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1 Inleiding

Het Verwey-Jonker Instituut verrichtte voor het onderzoek naar geweld in de sector kinder- en jeugdpsychiatrie (KJP) in de periode 1945-heden een literatuur-
onderzoek, een survey-onderzoek, verdiepende interviews met oud-cliënten, groepsgesprekken met (ex-)professionals en een archiefonderzoek. In dit rapport 
wordt verslag gedaan van het archiefonderzoek.
 Wat er precies is voorgevallen aan incidenten, reacties en preventie van geweld in een KJP-instelling of -sectorbreed, is niet te achterhalen in archieven. 
De bronnen voor de geschiedenis van jeugdzorg en haar voorgangers, zo blijkt het uit het archiefonderzoek dat in het kader van de Commissie Geweld in de 
Jeugdzorg is verricht, zijn vaak onvolledig en fragmentarisch. Voor het archiefonderzoek met betrekking tot de KJP-sector waren er niet voor alle perioden 
archieven voorhanden. Er zijn maar weinig KJP-instellingen met een langlopend archief en slechts twee van de vooraf geselecteerde instellingen waren bereid 
mee te werken aan dit onderzoek.1 Ook de archieven en de dossiers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en haar voorgangers konden slechts ten 
dele geraadpleegd worden: archiefmateriaal van de inspectie over de decennia vóór 1980 was nauwelijks beschikbaar.2 Desalniettemin zijn de resultaten van het 
archiefonderzoek in KJP-sector in samenhang met het hierboven genoemde literatuuronderzoek, het survey-onderzoek en de verdiepende interview van belang 
voor het beeld van de sector met betrekking tot het voorgevallen geweld na 1945. 
 Alvorens de resultaten van het archiefonderzoek te presenteren, wordt eerst een korte karakterisering van de archieven van de instellingen en van het 
archief van de inspectie gegeven. De resultaten van het archiefonderzoek tenslotte worden in deze bronstudie chronologisch gepresenteerd rond de vragen: “Wat 
is er gebeurd?” en “Hoe heeft het kunnen gebeuren?”

1.1 Karakterisering archieven instellingen

Er is archiefonderzoek verricht bij twee psychiatrische instellingen met een langlopend archief: Curium te Oegstgeest (1955-heden ) en de Herlaarhof te ’s-Her-
togenbosch (1955-heden). Er zijn algemene archiefstukken onderzocht, zoals protocollen en registraties van geweld; bronnen rond “middelen en maatregelen”; 
bronnen met betrekking tot het dagelijks leven in de instellingen; archiefstukken rond de omgang met klachten; en pupillendossiers.
 Beide KJP-instellingen hebben een omvangrijk en goed geordend archief. Bij beide instellingen is geen inventarislijst beschikbaar, maar de naamgeving 
op de archiefdozen bleek voldoende om een weg in het archief te vinden. Een van de instellingen heeft circa 27 meter archief uit de periode  1970- tot heden 
beschikbaar. In dit archief bevindt zich onder andere: Correspondentie Directie, Overleg Directie, twee archiefdozen met klachten, archiefdoos Klachtencom-
missie, archiefdozen Cliëntenraad, archiefstukken van een medisch-directeur, personeelsdossiers en enkele oude inschrijfboeken uit de periode 1955-1965. De 
andere KJP-instelling heeft een omvangrijk archief met cliëntendossiers. Voor de periode 1955-heden is een deel van deze dossiers onderzocht.

1 Het archiefonderzoek bij instellingen in de KJP is niet makkelijk verlopen. Veel instellingen hebben geen archieven meer;  de stukken zijn weggegooid in de loop der tijd. Bijvoorbeeld bij Breburg (rechtsopvolger van De Mark in Breda) 
zijn volgens de directie geen documenten bewaard. De privacywetgeving, verhuizingen, fusies en waterschade deden veel verwoestend werk. Als er al stukken uit het verleden bewaard zijn in een archief, dan is met name het toegang 
krijgen tot de archieven een probleem bij rechtsopvolgers. De directie van Triversum – de rechtsopvolger van KJP-instellingen Tulpenburg en Amstelland – achtte inzage in de archieven door het onderzoeksteam niet te verenigen met 
de privacy-rechten van ex-pupillen. Ook pogingen bij de Viersprong in Halsteren liepen op niets uit, omdat de directie geen toegang wilde geven tot de stukken. Daardoor kennen wij het dagelijks leven in de sector en de omgang met 
(preventie) van geweld uit een beperkt aantal archieven, uit een beperkt aantal instellingsgeschiedenissen en uit een beperkt aantal interviews, met ex-pupillen en met (ex-)professionals.

2 Een klein deel van het archief van KJP-instelling [naam instelling] de dozen van de Klachtencommissie, bevatten bronnen over geweld in de KJP tussen 1995 en 2007. En een betrekkelijk klein deel van het Inspectiearchief, meldingen 
calamiteiten en geweld in dossiers 2010-2017, heeft ons kunnen informeren over een klein deel van het geweld in de recente periode.
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1.2 Archief van de Inspectie

Voor het archief van de inspectie is gebruik gemaakt van bronnenmateriaal dat is ondergebracht bij het Nationaal Archief in Den Haag en van de meldingsdossiers 
die beschikbaar zijn gesteld door de Inspectie Gezondheidszorg Jeugd (IGJ) en die bewaard worden bij Doc-Direkt te Winschoten, een instelling waar de papieren 
archieven van de overheid worden verwerkt.3

1.3 Groepsgesprekken naar aanleiding van archiefonderzoek

Naar aanleiding van het archiefonderzoek in de twee KJP-instellingen zijn er groepsgesprekken met huidige en ex-professionals in de KJP gevoerd: kinderpsy-
chiaters, verpleegkundigen, groepsleiders, directeuren, beheerders van klachtenregistraties, nachtwakers, ouder-contactpersonen en dergelijke die lange tijd 
werkzaam zijn (geweest) in de KJP. Met hen is gesproken over de bevindingen uit het archiefonderzoek, over het dagelijks leven op de instelling in het verre en 
recente verleden, over de ontwikkelingen in het vak en over de omgang met geweld op de werkvloer (protocollen, tradities en dergelijke). Wanneer het relevant 
is, wordt in de bronstudie archieven verwezen naar deze groepsgesprekken.4

3 Voor de werkwijze van Doc-Direkt, zie: https://magazines.rijksoverheid.nl/bzk/blikopbzk/2015/01/doc-direkt 

4 Zie Bijlage 3.

https://magazines.rijksoverheid.nl/bzk/blikopbzk/2015/01/doc-direkt
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2 Wat is er gebeurd?

Een relevant aspect van de pupillenpopulatie in verband met onderzoek naar geweld in de KJP is dat sommige experts aangeven dat de jeugdigen in deze sector 
juist vanwege hun complexe problematiek en de soms gewelddadige thuissituatie meer kans lopen (dan andere jongeren) op agressie en geweld in de instelling. 
Bakker et al. (2017) spreken in hun voorstudie over KJP-pupillen “die lijden aan ernstige psychiatrische stoornissen die onder meer tot uitdrukking kunnen komen 
in agressie (gericht op de omgeving of op zichzelf), decompensatie en/of ‘acting-outgedrag’”.5 Vanzelfsprekend vertonen niet alle jeugdigen onder behandeling 
in de KJP dergelijk gedrag, maar experts stellen dat de sector wel relatief vaker dan andere jeugdzorgsectoren kampt met pupillen die agressief kunnen worden, 
onderling seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen en zichzelf meer dan gewoonlijk dreigen te verwonden. De steekproeven in de archieven – en ook 
de interviews met mensen die zelf geweld hebben meegemaakt in de instelling en de groepsgesprekken met ex-professionals naar aanleiding van het archief 
onderzoek – bevestigen dit beeld.6

Hieronder worden achtereenvolgens thematisch-chronologisch de resultaten van het archiefonderzoek met betrekking tot “seksueel geweld”, “fysiek geweld”, 
psychisch geweld”, “institutioneel geweld”, “suïcide/tentamen suïcide”, “melding door instelling” gepresenteerd.

2.1 Seksueel geweld

Sporen van seksueel geweld komen slechts sporadisch voor in instellingsarchieven. Of zoals Lünnemann et al. (2013) al eerder constateerden naar aanleiding 
van een onderzoek naar seksueel misbruik in het verleden bij instelling Neerbosch: “Herinneringen [aan het misbruik of het geweld] zijn gekleurd door de erva-
ringen en de tijd die is verstreken. In archieven liggen geen kant en klare dossiers die inzicht geven in wat er exact is voorgevallen en hoe bestuur, directie of 
medewerkers daarop hebben gereageerd. De documenten in archieven verwijzen vaak indirect naar bepaalde gebeurtenissen en ontwikkelingen. En vaak zijn 
er in het geheel geen documenten [met sporen van geweld te vinden], of zijn de documenten niet goed terug te vinden.”7

In chronologische volgorde worden hieronder de sporen van seksueel geweld gepresenteerd die na onderzoek aangetroffen zijn in de archieven van de 
onderzochte KJP-instellingen en de inspectiedossiers die door de IGJ beschikbaar zijn gesteld.

“Seksclub” (1996)8

Klacht over seksueel geweld door pupillen onderling: “seksclub” van zes jongens tussen de 10-15 jaar met dwang en geweld. De klacht werd gemeld door een 
moeder van een van jongens. Er is in kaart gebracht war er precies gebeurd is. Er vonden gesprekken plaats met de ouders, de jongens (de cliënten). Er werden 

5 Bakker, Bolt, Vijselaar, “Haalbaarheid van onderzoek naar geweld in de jeugd-GGZ”, p. 8, (cursivering citaat JD, EW, MvdK).

6 Sporen en meldingen van seksueel overschrijdend gedrag in de peergroep komen respectievelijk voor in de archieven en worden vermeld in de interviews . Enkele voorbeelden: Seksueel overschrijdend gedrag : “Ik was de instelling nog 
niet binnen of ze zaten al aan m’n borsten.” Zie ook het KJP-eindrapport en de diverse bronstudie bij dit eindrapport.

7 https://www.verwey-jonker.nl/doc/vitaliteit/Neerbosch_leren-van-het-verleden_5295_Rapport_web.pdf 

8 Archiefnummer [1] De vindplaatsen van het archiefonderzoek bij de instellingen zijn geanonimiseerd en worden als nummer vermeld.

https://www.verwey-jonker.nl/doc/vitaliteit/Neerbosch_leren-van-het-verleden_5295_Rapport_web.pdf
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afspraken gemaakt over de te nemen maatregelen. De seksuele activiteiten vonden veelal plaats onderweg van het gymnastieklokaal naar de unit en naar de 
school. Het document bevat details over wat er precies gebeurd is. Er is ook lichamelijk onderzoek verricht in verband met de vraag of iemand een seksueel 
overdraagbare aandoening heeft opgelopen. In de “analyse achteraf”  in het dossier is genoteerd  dat er een “actiever vorm van supervisie door volwassenen” 
zal komen, zodat [naam instelling] voldoende toezicht kan bieden op dergelijke spelletjes en kinderen zich beschermd voelen. 

