FPC Gent opent afdeling voor doorgedreven behandeling
Gent, 24 februari 2015 – Drie maanden nadat de eerste geïnterneerden in FPC Gent werden
opgenomen, stroomden vorige week een aantal van de patiënten door naar een
vervolgafdeling. Hier zullen zij de noodzakelijke behandeling krijgen op basis van een
individueel behandelprogramma.
Tijdens de beginperiode van hun verblijf in FPC Gent leerden de patiënten op de afdeling 'Rivier'
de afdelingsstaf en de medepatiënten kennen. 'Rivier' is de eerste afdeling binnen FPC Gent
waar 'Observatie en oriëntatie' centraal staan. Hier wordt op basis van observatie, evolutie en
diagnostisch onderzoek bepaald wat de beste behandeling is voor de patiënt. Vorige week werd
de eerste vervolgafdeling 'Stad', voor 'Doorgedreven behandeling' in gebruik genomen. De
eerste patiënten stroomden door en krijgen op deze afdeling de voor hen noodzakelijke
behandeling.
FPC Gent kent een therapeutisch leefklimaat volgens het principe van de milieutherapie. Hierin
wordt een onderscheid gemaakt tussen twee leefmilieus; het supportief milieu en het sociaal
therapeutisch milieu. De leefgroep staat in beide milieus centraal en is een gemeenschap
waarin patiënten met elkaar leren leven. De nadruk ligt op het nemen van verantwoordelijkheid
voor henzelf, anderen en hun omgeving. De patiënt krijgt zowel groeps- als individuele therapie
en wordt begeleid door een multidisciplinair team van zorgverleners.
Het individueel behandelplan bestaat uit zowel individuele -, als groepstherapie, zoals
gesprekstherapie, psycho educatie, psychomotore therapie, agressiehantering, diverse
vaktherapieën, etc. Daarnaast is in het kader van een zinvolle dagbesteding ook ruimte voor
werken, leren en sport. Indien men het voor de patiënt noodzakelijk acht, wordt
medicamenteuze ondersteuning voorzien.
De volledige behandeling van de patiënt binnen FPC Gent is erop gericht de risicofactoren te
verminderen en de kans op recidive te verkleinen. Het uiteindelijke doel van de behandeling is
dat de patiënt op een veilige en verantwoorde manier terugkeert naar de maatschappij. In het
best mogelijke scenario is dit naar zelfstandig wonen en werken, maar ook scenario's zoals een
opname in de reguliere geestelijke gezondheidszorg, beschermd/beschut wonen, ambulante
zorg, etc. zijn mogelijk. Voor elke vorm van re-integratie geldt dat deze goed begeleid moet zijn
en dat passende nazorg essentieel is.
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