FPC Gent opent resocialisatieafdeling
Gent, 27 mei 2015 – Zes maanden nadat de eerste geïnterneerden in FPC Gent werden
opgenomen en drie maanden na opening van de afdeling voor doorgedreven behandeling,
neemt FPC Gent het derde bouwdeel in gebruik. De patiënten die intussen klaar zijn om meer
verantwoordelijkheden te nemen, stromen door naar de resocialisatieafdeling.
De patiënten voor wie op basis van observatie, evolutie en bijkomend diagnostisch onderzoek
bepaald werd wat de beste behandeling is, die reeds belangrijke stappen hebben gezet in hun
behandeling en van wie FPC Gent inschat dat zij klaar zijn om meer verantwoordelijkheid te
nemen, stromen vanaf deze week naar de resocialisatieafdeling 'Haven' door. Voor deze
patiënten vertaalt dit zich in meer vrijheden en een minder hoge vorm van beveiliging.
De groeps- en individuele therapie van de patiënt, de begeleiding door een multidisciplinair
team van zorgverleners, alsook alle activiteiten op vlak van werken, leren en sporten die in een
zinvolle dagbesteding kaderen, worden op deze afdeling uiteraard verdergezet. Bovendien
krijgen de patiënten die op 'Haven' verblijven - met het oog op een veilige en verantwoorde reintegratie in de samenleving - meer vrijheden zoals het zich vrijer bewegen binnen het centrum
en een uitbreiding van verlofmogelijkheden. Dit gebeurt op maat, in functie van de
mogelijkheden van de patiënt en mits goedkeuring van de bevoegde Commissie tot
Bescherming van de Maatschappij. Verlof wordt ingezet om de in het forensisch psychiatrisch
centrum geleerde vaardigheden in de praktijk te brengen en om te toetsen hoe de patiënt
reageert op prikkels die er in het centrum niet zijn, alsook om de patiënt toe te laten de
contacten met zijn netwerk (familie, vrienden, ...) verder uit te bouwen. Op deze manier kan er
ingegrepen worden, mocht dit nodig blijken en kan de patiënt langzaamaan wennen aan een
verblijf in de maatschappij of in een minder beveiligde omgeving.
In het best mogelijke scenario evolueert de patiënt naar zelfstandig wonen en werken, maar
ook scenario's zoals een opname in de reguliere geestelijke gezondheidszorg, beschermd of
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.

Einde persbericht.
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