“Vermoeden onderling seksueel contact” (1998)9

Brief van de directeur (14 december 1998) aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg over “ernstig vermoeden van onderling seksueel contact tussen drie 
jongens van respectievelijk 11, 9 en 7 jaar oud”. Er was geen sprake van fysieke, maar wel van psychische druk. Het geval speelde zich af in een tijdsbestek van 
10 minuten (de periode dat cliënten buiten beeld van volwassenen op [naam instelling] kunnen zijn). In de archiefdoos waarin deze brief is gearchiveerd, is ook 
een aan de inspecteur meegestuurd document opgenomen (d.d. 3 december 1998) van een teamoverleg over deze zaak. Tijdens dit overleg werd het toezicht op 
de kinderen besproken en geëvalueerd. De inspecteur meldt dat de genomen maatregelen de kans op herhaling hebben teruggebracht en dat de gebeurtenissen 
een “tamelijk onschuldig karakter hadden”.

Seksueel overschrijdend gedrag (2015)10

Er bestaat een vermoeden van seksueel overschrijdend gedrag tussen minderjarige cliënten (van twee instellingen). Er is een afspraak gemaakt via  een dating-
site. Meisje (14 jaar) is aangerand bij achterzijde school op het terrein van de instelling (in het dossiers was eerst sprake van verkrachting). In overleg met 
politie-moeder-instelling  is besloten geen aangifte te doen. Er zou geen dwang of geweld zijn gebruikt, aldus het inspectierapport.

Nog dezelfde avond is het voorval besproken met sociotherapeut en arts-assistent. Politie is op verzoek van cliënte ingeschakeld. Cliënte is met sociotherapeut 
naar het politiebureau gegaan. Op aanraden van de politie heeft de instelling de volgende dag de moeder geïnformeerd.

Inspectie vraagt de instelling het voorval te analyseren. De onderzoeksopzet, de reconstructie, de analyse en de conclusies, de verbetermaatregelen en de 
reactie van de Raad van bestuur van de instelling zijn door de inspectie als “goed” of “voldoende” beoordeeld. De inspectie merkt nog wel op dat het vertrek van 
de afdeling gemeld had moeten worden; idealiter zou dit in de huisregels moeten staan. 

De andere instelling (waar de jongen verblijft) krijgt ook een vraag van de inspectie voorgelegd: Waarom is dit incident van aanranding niet bij de inspectie 
gemeld? De instelling antwoordt dat zij er van uit is gegaan dat er niets is voorgevallen. Dit bleek ook uit onderzoek van de zedenpolitie. Het bleef bij een 
vermoeden. Het OM seponeerde de zaak; er was geen grondslag om melding te doen. Reactie van de inspectie: de instelling moet zelf afwegen of er gemeld moet 
worden. Het dossier wordt afgesloten.

Seksueel geweld (2017)11

Melding van een instelling. Cliënte is niet op de hoogte van de melding van seksueel geweld en om die reden geeft de instelling geen gegevens. Het betreft 
seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen twee cliëntes van de instelling; een van de twee heeft aangifte gedaan bij de politie. De vermoedelijke dader is niet 
meer onder behandeling bij de instelling.

9 Archiefnummer [2].

10 Archief IGJ, dossier KJP8112.

11 Archief IGJ, dossier KJP100877.
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De gebeurtenis vond twee jaar geleden plaats. Er is op de instelling meer aan de hand dan seksueel grensoverschrijdend gedrag (sgog). Een inspecteur vindt 
dat voor sgog een langere termijn van in behandeling nemen/onderzoek zou moeten gelden, omdat cliënte pas na verloop van tijd over haar ervaringen kan/wil 
praten. Deze inspecteur heeft ook moeite met  de afhoudende reactie van de Raad van Bestuur van de instelling: de Raad moet niet op de stoel van een onder-
zoekscommissie of de inspectie gaan zitten.

Het behandelvoorstel is de melder te vragen of er destijds signalen zijn gemist, zoals een risicotaxatie van sgog.  Volgens de inspecteur zou een  “Prisma-achtig”12 
onderzoek door melder/instelling ingewikkeld zijn, omdat één van de betrokkenen cliënten niet meer in de instelling woont.

Het inspectiedossier meldt dat de instelling de cliëntendossiers van de betrokkenen heeft geanalyseerd. De analyse heeft geleid “tot meer aandacht voor 
preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag door groepsgenoten en het gebruik van het vlaggensysteem”. 

2.2 Fysiek geweld

Agressieve jongen (1981)13

Dossier rond een agressieve jongen (“probeerde een groepsleider te kelen”), waarbij medicijnen op korte termijn niet zouden helpen. De jongen wordt overge-
plaatst (naar een gesloten afdeling van een andere kliniek).

Agressieve jongen (1991)14

EL7689 (jongen). Opgenomen 1989 op advies van [naam instelling]. EL heeft in afdeling [naam afdeling] een meisje geslagen. ’s Avonds maakten de meisjes 
ruzie. Er was veel lawaai. Pupil EL probeerde hiertegen op te treden en na geen reactie sloeg hij. Nachtdienst kwam op het gegil af. Hij krijgt een waarschuwing 
aangevuld met een pedagogische maatregel.

Separatie en verkeerd toegepaste holdingtechniek (2003)15

Klacht van ouders over separatie en de beheersing van “holdingtechnieken”. Cliënt is angstig na separatie. Hij werd in bedwang gehouden; hier waren tien 
begeleiders bij aanwezig. Er werd gedreigd met politie. Pupil had brandplekken aan zijkant van het hoofd, doordat de holdingtechniek niet goed is toegepast; de 
cliënt bewoog zich wild en schuurde zo met zijn hoofd over de vloer. ’s Nachts bracht de pupil door in de separeerruimte. Ouders worden uitgenodigd om over de 
klachten te komen spreken.

12 “Met de onderzoeksmethode PRISMA wordt de incidentanalyse systematisch uitgevoerd. Met een oorzakenboom worden faalfactoren verzameld en worden de basisoorzaken helder. Daarbij wordt verder gezocht dan alleen menselijk 
handelen. Processen, het gebruik van apparatuur en systemen worden eveneens grondig geanalyseerd. Het is de objectieve systeembenadering die zorgt dat falen in het totale proces aan het licht komt, er is geen sprake van achteraf 
schuldigen aanwijzen”, zie: https://www.zekerzo.nl/opleidingen/toelichting-methoden-prisma--sire/ [geraadpleegd op 16-03-2019]

13 Archiefnummer [4]. 

14 Archief [naam instelling], Dossier EL7689.

15 Archief [naam instelling], Doos Directie I.

https://www.zekerzo.nl/opleidingen/toelichting-methoden-prisma--sire/


8

Fysiek grensoverschrijdend gedrag (2015)16

Incident: (vermoeden van) fysiek grensoverschrijdend gedrag door hulpverlener. Meisje van nog geen 12 jaar breekt haar pols breek tijdens dagopvang door 
fixatie. Melding kwam via IGZ binnen door zorgaanbieder/instelling. Sinds vijf jaar wordt de polsklem niet meer aangeleerd in de instelling, maar in uitzonderlijke 
gevallen wordt deze toch toegepast.

Op verzoek van de inspectie analyseert de instelling het incident. Voor fixatie gelden “kwaliteitsregels”. De instelling voerde een gesprek met de ouders, de socio-
therapeut en met de hoofdbehandelaar van het meisje. De instelling analyseert het incident met de Prisma-methodiek. Directie verbiedt de polsklem. Er komt 
een verbeterplan. De teamleiders, aldus het inspectierapport, geven dit door aan de medewerkers op de afdelingen. Tijdens trainingen worden alternatieven 
besproken: de veiligheid van medewerkers en jeugdigen moet gewaarborgd worden. 

Conclusie inspectie: de ingreep was proportioneel en er is verbeterplan.

Cliënte valt begeleiders aan (2015)17

Incident: (vermoeden van) fysiek grensoverschrijdend gedrag door jeugdige. Meisje van 16 valt begeleiders fysiek aan; grijpt hen meerdere keren naar de keel. 
De instelling meldt dat cliënte tot vier maal toe medewerker probeerde te wurgen in de voorruimte van de separeerruimte. De inspectie verzoekt om nadere 
informatie over de toedracht van de behandeling en het handelen van de instelling.

De instelling maakt een afspraak met de ouders en de cliënte: ontslag op voorwaarde dat separaties stoppen. Er komt geen second opinion, aldus het rapport, 
omdat de moeder geen informatie wil delen met de psychiater die de second opinion moet doen. In het kader van de wet BOPZ wordt een interne toetsing verricht. 
De inspectie ziet geen aanleiding voor nader onderzoek en sluit de melding af.

De moeder van deze cliënte maakt in overleg met het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) een melding van bovenbeschreven incident, dat wordt voorgeld voorgelegd 
aan de inspectie (KJP7946). De moeder stelt dat de instelling niet weet om te gaan met het agressieve gedrag van haar dochter. De deur van de isoleerruimte zit 
op slot, terwijl  door de instelling geen dwangbehandeling is aangevraagd. De ouders zitten in impasse wat betreft het vervolg van de behandeling. De moeder 
dient klachten in bij de instelling. De advocaat van dochter heeft bij de rechtbank verzocht om het opheffen van de rechterlijke machtiging.

De inspectie heeft de klachten van de moeder voorgelegd aan de instelling. De klachten worden onderzocht door de instelling. De inspectie wordt geïnformeerd 
over  de vrijheidsbeperking en het korte termijn perspectief van uw dochter.  In een afsluitende  brief aan de moeder blijkt dat er een oplossing is gevonden. De 
inspectie ziet geen aanleiding voor nader onderzoek. 

Poging tot wurging (2016/2017)18

Betreft melding door instelling van wurging op verzoek in peergroep. Jeugdigen zijn circa 17 jaar oud. Daarna suïcidepoging van de verzoekster. De genees-
heer-directeur de instelling stelt een intern onderzoek in. Vanuit de inspectie het advies dit te registeren als geweld. Het rapport van de instelling wordt door de 
inspectie beoordeeld: er zijn voldoende verbetermaatregelen genomen.

16 Archief IGJ, dossier KJP7600.

17 Archief IGJ, dossiers KJP7937 (2015) en KJP7946.

18 Archief IGJ, dossier KJP1010734.
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2.3 Psychisch geweld

In tegenstelling tot de survey en de interviews, zijn er in de archieven praktisch geen sporen van psychisch geweld door medewerkers aangetroffen. Waarschijn-
lijk werd dit geweldsonderdeel nooit genoteerd. In de groepsgesprekken met (ex-)professionals betreuren zij het dat de betrokken ex-cliënten destijds en in 
hun latere leven zoveel last hebben gehad van het ervaren geweld (psychisch en institutioneel; cliënten die angstig werden om een mede-cliënt met veel lawaai 
en geschreeuw naar de isoleer werd gebracht). Tegelijkertijd laten de (ex-)professionals ook blijken dat ze met de beste bedoelingen gehandeld en behandeld 
hebben.

2.4 Institutioneel geweld

Brief kinderen over isoleren (1970)19

De kinderen van de oudste groep van KJP-instelling [naam instelling] schrijven in april 1970 dat ze het niet eens zijn met de “isolamentiebepaling”. In november 
1970 wordt ook melding gemaakt van een contactcommissie kinderbescherming Leiden en omstreken. (Medio jaren zeventig, zo blijkt uit een brief in dit archief, 
is er contact met alternatieve hulpverlening (JAC) over gedwongen isolering: JAC vraagt om aantallen.)

