is tijdens de vergadering besproken.  

d. Medische klachten 

Het aantal binnengekomen klachten omtrent (medische) verzorging is 13. Tevens zijn er 3 grieven 
omtrent (medische) verzorging 
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De 13 afgehandelde klachten betroffen alleen de wijze van betrachten van de medische zorgplicht. 
Geen van deze klachten is gegrond verklaard. 
 
Het aantal binnengekomen klachten omtrent dwangbehandeling (in totaal 37) wordt hieronder 
uiteengezet. 
 

 
 
De 28 klachten over b-dwangbehandeling zijn door 9 verschillende patiënten ingediend. Veel van 
deze klagers heeft dus geklaagd over opvolgende voortzetting(en) van de b-dwangbehandeling. 
Voor de klachten over de a-dwangbehandeling geldt hetzelfde. Deze 9 klachten zijn door 5 
verschillende patiënten ingediend.  
In totaal zijn er 11 klachten over b-dwangbehandeling ingetrokken, waarvan 7 door één patiënt.  
 
De instelling stuurt elke maand ten behoeve van de vergaderstukken voor de vergadering van de 
commissie de agenda voor het overleg van de Commissie Voorbehouden Beslissingen. 
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4. De toezichthoudende taak en de adviestaak 

De toezichthoudende en de adviestaak hangen nauw met elkaar samen. In principe vergadert de 
commissie eenmaal per maand met vertegenwoordigers van de kliniek, dat wil zeggen een lid van 
de directie en een of meerdere juridisch medewerkers.  
Als gevolg van het coronavirus en de getroffen maatregelen tegen de verspreiding daarvan, 
hebben de vergaderingen ook dit verslagjaar afwisselend binnen de instelling plaatsgevonden of 
via een Skype-verbinding. In verband met de zomervakantie is de vergadering in augustus 2021 
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 2021 onder andere de volgende punten aan de orde: 
 
1. Gegevensverspreiding tussen leden CvT en de kliniek 
Een lid van de commissie heeft samen met een jurist van de FPC. Dr. Van Mesdag een notitie 
geschreven met het doel het waarborgen van de veiligheid van vertrouwelijke stukken en het 
voorkomen van het verspreiden van onnodige vertrouwelijke informatie mede gelet op de AVG 
wetgeving. Deze voorgestelde werkwijze is geïmplementeerd en daarnaast wordt de 
samenwerkingsruimte weer gebruikt zodat vertrouwelijke informatie niet in papieren versie hoeft te 
worden verspreid 
 
2. Onafhankelijkheid psychiater bij second opinion 
Naar aanleiding van jurisprudentie van de RSJ betreffende een gewenste periodieke second 
opinion met betrekking tot voortzetting dwangbehandeling wilde de commissie specifiek weten of 
een niet-behandelend psychiater, doch betrokken bij de overleggen van de Commissie 
Voorbehouden Beslissingen, als voldoende onafhankelijk kan worden aangemerkt. Verdere 
jurisprudentie zal dit moeten uitwijzen. 
 
3. De doorlooptijden van de klachten  
Deze zijn regelmatig aan de orde gesteld tijdens de vergaderingen. In het eerste kwartaal van 2021 
was de doorlooptijd gemiddeld 69 dagen. Dit is geleidelijk aan gestegen tot gemiddeld 100 dagen 
aan het eind van het jaar. Een doorlooptijd van rond de 100 dagen acht de commissie niet 
onredelijk lang.  
Belangrijkste reden voor de langere doorlooptijden zijn de invloed van de coronapandemie op de 
zittingen.  
 
4.  Omvang adviesrecht commissie van toezicht 
Tijdens het verslagjaar nam de commissie kennis van diverse vernieuwde beleidsstukken over 
onder meer het inventarisbeleid van de kamers en regels betreffende maximale invoer van 
goederen per maand. Soms ontving de commissie eerst een conceptversie, soms bleken de 
beleidsstukken al definitief te zijn en het beleid te zijn geïmplementeerd. Dat wierp de vraag op 
naar de omvang van het advies(recht) van de commissie van toezicht. Over dit onderwerp ontving 
de commissie een notitie van FPC Dr. S. van Mesdag in het verslagjaar 2021. Uit de 
beginselenwet volgt dat de commissie het adviesrecht heeft ten aanzien van beleidswijzigingen 
maar dat is beperkt tot de wijze van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende straffen en 
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maatregelen. Er bestaat geen adviesrecht met betrekking tot beleidswijzigingen. Desalniettemin 
heeft de directie aangegeven waarde te hechten aan de inbreng van de commissie.  
 
5. Luchten tijdens quarantaine 
 
6. Kamerinventarisbeleid 
 
7. Bijzondere voorvallen 
Vast agendapunt is de melding van bijzondere voorvallen, zoals onttrekkingen, agressie (onderling 
of naar medewerkers) en plaatsgevonden incidenten. Er hebben zich twee noemenswaardige 
incidenten voorgedaan binnen de kliniek. 
 
8. Invloed van coronapandemie 
Net als in het verslagjaar 2020 werden in verband met de toename van het aantal besmettingen 
meerdere maatregelen genomen. Bezoek binnen de kliniek werd niet meer toegestaan, de 
verloven werden ingetrokken (of vonden regelmatig geen doorgang) 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 heeft een 
groot aantal zittingen via een Skype-verbinding moeten 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 niet tot een (forse) toename van klachten. Er leek onder 
bewoners een brede acceptatie van de maatregelen en het was rustiger dan normaal. 
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5. De bemiddelingstaak, werkwijze en werkzaamheden van de 
maandcommissaris 

In het verslagjaar 2021 hebben er 137 bemiddelingsgesprekken met de maandcommissaris 
plaatsgevonden naar aanleiding van klachten, waarin een gesprek wellicht tot een oplossing van 
de klacht zou kunnen leiden.  
Tevens hebben er veel gesprekken plaatsgevonden naar aanleiding van binnengekomen 
mededelingen a- en b-dwangbehandelingen en separaties of op verzoek van de patiënten die zich 
op de lijst voor een bezoek van de maandcommissaris hebben laten plaatsen. 
 