Rapport van de Meldingscommissie Incidenten Patiëntenzorg (maart, 1997)
Document (d.d. maart 1997) melding over fouten met betrekking tot medicijnverstrekking, zoals het niet toedienen van medicijnen op het juiste tijdstip, dubbele 
medicijnen toedienen, verkeerde medicijn geven. Dit document heeft deels betrekking op [naam instelling] (er worden ook andere instellingen in genoemd) en 
gaat vooral over de vraag wie verantwoordelijk is voor de toediening van medicijnen en wat het protocol is bij het maken van fouten. “De werkwijze die wordt 
gevolgd bij het geven van medicatie die niet vanuit [naam instelling] wordt voorgeschreven, maar b.v. door de huisarts, wijkt vaak af van de gebruikelijke proce-
dure, waardoor bestaande controlesystemen er geen vat op hebben.” Deze situatie levert risico’s op voor de patiënten, aldus de commissie, en zou vermeden 
kunnen worden “door verbetering van de regelgeving, en beveelt de directie daarom aan om dit probleem bij de betrokken afdelingen onder te brengen”.20

Klacht over onder meer separeren (1998, 2002)21

Jongen (1988) verblijft sinds 1998 in [naam instelling], afdeling [naam gemeente] (dagbehandeling). De ouders van de jongen klagen over de wijze waarop 
dwangmiddelen zijn toegepast en de wijze waarop zij hierover zijn geïnformeerd. De klacht betreffende dwangmiddelen en medicatie is ingediend bij klachten-
commissie van instelling. De ouders schrijven daarnaast ook een brief aan Inspectie Volksgezondheid. Meer specifiek betreft de klacht het uitoefenen van druk 
met betrekking tot ondertekening van het behandelplan, het toedienen van dipiperon (met name de bijwerkingen), het volgens de ouders ten onrechte sepa-
reren van hun zoon zonder begeleiding van een pedagogisch medewerker. Het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg ondersteunt de ouders. Over het separeren: 
de jongen wordt te pas en te onpas (en soms hardhandig) naar de zogenoemde “rustig word kamer” (separeer) gebracht. Volgens de ouders werd hun zoon  
“[...] beetgepakt, hij werd op de grond gedrukt en een pedagogisch medewerker ging op zijn rug zitten”. (Nota bene: dit gaat om dagbehandeling). De bel in de 
separeer werkte niet. De medewerkers hebben onzorgvuldig gehandeld. In het dossier bevindt zich tevens het reglement Externe Klachtencommissie (1998) 

19 Archiefnummer [3].

20 Archief [naam instelling], Archiefdoos Directie: Inspectie Volksgezondheid, 1997.

21 Archief [naam instelling], Archiefdoos Klacht [naam cliënt]. 
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alsmede rapportages over wanneer wordt gesepareerd, hoe lang en door wie. In 2002 dienen de ouders opnieuw een verzoek in om de klacht te behandelen. 
Dit wordt geweigerd door de interne klachtencommissie. De ouders wordt aangeboden over de klacht te komen te praten, maar dit wordt geweigerd. De ouders 
stappen vervolgens naar de kantonrechter. In najaar 2002 worden alle partijen gehoord. De kantonrechter wijst het verzoek van de ouders af en stelt vast dat 
de klachtencommissie van [naam instelling] goed zijn werk heeft gedaan. De uitspraak wordt naar de Inspectie Volksgezondheid gestuurd.

Dwangmedicatie (2004)22

Klacht van een vrouwelijke pupil (geboren in 1987) over medicatie die niet juist is begeleid. Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg onderzocht deze 
klacht.

Inspectierapport over dwang/separatie/medicatie (2004)23

Betreft een inspectierapport met focus op dwang/separatie en medicatie. Na onderzoek in de patiëntendossiers krijgt de instelling enkele aanbevelingen: de 
dossiers zijn niet compleet; juridische status patiënt moet in acht worden genomen; separeren dient altijd in kader van het behandelplan te geschieden; en 
volgens het rapport  is het de vraag in hoeverre er bij separatie nog van vrijwillig meelopen, kan worden gesproken indien dit met drie medewerkers wordt 
uitgevoerd. Ook zet de inspectie vraagtekens bij de gestelde minimale termijnen: «[…] bij rustig meelopen minimaal een half uur en bij verzet minimaal 1 uur 
separatie».

Klacht over dwangvoeding (2015)24

Een thuiszorgorganisaties die cliënte sondevoeding geeft in een instelling klaagt over de inferieure/onverantwoorde kwaliteit van hulpverlening die cliënte onder-
gaat. Cliënte lijdt aan PRS (Pervasive refusal syndrome). Er zou sprake zijn van fixatie en dwangvoeding. De melder vraagt zich af of dit inhumaan is en of het 
dit evidence based is.

De inspectie antwoordt de melder dat ze de melding begrijpen. Er is contact opgenomen met de betreffende instelling. Cliënte blijkt al vier jaar een ongewoon, 
bijzonder heftig behandelingsresistent ziektebeeld te hebben en ze krijgt reeds vier jaar sondevoeding. De thuiszorgorganisatie die de melding doet wil zicht 
terugtrekken. Dit zou betekenen dat de behandeling in de instelling niet meer plaats zal kunnen vinden. Er komt overleg met de wethouder. De inspectie meldt 
dat “het ongewone behandelbeleid” van de instelling weloverwogen plaatsvindt, dat er regelmatig wordt geëvalueerd en  dat er ook bij ethische dilemma’s wordt 
stilgestaan. De inspectie concludeert dat er geen reden is om de zaak nader te onderzoeken.

Archief IGJ – meerdere klachten over instelling door professional (2010)25

Signaal van professional (oud-medewerkster van de instelling) met meerdere klachten. Deze oud-medewerkster maakt melding, omdat de adviezen in de 
inspectierapporten niet zijn opgevolgd en naar aanleiding van eigen ervaringen in de instelling. De melding gaat onder andere over fixeren en een afdeling voor 
crisisplaatsing waar kinderen soms twee jaar verblijven. Daarnaast durven groepsleiders hier niets te doen of over te zeggen. In anderhalf jaar zijn 16 mede-

22 Archief [naam instelling], Doos Directie Klachten I.

23 Archief [naam instelling], Doos ‘Directie inspectie volksgezondheid en visitaties 1997 tm 2008’.

24 Archief IGJ, dossier KJP100967.

25 Archief IGJ, dossier KJP3053.
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werkers vertrokken (in één 8 tegelijk). Er is ook personeel aangenomen zonder vooropleiding. Cliënten ouder dan 12 jaar krijgen geen inspraak in hun begelei-
dingsplan, terwijl een handtekening wel vereist is. Groepsleiders bepalen of een kind zijn/haar doelen heeft gehaald. Termijn van crisisplaatsing wordt steeds 
overschreden. Er zijn te weinig activiteiten voor de kinderen. Pubers mogen niet van het terrein af en moeten hun mobiele telefoons inleveren. In de instelling 
wordt als strafmaatregel een “nadenkbankje” in gebruik. Dit bankje wordt ook ‘s avonds en ’s nachts gebruikt; het personeel van de basisschool klaagt over 
vermoeidheid bij de kinderen.

Uit het inspectierapport wordt niet duidelijk of er inspectie/toezicht is geweest. De oud-medewerkster krijgt het bericht dat op grond van haar signaal drie acties 
zijn uitgevoerd: [1] er is een klachtencommissie ingesteld; [2] de methodiek wordt aangepast en er komt “maatwerk” over jongere; [3] er is een maximale 
verblijfsduur van 6 maanden ingesteld voor de afdeling crisisopvang. 

Archief IGJ – klacht professional (2011)26

Melding van een professional dat zij het niet eens is met de kwaliteit van zorg zoals die in de instelling waar zij werkt wordt aangeboden. Meldster merkt op dat 
tijdens haar slaapdiensten ook regelmatig stagiaires op de afdeling werken. Ook overdag zijn er stagiaires. Ze vraag zich af hoe het zit met de aansprakelijkheid. 
De meldster wil niet aansprakelijk gesteld kunnen worden in het geval van bijvoorbeeld een calamiteit als een ontruiming.

De inspecteur bericht de meldster dat zij de instelling om nadere  informatie zal vragen en niet naar haar persoon zal verwijzen. De inspecteur merkt op dat, in 
algemene zin, stagiaires onder leiding/supervisie van een beroepskracht werken. 

Grijze literatuur
Argus registratie van vrijheidsbeperkende maatregelen in de psychiatrie (2012), Hoofdstuk 5, Uitkomsten van zeven instellingen in de kinder - en jeugdpsychi-
atrie – over fixatie, insluiting en dwangmedicatie.

Archief IGJ – klacht ouder (2015)27

Betreft signaal/klacht van vader over kwaliteit samenwerking tussen zorgverleners met betrekking tot de behandeling van zijn dochter (tentamen suïcide met 20 
tabletten op gesloten afdeling). Daarnaast ook klachten over de diagnose, zware sancties vanwege automutilatie, te veel gevaarlijke voorwerpen in de omgeving 
van zijn dochter die haar kunnen verwonden, het veelvuldig separeren en de aanwezigheid van het ontsmettingsmiddel Dettol (dat kan gedronken worden). Er 
is in de instelling een familieraad aanwezig. Vader wil dat patiëntveiligheid verbetert en dat de instelling adequaat omgaat met incidenten. De vader wenst na 
overleg met de intoxicatielijn na het innemen van de 20 tabletten een ziekenhuisopname.  

Volgens de vader is er niet adequaat gereageerd in aanloop op suïcidepoging. Vader krijgt onvoldoende informatie – dit knelt met het ouderlijk gezag – en hij 
maakt zich zorgen over de veiligheid van zijn dochter.

De inspectie onderzoekt de klacht niet (op basis van Leidraad meldingen IGZ, 2013). Uit  de brief van de inspectie aan de vader: “[D]at de inspectie uw klacht 
niet onderzoekt wil niet zeggen dat we uw klacht niet serieus nemen of ongegrond (vinden). Elke klacht kan waardevol zijn voor een verbetering van de zorg-
verlening.”

26 Archief IGJ, dossier KJP4661.

27 Archief IGJ, dossier KJP7633.
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De IGZ raadt de vader aan de klacht in te dienen over gedwongen zorg bij de BOPZ-klachtencommissie van de instelling. En bij de Wkcz-klachtencommissie 
kan hij terecht voor de overige klachten. Volgens de Wkcz zijn zorgaanbieders namelijk zelf verantwoordelijk voor een goede afhandeling van de klachten en 
dus verplicht om een klachtenregeling en een klachtencommissie te hebben. De klacht van de vader, zo staat in het dossier te lezen, wordt geregistreerd in het 
dossier van de zorgaanbieder; er wordt rekening mee gehouden bij een volgend onderzoek. De vader kan opnieuw contact opnemen met het Landelijk Meldpunt 
zorg, ook als zijn klacht niet goed wordt afgehandeld door de instelling, aldus het dossier. 

Archief IGJ – klacht over huisregels (2016)28

Betreft een signaal van een medewerker van een instelling. De huisregels van een instelling gaan “verder dan noodzakelijk om de ordelijke gang van zaken binnen 
de instelling te waarborgen”. De “[v]rijheid van handelen van cliënten” wordt “onevenredig beperkt”. De Raad van Bestuur van de instelling heeft volgens de 
melder het signaal niet afdoende opgepakt. Zij wil weten wat het standpunt inspectie is. Het signaal gaat over “beperkingen in het telefoonverkeer, het verbod 
om zich met medecliënten terug te trekken op de eigen kamer en een totaalverbod op seksuele contacten en het gebruik van alcohol”, aldus de samenvattende 
en afsluitende brief van de inspectie.

De betreffende instelling beantwoordt het signaal. De instelling is “een categoraal psychiatrisch ziekenhuis ingericht voor de behandeling van kinderen en jeug-
digen van 0 tot maximaal 23 jaar”. De beperking van leeftijd brengt met zich, dat bijzondere bepalingen uit de WGBO van kracht zijn” en dat de instelling “een 
orthopedagogisch klimaat nastreeft”. Binnen de afdelingen orthopsychiatrie [namen van afdelingen], zo staat in de brief van de instelling, “wordt dit sterker 
en meer uniform vormgegeven dan binnen de acute opname en (deels) gesloten vervolgafdeling [namen afdelingen]”. “Vanuit de orthopedagogiek en gericht 
op de bescherming van de kwetsbare jeugdigen zijn de huisregels omvangrijker en meer beperkend dan binnen de zorg voor volwassenen gebruikelijk.” De 
brief vermeldt verder dat de Centrale Jongerenraad van de instelling het ermee eens is, dat mobiele telefoons tijdens de nachtrust ontregelend kunnen zijn; bij 
gedwongen opname in het kader van de BOPZ behoort dit tot de dwangbehandeling. In de brief wordt tevens gemeld, dat het ter bescherming van kwetsbare 
jeugdigen terugtrekken op eigen kamer gehandhaafd dient te blijven, evenals een verbod op seksueel contact. Veel jeugdigen in de instelling “hebben juist op 
dit gebied van functioneren moeite met het bewaken en het stellen van grenzen”. Alcohol is wettelijk verboden tot 18, maar in verband met de verslavingspro-
blematiek is dit verbod als algemene huisregel gerechtvaardigd, aldus de verklaring in de brief van de instelling.

In het inspectiedossier wordt gemeld dat de inspectie de reactie van de Centrale Jongerenraad onderschrijft: een heldere en eensluidende wijze van benaderen 
is nu eenmaal nodig, er is behoefte aan duidelijkheid op de groepen met betrekking tot de behandeling die in de meeste gevallen kort duurt. De inspectie heeft 
bij jeugdzorg geïnformeerd of er huisregels bij andere instellingen voorhanden zijn. Bij GGZ-Nederland is gevraagd of er model huisregels voor de volwassenpsy-
chiatrie zijn. Vooralsnog niet, aldus de inspectie. Daarom toetst de inspectie niet anders dan volgens veldnorm en huisregels, zoals bedoeld in art 37 Wet BOPZ, 
staat beschreven: instellingen mogen met algemene huisregels alleen overlast voorkomen (telefonisch verkeer, bezoek bij elkaar op de kamer). In individuele 
behandelovereenkomsten kunnen uitgebreidere beperkingen worden opgenomen, mits deze geïndiceerd zijn. Naar de mening van de inspectie is er binnen de 
huisregels geen plaats voor een algemeen verbod op seksueel contact en/of lichamelijke intimiteit; dit kan alleen wanneer beperkingen op individueel niveau 
overeen zijn gekomen. Wat seksueel contact betreft vindt de inspectie het opstellen van een nadere regel wenselijk; er wordt in het dossier verwezen naar 
de Handleiding voor het opstellen van een seksualiteits- en veiligheidsbeleid binnen GGZ-instellingen. Inspectie: “De wijze waarop seksualiteit en intimiteit 
bespreekbaar is binnen het afdelingsklimaat zal de grootste bijdrage leveren aan een adequaat omgaan hiermee.”

28 Archief IGJ, dossier KJP8328.
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Archief IGJ – Klacht over “organisatorisch falen keten”(20xx)29

Betreft een signaal van een professional over de zorg. Melding heeft betrekking op het “organisatorisch falen van de keten” (en niet zozeer op de betreffende 
casus in het inspectierapport). Melder vindt het belangrijk dat de inspectie op de hoogte is van het dreigend vastlopen van de crisisketen en gebrek aan landelijke 
coördinatie op BOPZ-bedden. Melder: “[…] het zou fijn zijn als VWS en VNG dit signaal zou oppakken”. 

De casus betreft een 17-jarige jongen. Wegens ernstige automutilatie is inbewaringstelling  (IBS) aangevraagd, maar in het hele land is geen plaatsingsruimte 
om IBS uit te voeren. Eén instelling heeft toch plaats gemaakt op de crisisafdeling,  die eigenlijk al vol zat.

In het verslag van het triageteam staat vermeld dat dit onderwerp “op de agenda” moet worden gezet, vanwege actuele veiligheidsrisico’s en/of media-aandacht, 
maatschappelijke onrust. Uit een brief aan de instelling die de jongen heeft opgenomen, staat dat de melding wordt doorgestuurd aan een ad hoc werkgroep “[…] 
die o.m. signalen verzamelt over het plaatsingstekort binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie”. Deze signalen worden aan beleidsbepalende instanties doorgeven. 

Archief IGJ – (2016/2017)30

Melding over de kwaliteit van hulp. Het betreft een klacht van vader over de  kwaliteit van de behandeling van zijn 17-jarige dochter, over een klachtenprocedure 
en de betrokkenheid van de ouders in de instelling. De vader wil in eerste instantie weten of de instelling het incident gemeld heeft: hij signaleert vacuüm, omdat 
ouders geen klacht kunnen indienen en er nog geen mentor is aangesteld. Dochter is wilsbekwaam. Ouders hebben het gezag; er is geen ondertoezichtstelling 
en ook geen uithuisplaatsing. De ouders zijn er niet in gekend dat hun dochter in het weekend naar een pleeggezin gaat.

De dochter – met rechterlijke machtiging – mag naar buiten, maar is de zee ingelopen. De vraag is of dit een suïcidepoging was. In het ziekenhuis werd geen 
blijvende schade geconstateerd. Vader heeft gevoel dat er structureel dingen misgaan in de zorg voor zijn dochter. Hij krijgt geen gehoor in de instelling; op 
formele gronden zijn er wel gesprekken geweest met de patiënten vertrouwenspersoon. Het inspectiedossier bevat tevens een klacht over een separatie van 
6 weken, twee jaar geleden, toen de dochter 15 jaar oud was. Dit was een traumatische ervaring voor de dochter (rolluiken dicht, licht uit). De ouders zijn niet 
geïnformeerd over deze separatie.

Mogelijk is er sprake van tekortkomingen in de zorg, meldt het rapport. De inspecteur vindt het opvallend dat de ouders buiten de behandeling zijn gehouden en 
dat de vader de klachtmogelijkheden heeft benut, maar zonder dat resultaat heeft opgeleverd.

Besluitvorming: Geen “calamiteit of geweld in de zin van wettelijke definitie“. Navraag bij het BOPZ-registratiekantoor of de ongeoorloofde afwezigheid van 
cliënte gemeld is, levert op dat dit niet het geval is. De melding wordt geregistreerd als calamiteit. Er wordt aan de instelling gevraagd waarom de afwezigheid 
niet bij het BOPZ-registratiekantoor is gemeld 

Het antwoord van de instelling luidt dat cliënte niet wil dat haar ouders van alles op de hoogte zijn; zij ontwikkelt steeds meer autonomie. De instelling stelt dat 
zij niet in strijd met de wettelijke bepalingen heeft gehandeld. Vervolgens wordt het antwoord van de instelling  aan de vader voorgelegd. De vader reageert 
uitgebreid en gaat alles nog even na over het voorval – de klachtenprocedure en de (niet-)ouderbetrokkenheid. De ouders willen weten wat er precies gebeurd 
is op de bewuste dag dat de dochter de zee is ingelopen.

In een brief aan de instelling wordt gesteld dat het verlof van de dochter ongeoorloofd was: de verlofregeling dien te worden herzien. Ook klachtbehandeling is 
niet goed gegaan. Klacht moet alsnog in behandeling worden genomen. De dochter is wilsonbekwaam, de ouders moeten wel als vertegenwoordiger worden 
aangemerkt in deze (WGBO). De vader heeft het gelijk aan zijn zijde. Aan de instelling wordt gevraagd welke maatregelen men nu gaat nemen.

29 Archief IGJ, dossier KJP101074.

30 Archief IGJ, dossier KJP100185.
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Vanuit de instelling wordt geantwoord door de geneesheer-directeur. De instelling kan niet veel gevallen plaatsen. Men zou graag nader in gesprek gaan over 
balans tussen rechten en privacy van onze cliënte en de wens van de ouders om grotere betrokkenheid. De interne klachtencommissie heeft de klacht opnieuw 
niet ontvankelijk verklaard. Een externe commissie gaat de klacht bekijken. De rechten van een individuele patiënt en de ouders staan op gespannen voet in 
dezen.

Het dossier vermeldt dat er een gesprek komt over bovenstaande (balans tussen rechten en privacy). De inspectie houdt aan haar punten vast. De instelling 
heeft een analyse gedaan en verbeterpunten geformuleerd. De verbeterpunten gaan over de aanscherping van het verlofbeleid.

Archief IGJ – melding onvolkomen hulpverleningssituatie (2016/2017)31

Melding van instelling over de verwaarlozing en een onveilige thuissituatie van een 11-jarige jongen. De jongen heeft een zelfmoordpoging gedaan door van 
een 12 meter hoog viaduct over de snelweg te springen. Onder protest van Veilig Thuis is de jongen na ontslag uit het ziekenhuis meegegeven aan zijn vader. 
De instelling dient een klacht in tegen Veilig Thuis en de Raad voor Kinderbescherming, omdat er te lang niets is ondernomen, waardoor zaak geëscaleerd is. De 
11-jarige jongen wordt al lange tijd frequent mishandeld door vader; dit al eerder gemeld bij Veilig Thuis. (De instelling wilde een dwangmaatregel tegen vader, 
terwijl de  Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis een drangkader meer passend achtten.)

De inspectie stelt een onderzoek in naar een mogelijk onvolkomen hulpverleningssituatie. Conclusie: er is onduidelijkheid geweest over elkaars rol. De instelling 
en Veilig thuis zijn met elkaar in gesprek gegaan. De inspectie juicht dit toe, omdat juist GGZ-specialisten psychiatrische problematiek bij ouders kunnen duiden 
in kader van de  veiligheid van het kind. Korte lijnen zijn van belang. De melding wordt afgesloten.

2.5 Suïcide/tentamen suïcide

Archief IGJ – poging tot zelfmoord (20XX)32

Instelling meldt suïcide van 17-jarig meisje met rechterlijke machtiging. De instelling verricht een verplicht eigen onderzoek. Lopende het onderzoek ontvangt de 
inspectie drie klachten van de moeder van het meisje. Er is verzocht een reconstructie te maken en te reageren op klachten van moeder. De inspectie ziet geen 
aanleiding voor nadere vragen en sluit de melding af. 

Archief IGJ – suïcidepoging (2016)33

Melding door moeder cliënte over kwaliteit van hulp. Suïcidepoging, 11 keer, van 15-jarige met PTSS. Volgens de moeder zijn er te veel scherpe voorwerpen op 
de afdeling. Verder komt de dochter te vaak naar huis; dit kan de moeder niet altijd aan. De moeder wordt doorverwezen naar de klachtencommissie van de 
instelling: als haar klacht volgens haar niet goed in behandeling wordt genomen, dan kan ze zich weer melden bij de landelijke inspectie.