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. 
 
In het verslagjaar 2021 zijn 137 klachten ter bemiddeling naar de maandcommissaris toegezonden. 
Daarvan zijn 36 klachten ingetrokken na bemiddeling. Voorts zijn 21 klachten alsnog na de 
bemiddeling of ter zitting ingetrokken. In totaal is er in 80 klachten door de beklagcommissie een 
beslissing genomen, dan wel na een mondelinge behandeling dan wel op basis van de stukken.   
 
Normaliter geeft de maandcommissaris ruim van te voren aan wanneer hij/zij de kliniek zal 
bezoeken. Dit is minimaal twee keer per maand. Hoewel is afgesproken dat de maandcommissaris 
maximaal 8 verpleegden bezoekt per spreekuur, moet worden vastgesteld dat de 
maandcommissaris regelmatig meer dan 8 gesprekken voert.  
 
Het spreekuur is immers niet enkel om in klachten te bemiddelen, maar patiënten kunnen zich ook 
aanmelden voor andere zaken. Ook zaken waarover men formeel niet kan klagen, kunnen met de 
maandcommissaris besproken worden. Het spreekuur is er voor informatie en advies; een groot 
onderdeel van de taken van de commissie van toezicht.  
 
Indien de verpleegde ten tijde van het gesprek met de maandcommissaris 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. 
 
De kliniek draagt er zorg voor dat op alle afdelingen duidelijk kenbaar wordt gemaakt wanneer de 
maandcommissaris spreekuur heeft. Door de corona-pandemie verliep dit echter anders dan 
normaal. Veel gesprekken zijn noodgedwongen telefonisch gevoerd. 
 
De kliniek brengt de commissie onverwijld op des 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 commissie en licht 
deze tijdens de vergadering toe. Alle verslagen van de maandcommissarissen over het jaar 2021 
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 zittingen. 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 
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 2021 zijn er 12 meervoudige en 12 enkelvoudige zittingen geweest. In totaal zijn er 449 klachten 
ingediend. In 2020 waren dat 301. Een stijging van bijna van 50%.  
Reden voor deze aanzienlijke stijging lijkt te liggen in de beperkingen rondom het coronavirus. 
Hierdoor zijn patiënten minder in de gelegenheid om te luchten of aan dagbesteding te kunnen 
deelnemen.  
 
In de bijlagen is een overzicht opgenomen van aantal klachten onderverdeeld in het aantal klagers. 
Tevens is als bijlage een overzicht opgenomen van het aantal klachten per klachtsoort. Enkele 
categorieën klachten zijn sterk afgenomen dan wel weer toegenomen. Opvallend is het aantal 
klachten over het luchten. Deze klachten namen toe van 11 in 2020 naar 33 in 2021.  
 
Het aantal beroepen bij de RSJ is, van de zijde van de klagende ter beschikking gestelden, 
afgenomen. Van 68 in 2020 naar 55 in 2021. In relatie tot het totaal aantal klachten is er sprake 
van een daling met 11%. In 2021 werd in ongeveer 12% van de klachten beroep ingesteld en in 
2020 was dit ongeveer 23%. 
Door de kliniek is in dit verslagjaar 11 keer beroep ingesteld bij de RSJ. 
 
De doorlooptijd van de klachten daalde enigszins. Aan het einde van het jaar 2020 was deze nog 
109 dagen. Eind 2021 bedroeg deze gemiddeld 100 dagen.  
De werkvoorraad is ondanks de toename van het aantal klachten enigszins gedaald. Van 107 
zaken in het begin van 2021 tot 97 zaken eind 2020.  

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 commissie, zijn er in het jaar 2021 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 12 juli 2022. 
  



- 10 - 
 

Jaarverslag 2021 

9. Bijlagen 

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

  

mr. M.A.M. Wolters 
Rechter 

Voorzitter (per 01-01-2016)  
1ste keer herbenoemd op 01-06-2020  

01-06-2025  

mr. A.G. M. Abeln 
Advocaat 

Lid  

1ste keer herbenoemd op 01-04-2021  

01-04-2026  

mr. H.J. Bastin 
Rechter 

Lid  

1ste keer herbenoemd op 01-01-2019  

01-01-2024  

  

mr. O.J. Bosker 
Rechter 

Lid  
sinds 01-01-2018 

01-01-2023 

M.Z. Bruining 
Leerkracht 

Lid  
sinds 01-04-2021  

01-04-2026  
  

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

Lid  

1ste keer herbenoemd op 01-01-2020  

01-01-2025  

mr. H.H. Louwes 
Officier van Justitie 

Lid 

Sinds 01-01-2022 

01-01-2027 

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 01-10-2020  

01-10-2025  

  

dr. A.J. Tholen 
Psychiater 

Lid   

1ste keer herbenoemd op 01-07-2021  

01-07-2026  

drs. G.B. Wijnmaalen-De Groot 
Psycholoog 

Lid  

1ste keer herbenoemd op 01-04-2021  

01-04-2026 

P. Janzen  Secretaris    
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Bijlage 2. Management overzicht 2021 uit het Klachten verwerkings- en registratiesysteem 
(KLAVER) 
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Bijlage 3. Soorten uitspraken per categorie 2021  
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Bijlage 4. Grafiek management overzichten 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021 
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Bijlage 4. Grafiek aantal klachten per onderwerp 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021 
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