31 Archief IGJ, dossier KJP8434.

32 Archief IGJ, dossier KJP100776.

33 Archief IGJ, dossier KJP100167.
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Archief IGJ – suïcidepoging (2017)34

Melding van instelling over suïcidepoging van 17-jarige cliënte. Zelfmoordpoging met behulp van twee pakjes normale paracetamol en één pakje cafeïne; daar-
naast ook Seroquel en slaaptabletten, in combinatie met alcohol en weed.

De instelling rapporteert dat de psychiatrische voorgeschiedenis van de cliënte niet bekend is. De inspecteur vraagt of het mogelijk is om zonder deze informatie 
adequaat hulp te bieden: Is de cliënte niet “te zwaar” voor de organisatie? Zou het niet beter zijn geweest de cliënte naar meer passende hulp te leiden (de 
instelling biedt slechts “beschermde woonvorm”). Na de suïcidepoging wilden de ouders niet dat hun dochter na het ziekenhuisverblijf zou terugkeren naar de 
instelling, terwijl dit toch gebeurde.

De inspectie kwalificeert het rapport van de instelling naar aanleiding van deze melding als een “invuloefening” en niet als een “gedegen onderzoek”. Het voldoet 
niet aan de verwachtingen van de inspectie. Men had meer “zelfreflectie” verwacht. Er wordt een aantal aanvullende vragen geformuleerd: De inspectie infor-
meert bij de instelling naar een begeleidingsplan en of er huisregels zijn, onder andere met betrekking tot drugs en alcohol. Verder wordt een gezinscoach 
geadviseerd.

Archief IGJ – suïcidepoging (2016)35

Instelling meldt suïcidepoging van een 13-jarig meisje. Melding wordt overgedragen aan Landelijk Meldingen Overleg (LMO)-jeugd. De instelling onderzoekt zelf 
de melding. De inspectie concludeert op grond van het rapport van de instelling dat er zorgvuldig onderzoek is verricht. Er is geen aanleiding om werkprocessen 
te herzien. De inspectie sluit de melding af. 

34 Archief IGJ, dossier KJP100643.

35 Archief IGJ, dossier KJP8190.
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3 Hoe heeft het kunnen gebeuren?

In het eindrapport van de KJP-sector, Geweld in de kinder- en jeugdpsychiatrie, 1945-heden. Ervaringen, risicofactoren en doorwerking in het latere leven (2019) 
wordt vermeld, dat de KJP ‘sectorspecifieke risico’s’ in zich draagt als het om geweld gaat. De ervaringen van ex-cliënten met geweld is een samenspel van 
factoren, zo blijkt uit de bronstudies en de groepsgesprekken met experts en (voormalige) professionals. In Geweld in de kinder- en jeugdpsychiatrie worden als 
risicofactoren waardoor geweld heeft kunnen plaatsvinden genoemd:

• het gebrek aan maatschappelijke en politieke aandacht voor de sector tot eind jaren zeventig, begin jaren tachtig;

• in de vroege perioden de afstand tussen ouders van de jeugdige patiënten en de instellingen; 

• de vrijheid van instellingen (en directies) om hun eigen behandelingsbeleid en preventiebeleid vorm te geven;

• het gebruik van dwangmiddelen is lang als onvermijdelijk en noodzakelijk onderdeel van de behandeling gezien;

• het lang uitblijven van wetgeving die rechten van (minderjarige) patiënten waarborgde; en 

• de relatief grote afstand die de inspectie tot de praktijk van deze sector had.

Wat de wetgeving betreft: de wet  BOPZ (1994), de WGBO en met name de Wet Klachtrecht cliënten zorgsector (WKcz, 1995) zorgden er voor dat in stellingen 
in de psychiatrie regels, procedures etc zijn ingevoerd. Patiënten kregen meer rechten wat resulteerde in cliëntenraden, patiënt-staf meetings en de Patiënten 
Vertrouwens Persoon (PVP) in KJP-instellingen. Onderzoekers van het Trimbos Instituut constateerden na de invoering van de BOPZ, dat de KJP-sector zich wel 
bewust was van gedwongen opnames, maar veel minder oog had voor het eigen dwingende behandelingskader rond medicatie en isoleren bijvoorbeeld: ook dat 
was veelal ongewenste dwang in de behandeling van jeugdigen

In het kader van de vraag “Hoe heeft het kunnen gebeuren?”, volgt hieronder een overzicht van in de archieven aangetroffen inspectierapporten, procedures, 
regels etc. (Voor een overzicht van de wetteksten, regels protocollen en dergelijke voor medewerkers en cliënten van de [naam instelling], zie Bijlage 1.)

3.1 Inspectierapporten 

Inspectierapport [naam instelling] (11-06-1985)
In dit inspectierapport meldt de inspectrice dat zij samen met een medewerker van de Regionale Inspectie Arnhem het tehuis De Lingewal te Zetten bezoekt. 
Genoteerd wordt dat er jongeren met psychosen, ontwikkelingspsychosen, neurotische kinderen en affectief/pedagogisch verwaarloosde kinderen in dit tehuis 
zijn opgenomen. 70% van de bewoners is afkomstig uit andere tehuizen. De behandeling is sterk individueel (“in enkele gevallen psychotherapie in engere zin”, 
noteert de inspecteur). Er zijn behandelplannen. De opvoedingsbevoegdheid wordt van de ouders overgenomen. Dit laatste betekent dat de ouders niet ingelicht 
worden over separeren en toediening van medicatie. De Lingewal heeft twee separeerkamers. Er zijn kinderen die worden doorgeplaatst naar de zwakzinnigen-
zorg (het tehuis Groot-Emaus wordt genoemd). Er is ook een patiënten-vertrouwenspersoon, maar deze mag “alleen klachten van kinderen behandelen. Het 
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zou goed zijn als het óók mogelijk zou zijn dat de ouders hem inschakelen”.  De psychiater in dit tehuis is Finkensieper. Opvallend is dat de inspecteur  door vijf 
tehuisbewoners wordt rondgeleid, waarvan er tijdens de rondleiding wegens psychische problemen vier afhaken.36

Inspectieverslag [naam instelling] – ouderadvisering- en begeleiding (1974)37

In het Jaarverslag over 1974 staat een opmerking over ouderadvisering en –begeleiding: “De vraag naar ouderadvisering en begeleiding neemt toe. De stafme-
dewerkers trachten aan deze vraag in toenemende mate gehoor te geven. De geaardheid van de probleemkinderen en hun gezinssysteem doet, bij de toene-
mende vraag, steeds pijnlijker ervaren het ontbreken van een kinderpsychiater en de zwakke bezetting van de sector maatschappelijk werk.”

Inspectierapport [naam instelling] (25-09-1985)38

Inspectrice: “We krijgen slecht zicht op de behandelingskwaliteit. Het slecht kunnen verwoorden van zowel stafleden als groepsleiding maakt het moeilijk in te 
schatten wat aan zorg geleverd wordt. Overigens is de chef de clinique al zeer lang ziek, de psychiater-manager niet in de kliniek werkzaam, de arts verantwoor-
delijk voor de kliniek (een arts met psychiatrische belangstelling).” Er zijn 54 ‘man’ groepsleiding, A, B en Z.”

“Tot slot: er is een flinke separeer/isoleer-mogelijkheid met twee separeerkamers en een ziekenkamer. Fraai gebouwd, maar onbenullig ver weg van de leef-
groepen, zodat als de ruimte gebruikt wordt, een verpleegkundige in de ‘voorruimte’ zit ‘op te passen’.”

Inspectierapport [naam instelling] (5 juli 1985)39

Inspectrice over pubergroepen: “Ik meen m.n. toch wat te moeten zeggen van het dicht opeen liggen van MAN en VROUW. En vraag om wat meer sexuele kont-
akten te “ voorzien” (als dat überhaupt mogelijk is) en zonodig in te grijpen. Ik begrijp nu dat de slaapwacht kontroleert of ieder in zijn eigen bed ligt. De instelling 
van de groepsleiding dat de meeste kinderen zó geregredieerd c.q. achter in ontwikkeling zijn dat ze niet aan seks denken, betwijfel ik, temeer daar sporadisch 
ook een geslachtsziek meisje wordt opgenomen.”

In het rapport het verzoek om de ouders meer te betrekken: “De therapeutische waarde van ouder-kind kontakt wordt hoog ingeschat.” Ook een verzoek om 
vooral de vader ook in te schakelen (“omdat moeders met meerdere kleinere kinderen wel een “burning-out syndroom gaan vertonen”).

Inspectierapport [naam instelling] (02-07-1985)40

Inspectrice: “In één van de groepen begrijp ik dat er ’s nachts een gijzeling door twee patiënten is uitgevoerd, van twee personeelsleden. De daders zijn inmiddels 
retour. Rond hen is spoedberaad.”

“Bij onze rondleiding valt […] de onoverzichtelijkheid van het huis op. Via sluip-in / sluip-door wegen komen wij in wonderlijke therapieruimten.”

36 Nationaal Archief, Den Haag. Archief Hoofdinspectie Geestelijke Volksgezondheid 2.27.5035,
Inv.nr. 621 | Kinder- en jeugdpsychiatrische inrichtingen, Inspectieverslag [naam instelling], 11-06-1985.

37 Archief [naam instelling], Jaarverslag 1974, 213.

38 Nationaal Archief, Den Haag. Archief Hoofdinspectie Geestelijke Volksgezondheid 2.27.5035,
Inv.nr. 621 | Kinder- en jeugdpsychiatrische inrichtingen, Inspectieverslag [naam instelling], 25-09-1985.

39 Nationaal Archief, Den Haag. Archief Hoofdinspectie Geestelijke Volksgezondheid 2.27.5035,
Inv.nr. 621 | Kinder- en jeugdpsychiatrische inrichtingen, Inspectieverslag [naam instelling], Inspectieverslag 5 juli 1985.

40  Nationaal Archief, Den Haag. Archief Hoofdinspectie Geestelijke Volksgezondheid 2.27.5035,
Inv.nr. 621 | Kinder- en jeugdpsychiatrische inrichtingen, Inspectieverslag  [naam instelling], 2-07-1985).
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3.2 Regelgeving [naam instelling](1996)

Protocol hoe te handelen in geval van seksueel misbruik van cliënten door medewerkers van [naam instelling] (1996)
In dit protocol worden achtereenvolgens een definitie van “seksueel misbruik” geformuleerd, de begrippen “cliënt”, “medewerker” en [naam instelling] nader 
uitgelegd, een “verbodsbepaling” verwoord (“[d]e medewerker zal zich onthouden van iedere vorm van seksueel misbruik”). Daarnaast wordt het instellingsbe-
leid – “preventief beleid” – ten aanzien van seksueel geweld geformuleerd: sollicitanten worden beoordeeld op hun attitude; er worden referenties ingewonnen; 
een verklaring omtrent gedrag (VOG) wordt vereist; de instelling biedt “deskundigheidsbevordering” aan met betrekking tot tijdig herkennen van seksuele 
gevoelens bij zichzelf en anderen “die zich niet verhouden met een adequate hulpverlenersrelatie”; cliënten wordt gewezen op het bestaan van dit protocol. 
Verder bevat het protocol een “meldingsprocedure”: melding door cliënt, door collega, door derden. Bij een melding dient de directie zo spoedig mogelijk te 
worden geïnformeerd. Bij betrapping op heterdaad worden de ouders van de cliënt(e) ingelicht, aangifte gedaan bij de politie (door cliënt, ouders en/of directie). 
De directie licht tevens de Inspectie Geestelijke Volksgezondheid, de voorzitter van het bestuur van de ouderraad in. De medewerker wordt op staande voet 
ontslagen. Het protocol bevat ook zaken als “opvang en begeleiding van de cliënt”, de onderzoeksprocedure.41

In een ander document rond de totstandkoming van bovenstaand beschreven protocol worden de “vele uitingsvormen van seksueel misbruik binnen een hulpver-
leningsrelatie” (ook aangeduid als: grensoverschrijdend gedrag) opgenoemd. Deze lijst loopt van “seksueel getinte opmerkingen” (grove taal, schuine moppen), 
ongekleed over de gang gaan, de douche- of toiletdeur niet afsluiten, niet-functionele vragen stellen over het seksleven van de patiënt, inwendig onderzoek 
zonder medische noodzaak, het niet-functioneel bekijken van de patiënt, ongewenste aanraking (strelen van borsten, geslachtsorganen), tot masturberen 
in aanwezigheid van een patiënt, met seksueel gedrag ingaan op de verliefde gevoelens/seksuele verlangens van de patiënt en verkrachting (oraal, genitaal, 
anaal).42

3.3 Klachtencommissies

Klachtencommissie
Het toezicht op instellingsniveau vindt sinds 1995 via klachtencommissies plaats. Voor dei tijd was er geen intern toezicht in de KJP en over incidenten in instel-
lingen tussen 1945 en 1985 is weinig bekend. Via media-onderzoek in de zoekmachine Delpher – de gedigitaliseerde krantenbank van de Koninklijke Bibliotheek 
– zijn er zo nu en dan berichten over calamiteiten en geweld in instellingen, die media-aandacht krijgen omdat ze in de Tweede Kamer op de agenda staan. Ook 
via die wegen zijn er signalen van ontslag vanwege seksueel geweld.43 Vanaf de jaren tachtig zijn er wel patiënten vertrouwenspersonen, maar die hebben een 
andere rol en zijn bovendien alleen aanspreekpunt voor de jeugdigen. In 1985 constateerde een inspecteur in een inspectieverslag: 

De [instelling] heeft een patiënten-vertrouwenspersoon. Deze mag alleen klachten van kinderen behandelen. Het zou goed zijn als het óók mogelijk zou 
zijn dat de ouders hem inschakelen.44 

41 Archief [naam instelling], archiefdoos Directie-overleg, 1996.

42 Archief [naam instelling], archiefdoos Directie-overleg, 1996.

43 Dane et. al. (2019), ** Bovensctoraal archiefonderzoek, p. **.

44 Nationaal Archief, Archief Inspectie Geestelijke Volksgezindheid 2.27.5035,  Inv.nr. 621.  Verslag Lamping-Goos, 11-06-1985.
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Klachtencommissies bestaan uit minstens drie personen, waarvan in elk geval één psychiater met KJP-ervaring en één jurist die ervaring heeft met familie-
recht of jeugdzaken.  De leden wonen idealiter in de buurt van de instelling en handelen de klachten binnen afzienbare tijd af. De commissies zijn onafhanke-
lijk, functioneren los van het bestuur van de instelling, verzamelen – met toestemming van ouders – informatie rond de klachten. Ze organiseren gesprekken 
tussen instelling en klager(s), geven een eindoordeel, zorgen voor schriftelijke afhandeling en informeren de besturen daarover zodat de KJP-bestuurders naar 
aanleiding van de klacht meer algemene maatregelen kunnen nemen. De klachtencommissies waren en zijn vooral belangrijk voor de afhandeling van klachten 
van ouders over proportioneel en disproportioneel geweld in de individuele behandeling van hun kinderen. Dat wil zeggen in de afhandeling van klachten over 
institutioneel geweld (medicatie, fixatie, diagnose, isoleergebruik) en onveilig klimaat. Fysiek, psychisch en seksueel geweld door professionals worden zelden 
bij klachtencommissies aan de orde gesteld. Seksueel geweld tussen kinderen onderling wel. Klachten dienen in de KJP voor indiening eerst met het hoofd van de 
betrokken afdeling en het personeel in kwestie besproken te worden. Een deel van de klachten en incidenten komt dus nooit bij de commissie terecht. Bovendien 
moet het voor ouders en cliënten duidelijk zijn, dat de klachtencommissie er (voor hen) is. In het begin is er bij sommige instellingen onvoldoende bekendheid 
gegeven aan de klachtencommissie. 

 Bij het in behandeling nemen van klachten op instellingsniveau speelt ook de leeftijd van de pupillen mee en het individuele karakter van de behandelre-
latie. Ouders met kinderen boven de twaalf jaar trekken vaak tevergeefs aan de bel bij de klachtencommissie op de instelling, zeker in de recente periode. Jeug-
digen boven de twaalf hebben in de KJP inspraak in de behandeling en kunnen aangeven dat ze hun ouders meer op afstand willen hebben. Sommige klachten-
commissies hebben klachten van ouders over een onveilig klimaat op de instelling daarom niet-ontvankelijk verklaard. Soms vanwege de privacy van de jeugdige 
cliënt, en soms met het argument dat er niet getreden kan worden in de in de individuele behandelrelatie tussen professional en minderjarige. Daarmee staan 
ouders bij interne klachtencommissies soms met lege handen en bij de inspectie vangen zij dan ook bot. Bij klachten omtrent individuele behandeling verwijst 
de inspectie bijna altijd terug naar de klachtencommissie op de instelling zelf. In een enkel geval wordt dan de kantonrechter ingeschakeld. Kinderen zelf dienen 
zelden een klacht in.45

 In de thematische toezichtrapporten van de landelijke inspectie over de KJP komt het functioneren van de interne klachtencommissies op instellingen 
niet aan de orde. De landelijke inspectie IGZ heeft in 2001 bij zeven instellingen uitgebreid locatiebezoek gedaan, in 2010 bij zestien instellingen en rapporteert 
daar vrij gedetailleerd over op instellingsniveau. In deze rapporten staan aanbevelingen aan GGZ Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), 
Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), de vakcommissie GGZ, en het Landelijk Platform GGZ. Ze gaan over medicatieveiligheid, het opzetten 
van interne audits om het aantal insluitingen terug te dringen en de wens om tot een gemeenschappelijk standpunt over vrijheidsbeperkende en pedagogische 
maatregelen te komen. Het toezicht op het interne toezicht is er dus niet of nauwelijks geweest. De laatste twee decennia is het interne toezicht vanwege de 
fusies wat verder van de behandellocatie af komen te staan.

3.4 Documenten totstandkoming en werking klachtencommissie46

Archief KJP-instelling – agressieve jongen (1981)47

Ver voor de invoering van de klachtencommissie is er in het archief van een KJP-instelling een dossier aangetroffen rond een agressieve jongen (hij “probeerde 
een groepsleider te kelen”), waarbij medicijnen op korte termijn niet zouden helpen. De jongen wordt in 1981  overgeplaatst (naar een gesloten afdeling van 
een andere kliniek). De ouders dienen een klacht in. In deze klacht, geformuleerd door een jurist, wordt gesteld, “dat overplaatsing niet in het belang van [naam 

45 Inspectie archief, meldingendossier: KJP3053.

46 Archief Instelling A, Archiefdoos Klachtencommissie, 1995-2003.

47 Archief [naam instelling], Doos Bestuur, 1981.
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cliënt], maar in het belang van [naam instelling]  is uitgevoerd”. Vechtpartijen tussen leiding en patiënten komen vaker voor in [naam instelling] en in andere 
instellingen. Er zou te weinig geschikt personeel op de afdeling zijn en de bezetting is uitermate wisselend. 

Totstandkoming klachtencommissie
Het archief van een KJP-instelling  bevat documenten over de totstandkoming en werking van de klachtencommissie [naam instelling]. Het gaat om documenten 
als: 

• “Huishoudelijk reglement”: klachten worden ingediend bij de secretaris, die een bevestiging stuurt naar de klager(s); de secretaris vraagt of de klager(s) 
en/of andere bevoegde personen schriftelijke toestemming geven het dossier in te zien; de secretaris stuurt de klacht naar de directie en de aangeklaag-
de(en); de secretaris verzoekt aangeklaagde(n) om een schriftelijke reactie, die naar de klager wordt gestuurd; de secretaris licht de voorzitter van de 
klachtencommissie in en er wordt een afspraak voor een bijeenkomst gemaakt. Tweemaal per jaar komt de klachtencommissie voor een algemene verga-
dering bij elkaar.

• Informatie voor de instellingmedewerkers over de klachtencommissie, zoals een informatiebulletin waarin de gang van zaken rond de werkwijze van de 
klachtencommissie wordt beschreven.

• Een brief van een van de leden van de klachtencommissie (d.d. 4 maart 1997) over het uitblijven van klachten. Bij navraag blijkt dat er bij de commissie 
geen klachten zijn binnengekomen: de vier ingediende klachten zijn volgens de klagers door de directie naar genoegen afgehandeld.

• De klachtencommissie ontvangt in juni 1997 een brief van een advocaat die namens de ouders een klacht indient “met betrekking tot de wijze van beëin-
digen van de behandeling van [naam cliënt] en de informatieverstrekking over hem en zijn ouders aan derden”.

• Klacht van ouders (1 maart 1999) over de wijze waarop hun zoon uit de kliniek is ontslagen en een klacht “met name over de begeleiding van ons, de 
ouders, tijdens en na zijn verwijdering van [naam instelling]”. Met hun brief willen deze ouders “dat [naam instelling] gaat nadenken over de volgende 
zaken”: 

1. Het omgaan met ouders (ook als er geen problemen zijn)
2. Mate van professionaliteit: trage afhandeling; wat te doen als een behandeling niet de juiste behandeling is.
3. Ontbreken van kennis bij de “ouderbegeleidster”.
4. Nadenken “over hoe men kinderen straft, die ontoelaatbare handelingen plegen, deze manier van aanpak lijkt meer een straf voor de ouders”. Daar-

naast vragen deze ouders zich ook af of het toegestaan is “om een kind van 15 jaar zestien uur in de isoleer op te sluiten”. 

• Exemplaar Klachtenreglement BOPZ (Klachtencommissie [naam instelling], mei 1998)

• Brief van ouders (d.d. 1 maart 1999) over het niet ingaan op geformuleerde klachten over de behandeling/schorsing van hun zoon: 1) wettelijke duur van 
plaatsing in isoleercel; 2) gebrek bijdrage ouderbegeleidster; 3) gebrek aan invoelingsvermogen; 4) de ouders vinden schorsing een onjuiste pedagogi-
sche maatregel.

• Brief van een moeder (26-02-2001) die een klacht indient over het separeerbeleid met betrekking tot haar zoon. Zij wordt niet geïnformeerd. Daarnaast 
merkt ze op: ”Na een paar telefoongesprekken ben ik er achter gekomen dat kinderen niet eens gesepareerd mogen worden. Tenzij de situatie levensbe-
dreigend is voor anderen.”

• Mailbericht van ouders (d.d. 8 juni 2004) over het feit dat [naam instelling] “NAAR ONS ALS OUDERS TOTAAL NIET GELUISTERD HEBBEN”. Deze zelfde 
ouders sturen op 20 september 2004 een mailbericht over het feit dat ze er achter zijn gekomen dat hun zoon, doof, in 1996 “sexueel is misbruikt”. In het 
bericht staat ook dat de ouders nog geen antwoord hebben gekregen op hun vorige mail (d.d. 8 juni 2004). “Als jullie niet snel reageren […] dan breng ik 
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dit echt in de publiciteit en probeer alles te doen om jullie aan te klagen.” Uit een brief van de directeur van [naam instelling] (d.d. 22 september 2004)  
blijkt dat er contact met de ouders is opgenomen. 

3.5 Patiënten vertrouwenspersoon (PVP)48

Voor de invoering van de klachtencommissies werden in de jaren tachtig patiënten vertrouwenspersonen ingesteld, maar die hadden een andere rol en waren 
bovendien alleen aanspreekpunt voor de jeugdigen. In 1985 constateerde een inspecteur: 

De [instelling] heeft een patiënten-vertrouwenspersoon. Deze mag alleen klachten van kinderen behandelen. Het zou goed zijn als het óók mogelijk zou 
zijn dat de ouders hem inschakelen.49 

In het archief van [naam instelling] zijn diverse documenten over de PVP gearchiveerd:

Schrijven van de Stichting Patiënten Vertrouwenspersoon Geestelijke Gezondheidszorg (d.d. 31 maart 1982) met taakomschrijving, doelstelling, voorwaarden 
ter realisering van de doelstelling, specifieke taken, klachtenbegeleiding en -bemiddeling van de PVP. 

Contract van 4 februari 1998 van  PVP (Stichting Vertrouwenspersoon Geestelijk Gezondheidszorg Utrecht) met [naam instelling] en taakomschrijving van PVP 
(1982). In 1982 is Stichting PvP opgericht, in eerste instantie omdat psychiatrische instellingen het niet voor elkaar kregen om hun eigen ombudsmannen te 
organiseren.

3.6 Ontslag medewerkers

Ontslag medewerker 197250

In een brief aan de geneesheer directeur (d.d. 13-09-1972) protesteert een personeelslid dat hij ontslagen is, omdat hij tijdens de nachtdienst “enkele jongens 
naar beneden haalt”; dat wil zeggen, hij nodigt ze uit om bij hem tijdens de nachtdienst op bezoek te komen. Uit de archiefstukken wordt niet duidelijk wat er is 
gebeurd. Onderzoek in de personeelsdossiers leverde geen aanvullende gegevens op; van de nachtwaker is geen dossier aanwezig.

Ontslag medewerker 198351

In 1983 wordt een medewerker (man) ontslagen. In de ontslagbrief staat geschreven: ‹Gekonkludeerd is uiteindelijk, dat u te sterk en te persoonlijk betrokken 
bent op het wel en wee van de kinderen waardoor u onvoldoende afstand kunt nemen van hun problematiek.’ Wel wordt ‹met spijt› ontslag aangezegd, gezien de 
persoon goed in het team lag. In datzelfde jaar is in de ontslagaanzegging van een andere persoon te lezen: dhr X maakte in zijn werk fouten die de behandeling 
van de aan zijn zorgen toevertrouwde kinderen in gevaar bracht.

48 Archief [naam instelling]. Archiefdoos Klachtencommissie, 1995-2003.

49 Nationaal Archief, Archief Inspectie Volksgezondheid 2.27.5035, inv.nr Verslag Lamping-Goos, 11-06-1985.

50 Archief [naam instelling], Correspondentie directie d.d. 13-09-1972

51 Archief [naam instelling], Archiefdoos bestuur, vanaf 1981
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4 Ter afsluiting

In deze bronstudie zijn de resultaten van het archiefonderzoek in de KJP-sector in chronologische volgorde gepresenteerd. 

Sporen van seksueel geweld gepleegd door medewerkers zijn niet teruggevonden in de archieven. Wel zijn er bronnen gevonden over seksueel geweld tussen 
cliënten onderling. Het archiefonderzoek bevestigt en ondersteunt de inzichten uit het survey wat betreft onderling seksueel geweld. Gezien de interviews en de 
survey, kan aangenomen worden, dat seksueel geweld binnen de peergroep in alle periodes voorkwam. Regels omtrent seksueel geweld gepleegd door mede-
werkers werden, zo blijkt uit het archiefonderzoek, in de loop van de jaren tachtig gemaakt.

In de archieven zijn sporen gevonden over fysiek geweld gepleegd door medewerkers. Dit soort geweld kwam voor bij het isoleren en het fixeren. In de regel 
was dit “gelegitimeerd geweld”, passend binnen het behandelbeleid en de regels in de KJP-sector. Maar uit de bronnen komt ook naar voren dat het wel eens mis 
kon gaan; zoals klachten over de “holdingtechniek” en een polsbreuk, veroorzaakt door verkeerd gebruik van de fixeermethode. Sporen van onderling geweld in 
de peergroep zijn ook gevonden: elkaar lastig vallen, slaan en schoppen, tot en met wurging. Daarnaast zijn er ook meldingen gevonden van jeugdigen die het 
personeel lastig vallen, bedreigen en aanvallen. 

Psychisch geweld door medewerkers  is niet aangetroffen in de archieven.  Institutioneel geweld werd door de medewerkers/behandelaars gezien als onderdeel 
van het behandelplan. Isoleren, fixeren, dwangmedicatie. Het onveilige klimaat wordt vooral gemeld door ouders, die door de inspectie in de recente periode 
(2010-2017] naar de klachtencommissie van de instelling worden verwezen. 
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Bijlage 1 MAP met regels, wetteksten, protocollen

Wat moet en wat mag?

Overzicht van [voor instelling] geldende regelgeving

Datum: 1995, met aanvullingen

Doel van de map: naslagwerk rechten/plichten psychiatrische patiënt en van de medewerkers in het psychiatrisch ziekenhuis

Deel 1 Wetteksten en toelichtingen

1.1 Wet Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ)
1.2 Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
1.3 Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)
1.4 Wet op het mentorschap ten behoeve van meerderjarigen
1.5 Klachtenregeling Reinier van Arkel
1.6 Patiënte vertrouwenspersoon (PVP)

Deel 2 Folders t.b.v. patiënten (in- en extern)

2.1 Folders betreffende rechtspositie:

• Vrijwillig opgenomen in [instelling]

• In bewaring stelling / Rechtelijke machtiging

• Algemene rechten / Huisregels / Middelen en Maatregelen

• Klachtenregeling

2.2 Folders extern betreffende rechtspositie patiënt:

• De wet op de persoonsregistratie (WPR)

• Behandeling van persoonlijke gegevens in de gezondheidszorg

• Curatele, bewind en mentorschap

• Handreiking voor de beoordeling van wilsbekwaamheid

• Ondertoezichtstelling

• Medisch Tuchtrecht
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• U wilt rechtshulp

Protocol ‘Andere dan hulpverleningsrelaties van medewerkers en patiënten’

Datum: 31-10-1997

Reden van dit protocol: [instelling] wil aan zijn patiënten een goed en veilig behandelklimaat bieden.

Protocol geeft bindende gedragslijn voor alle medewerkers.

Aandacht voor preventie: niet alleen medewerkers, maar ook stagiaires, nieuwe medewerkers, vrijwilligers

Onder andere dan hulverleningsrelatie wordt verstaan:

• Relatie die verder in de privésfeer van de medewerker/patiënt doordringt;

• Seksuele intimiteit

• Seksuele intimidatie

• Zakelijke relaties

• Meldingsplicht

Deel 1 Wetteksten en toelichtingen

Wet BOPZ (5 mei 1995)

Uitvoeringsbesluiten

• Besluit van 3 november 1993 houdende regels omtrent eisen aan huisregels, informatieverschaffing, en behandelingsplan (Besluit rechtspositieregelen 
BOPZ) 

• Besluit 3 november houdende regels omtrent beheer patiëntendossier.

• Besluit van 3 november 1993 houdende regels omtrent middelen en maatregelen die kunnen worden toegepast ter overbrugging van tijdelijke noodsitu-
aties in psychiatrische ziekenhuizen

• Besluit van 3 november 1993 houdende regel omtrent de samenstelling van commissies als bedoeld in artikel 41, tweede lid, van de Wet bijzondere opne-
mingen in psychiatrische ziekenhuizen en de wijze waarop klachten door besturen en commissies worden behandeld (Besluit klachtenbehandeling BOPZ)

• Besluit van 3 november 1992, houdende de regels omtrent de taak en bevoegdheid van de patiëntenvertrouwenspersoon (Besluit patiëntenvertrouwens-
persoon Bopz)
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Deel Interpretatie van de Inspectie: Gevaar in de wet Bopz

Deel: Procedure aanvraag IBS (= Inbewaringstelling) [instelling] Stroomschema

Brochure De wet BOPZ en de psychatrie (door der. P.J.H. Laurs, mw. Mr. S.A. van Dijke – MEDILEX)

Brochure: Onder voorbehoud. De Wet BIG. Beroepen in de individuele gezondheidszorg. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Wet op het mentorschap ten behoeve van meerderjarigen

Wettekst van 29 september 1994, houdende mentorschap ten behoeve van meerderjarigen

Klachtenreglement [instelling]

Patiëntenvertrouwenspersoon (PVP)
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Bijlage 2  Jaarverslagen Meldingen Incidenten Cliënten (MIC) 
[instelling] 2000-2010

2001

In 2001 waren er 268 meldingen. Waarvan 2 betreffende medewerkers, en 237 betreffende kinderen (het aantal betrokken kinderen is 62). Er staat een verdeling 
naar afdeling bij: 17 groepen waaronder ook ‘algemeen’, afdeling bmo. 

Op sommigen groepen wel 45 meldingen en op andere slechts 1 melding. De onderwerpen betreffen:

a. ongeoorloofd afwezig: 34
b. schade materieel: 15
c. schade fysiek cliënt: 5
d. tekort bijstand/ ondersteuning: 18
e. onbereikbaarheid: 6
f. agressie: 133, waarvan 11 alleen verbaal
g. medicatie: 33
h. diversen: 24. Het betreft hier voornamelijk Arbo-meldingen, waarvan er veel persoonsgericht zijn. Hieruit, zo concludeert men, blijkt de grote druk op de 

groepsleiders. Men vreest voor sluipende tolerantie: ‘het hoort bij het vak’.

2002

Medicatie-incidenten: de MIC-commissie rapporteert over het opvallend hoge aantal medicatie-incidenten op de afdelingen van de kinderkliniek. Een trend. 
Daarna wordt een cursus voor medewerkers voorbereid waarmee in 2002 gestart wordt. Bij code D en E betreft het personeelstekort of tekortschieten achter-
wacht van arts en psychiater.

269 meldingen. 6 over medewerkers, 7 algemene zaken en 256 over kinderen.

A 78

B 37

C 12

D 6

E 2

F 120 (waarvan 16 alleen verbaal)

G 23 medicatie
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H 49

Het aantal Arbo-meldingen is flink gedaald. Nu slechts 48 i.p.v. 96 in 2001. Er wordt wel steeds meer materiaal vernield. Op verzoek /advies M&M-commissie 
(middelen en maatregelen) om een protocol ‘inschakelen politie’ op te stellen n.a.v. een ernstig agressie incident. 

2003

In 2003 kwam de MIC-commissie 12 keer bijeen. In 2003 is er een instellingsbrede notitie ‘aangifte en inschakeling politie’ besproken. Men voert ook een risi-
co-inventarisatie uit. Het gaat hier om een isoleerruimte waarbij de stoppenkast gemakkelijk open te breken is. Het advies is de ruimte niet meer te gebruiken: 
dit advies wordt opgevolgd. Begin september 2003 komt IGZ twee dagen langs. IGZ spreekt ook een uur met de MIC-commissie en is positief. 

Tijdens het doorzoeken van kamers zijn geen drugs, maar zijn wel diverse gevaarlijke objecten aangetroffen. Er is veelvuldig overleg geweest over n.a.v. seri-
euze-suïcide pogingen en imitatiegedrag. Er wordt ook geschreven over een separeerincident. Dit wordt geëvalueerd. In 2003 in totaal 204 meldingen. Daarvan 
55 Arbo. De verdeling naar onderwerp:

A 40

B 26

C 4

D3

E3

F 103

G 26

H 28

I 8 (tentamen suicide).

Vaak zijn meldingen kindgebonden en niet groepsgebonden: 4 cliënten nemen respectievelijk 35, 17, 11 en 10 meldingen voor hun rekening. De MIC-commissie 
concludeert zelf nog eens: ‘bedacht moet worden, dat het aantal meldingen sterk afhangt van het ziektebeeld en het gedrag van de op een bepaald moment 
opgenomen/in behandeling zijnde jeugdigen’.

2004

139 meldingen. Naar onderwerp:

A 12,

B 32

C 2

D 6
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E 1

F 88

G 21

H 12

I 8

Er is dus een flinke daling van een aantal meldingen. Nog altijd 47 Arbo meldingen. 1 cliënt van de jeugdkliniek zorgt voor 20 meldingen. In de kinderkliniek heeft 
1 kind 6 meldingen.

Geconstateerde trends: bijvoorbeeld in het aantal agressie-incidenten. Het betreft vaak dezelfde cliënten. Bij personele wisselingen of wanneer een groep een 
moeilijke periode doormaakt, lijkt het aantal incidenten toe te nemen. Bij kinderen is vaker sprake van agressie gericht op materialen en soms op bijten. Bij de 
jeugdkliniek is meestal sprake van agressie gericht tegen personen. Een derde van de incidenten heeft betrekking op kinderen en tweederde op de jeugd. Ook 
beperkt tot een aantal afdelingen. Het betreft meest fysiek geweld.

Onder het kopje realisaties 2004: verbreden doelgroep Dreigend Destructief Gedrag. Verder: er is een verschil geconstateerd in het omgaan met medicatie 
tussen groepsleiders met en zonder een medische achtergrond. Dit aspect is meegenomen in de cursus Medicatie voor groepsleiding in 2004.

2005

In de inleiding wordt genoteerd: belangrijk is wat er met de meldingen gebeurt in het dagelijkse werk. Meldingen worden besproken in teamoverleg of cliëntbe-
sprekingen of in individueel contact tussen melder en teamcoördinator .

251 meldingen. Daarbij zijn 84 kinderen of jeugdigen betrokken. 

A 16

B 48 

C 7

D 3

E 2

F 158

G 26

H 25

I 20

J [nieuw item: agressie niet door cliënt maar familie/anderen]

Over de geconstateerde trends: (blz. 4-5) er wordt vaker gezocht naar alternatieven en creatieve oplossingen voordat bijvoorbeeld separatie ingezet wordt. 
Daarnaast is opgevallen dat de kinderkliniek bijna geen gebruik maakt van de afzonderingsruimte maar meer meldingen over holding instuurt. Incidenten 
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worden ernstiger van aard. Vooral adolescenten op Bopz-afdeling. Cliënten zoeken elkaar op en imiteren elkaar. Spanningsveld tussen cliënten gesloten afdeling 
en cliënten met vrijheden. Meer meldingen bij kinderkliniek. Veel kinderen schoppen, slaan, bijten. Jongeren schelden vaker, dreigen en gebruiken vervolgens 
fysieke agressie. Ter verklaring wordt genoemd het aantal zware casussen waardoor een hectische periode ontstond. Kinderen imiteerden elkaar na. De team-
coördinatoren brengen de notitie Seksuele intimidatie, agressie en geweld opnieuw onder de aandacht.

2006

282 meldingen. 246 over de verschillende afdelingen. 

Verdeling naar onderwerp (bij 1 melding kan sprake zijn van meerdere onderwerpen waarover gemeld werd).

A 24

B 21

C 4

D 1

E 1

F 163

G 21

H 57

I 12

J

K [nieuw item: fysieke inperking]

Trends: nog steeds een hoog aantal meldingen van fysieke inperking. ‘Het Lekker in je vel schema’, een instrument ter preventie van agressie, wordt steeds vaker 
naar verwezen. Er worden in dit decennium aardig wat notities over geweld en agressie geschreven.

2007

229 meldingen. Waarvan 72 Arbo 

A 13

B 17

C 3

D 0

E 0
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F 144

G 43

I 3

J 4

K 115

L 1 [nieuw item: suïcide] (op een poli)

(Overigens, er is een melding betreffende de nachtdienst)

Trends: agressie en fysieke inperking kwamen veel voor. Er wordt verband gezocht met fysieke omstandigheden. Jeugdigen slapen met 2 op 1 kamer en kunnen 
zich dus niet altijd terugtrekken. Er wordt tevens geschreven over signalen van onveiligheid en intimidatie op het terrein, veelal in relatie tot aanbod en handel 
in middelen). Ook is er een vraag naar modernisering van het persoonlijk alarmsysteem.

2008

274 meldingen. Waarvan 97 Arbo-gerelateerd. Nog altijd hangt op sommige afdelingen het aantal meldingen vaak samenhangend met 1 cliënt. 

A 24

B 32

C 0

D 7

E  0

F 176

G 44

H 18

I 4

J 2

K 154

L 0

Trends: de onveiligheid wegens haperingen technische hulpmiddelen is onder de aandacht gebracht. Het project 40% (preventie agressie) loopt nu enige jaren.

In 2008 vinden er 154 fysieke inperkingen incidenten per afdeling plaats, in 2007 115.
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2009

222 meldingen.

A 20

B 13

C 1

D 8

E 0

F 117

G 30

H

I verbale uiting/tentamen suïcide 23

J 0

K 140

L 0
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Bijlage 3  Groepsgesprekken met (oud-)professionals in de KJP

Op 20 juni 2018 en 25 september 2018 zijn er groepsgesprekken gevoerd met huidige en ex-professionals in de KJP: kinderpsychiaters, verpleegkundigen, 
groepsleiders, directeuren, beheerders van klachtenregistraties, nachtwakers, ouderbegeleiders en dergelijke die lange tijd werkzaam zijn (geweest) in de KJP. 
De gezamenlijke werkervaring bestrijkt de periode van begin jaren zeventig van de vorige eeuw tot heden. Met de (oud)professionals is gesproken over de bevin-
dingen uit het archiefonderzoek, over het dagelijks leven op de instelling in het verre en recente verleden, over de ontwikkelingen in het vak en over de omgang 
met geweld op de werkvloer (protocollen, tradities en dergelijke). Wanneer het relevant is, wordt in deze archiefstudie verwezen naar deze groepsgesprekken.

Aanwezigen 20 juni 2018

Twee huidige medewerkers in de KJP:

• De contactpersoon voor het archiefonderzoek: sinds de jaren tachtig werkzaam in de KJP, eerst als werkstudent en later als groepsleider bij het Pedolo-
gisch Instituut in Amsterdam; daarna als psycholoog/onderzoeker in dienst gekomen van Curium LUMC; vanaf 1999 betrokken bij het management en 
de opleiding, als klinisch psycholoog. 

• Een ouderbegeleider, sinds de jaren tachtig in dienst van Curium (geweest), eerst als groepsleider; tussendoor meer dan zeven jaar ervaring in pleegzorg.

Twee oud-medewerkers in de KJP:

• Een psychotherapeut: begonnen als stagiair begin jaren zeventig, ervaring als psychotherapeut in Curium en Tulpenburg

• Een oud- chef de Clinique, kinder- en jeugdpsychiater: vanaf begin jaren zeventig in opleiding, werkzaam (geweest ) in Curium LUMC, Amsterdams Pedo-
logisch Instituut en AMC.

Twee leden van een huidige directie van een KJP-instelling: 

• Een directeur Patiëntenzorg, tevens hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie, hoofdonderzoeker bij een andere instelling voor KJP, betrokken bij het Kennis-
centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en bestuurslid van de afdeling van de kinder- en jeugdpsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

• Een directeur bedrijfsvoering, tevens voorzitter Landelijk platform jeugd-GGZ: werkzaam (geweest) bij Curium LUMC, UMCG en LUMC.

Een voormalig inspecteur voor de Gezondheidszorg voor o.a. Zuid Holland, nu betrokken bij de inspectie op de Jeugdzorg, sinds de jaren negentig betrokken bij 
de inspectie op de KJP.

Aanwezigen 25 september 2018

Twee huidige medewerkers in de KJP:

• Een psychiatrisch verpleegkundige, nu actief als nachtwaker. Sinds 1980 in verschillende functies verbonden aan de Herlaarhof; eerst in opleiding, daarna 
als verpleegkundige, groepshoofd en afdelingshoofd. 
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• Een kwaliteitsfunctionaris betrokken bij registratiesystemen van incidenten op Reinier van Arkel en betrokken bij de invoering van de High Intensive Care 
voor jeugd (sinds 2 jaar). Circa 15 jaar geleden begonnen als verpleegkundige op de gesloten afdeling (volwassenen).

Twee oud-medewerkers in de KJP:

• (Oud)verpleegkundig directeur van Voorburg: begonnen op de afdeling volwassenenpsychiatrie; tussen 1980 en 1984 i.s.m. een psychiater en een 
gezinstherapeute verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Herlaarhof van een kliniek voor geretardeerde kinderen naar een kliniek voor kinder- en 
jeugdpsychiatrie. 

• Een kinder- en jeugdpsychiater: van 1985 – 1993 werkzaam bij de Herlaarhof, betrokken bij vijf kindergroepen en een kinderpoli; daarna werkzaam bij 
de Rekkense Inrichtingen (Zetten), en wederom bij de Herlaarhof in dienst in de periode 2005 – 2016. 

Twee huidige bestuurders van een KJP-instelling: 

• Een kinder- en jeugdpsychiater, directeur behandelzaken van Reinier van Arkel: werkzaam geweest in kinder- en volwassenpsychiatrie. Ook werkzaam 
(geweest) bij KJP-instellingen in Amsterdam en Utrecht (Altrecht).

• Een psychiater met expertise over volwassenpsychiatrie, lid van de Raad van Bestuur van Reinier van Arkel, actief in de ontwikkeling van High Intensive 
Care voor volwassenen en jeugdigen. 

Aanvullend gesproken met:

• De contactpersoon bij Reinier van Arkel voor het archiefonderzoek naar de Herlaarhof: begin jaren zeventig opgeleid als algemeen en psychiatrisch 
verpleegkundige; sinds 1972 in dienst van Reinier van Arkel, eerst als verpleegkundige, verpleegkundig afdelingshoofd daarna als hoofd automatisering, 
hoofd patiëntenadministratie (kennis van oude archief), nu in de rol van Interne controle functionaris. 

• Een secretaris van de Raad van bestuur bij Reinier van Arkel; tevens contactpersoon Familieraden, betrokken bij formulering Reglement Klachtenbehan-
deling bij KJP instelling.

• Medewerkers van de inspectie Jeugdzorg.
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