
 

 

Voor een zorglandschap waarin de patiënt centraal staat, is engagement 
noodzakelijk 

 
Gent, 17 november 2017 – Sinds drie jaar worden psychiatrische patiënten die een misdrijf hebben 
gepleegd, maar omwille van hun psychiatrische problematiek door de rechtbank 
ontoerekeningsvatbaar werden verklaard in FPC Gent intensief behandeld. Deze behandeling is 
gericht op het verlagen van het risico op het plegen van nieuwe strafbare feiten en heeft als doel re-
integratie in de samenleving. Alhoewel de uitstroom behoorlijk op gang komt, verloopt deze voor een 
deel van de patiënten toch moeizaam en is bijkomend engagement noodzakelijk. 
 
Het uiteindelijk doel van een behandeling in FPC Gent is een veilige en verantwoorde terugkeer van de 
patiënten naar de maatschappij - mits passende nazorg - of naar een minder beveiligde 

vervolgvoorziening, gaande van begeleide woonvormen tot bv. een opname in een residentiële 
psychiatrische voorziening of een gestructureerde voorziening binnen de gehandicaptenzorg. 
Elke patiënt die FPC Gent kan verlaten na een succesvolle behandeling krijgt een grondig uitgewerkt re-
integratieplan, waarin alle noodzakelijke aspecten om deze re-integratie te doen slagen zijn ingebouwd: 
verderzetting van de nodige behandeling, aangepast werk of andere dagbesteding, justitiële opvolging 
en een aangepaste woonvorm. De Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij, een speciale kamer 
van de Strafuitvoeringsrechtbank, volgt de behandeling en de re-integratie van deze patiënten op. 

Het realiseren van een succesvolle re-integratie is voor FPC Gent een dagelijks streven. Tot op heden 
konden reeds 34 patiënten* uitstromen naar een voor hen aangepaste stap in hun re-integratietraject. 
Eerstdaags stroomt opnieuw een patiënt uit. Daarnaast werden reeds tal van patiënten ingeschakeld in 
initiatieven met het oog op uitstroom. Alhoewel FPC Gent de verwezenlijkte uitstroom als een succes 
ziet, staat deze realisatie in contrast tot de 170 aanmeldingen voor 118 patiënten die sinds de opstart 
gebeurden. Voor heel wat patiënten waarvan FPC Gent na grondige evaluatie oordeelde dat een 
opname binnen een hoog beveiligde setting niet langer nodig is, verloopt de uitstroom dus moeizaam.  

De schatting is dat patiënten na gemiddeld 4 jaar kunnen uitstromen uit FPC Gent. De mate waarin voor 
de patiënt gepaste vervolgzorg gevonden wordt, beïnvloedt vanzelfsprekend de duurtijd van een 
opname. Voor een succesvolle re-integratie is de patiënt immers afhankelijk van een zorglandschap 
waarin alle instellingen en voorzieningen op een professionele manier samenwerken. Om zorgtrajecten 
op maat van de individuele patiënt - binnen het nodige beveiligingsniveau - uit te bouwen, moet in het 
zorglandschap flexibel kunnen geschakeld worden. Een consensus over leidende criteria voor 
doorstroom binnen het zorglandschap moet tot een hoger niveau van samenwerking leiden, waarbij de 
geïnterneerde patiënt vlot kan doorstromen van het ene naar het andere centrum i.f.v. de 
behandelingsnoden van de patiënt. 

Het bevorderen van de uitstroommogelijkheden is voor FPC Gent een absolute prioriteit. Naast de 
uitgebreide inspanningen van de behandelende teams, worden op beleidsniveau diverse initiatieven 
genomen om de uitstroomdrempel te verlagen. Verder heeft de federale overheid de afgelopen jaren 
sterk geïnvesteerd in het uitbouwen van het zorglandschap en staan ook de komende jaren belangrijke 
initiatieven op stapel. Hierdoor wordt in eerste instantie voldoende behandelcapaciteit gecreëerd zodat 
de geïnterneerde, psychiatrische patiënten niet langer in de gevangenis hoeven te verblijven. 

Het waarmaken van de ambitie om alle geïnterneerden aangepaste behandeling en zorg te bieden 
binnen een voor hen aangepaste setting, vraagt evenwel verdere betrokkenheid van de overheid en van 
de verschillende zorginstellingen. Voor de geïnterneerden met een verstandelijke beperking die moeten 
opgevangen worden binnen een voorziening van het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap (VAPH) bijvoorbeeld is de rol van de overheid cruciaal. Wat dat betreft komen vanuit de 
Vlaamse Overheid voorzichtige signalen dat in de nabije toekomst verdere verantwoordelijkheid ten 
aanzien van deze doelgroep zal opgenomen worden. FPC Gent zal van haar kant verder actief inzetten 
op een professionele samenwerking met als doelstelling het realiseren een zorglandschap, waarin de 
patiënt centraal staat.  



 

 
 
*Op 17 november 2015 stroomde de eerste patiënt uit. Exact twee jaar later zijn 67 patiënten 
uitgestroomd of in initiatieven met het oog op uitstroom ingeschakeld. Een overzicht: 
 
Uitstroom 

o 12 patiënten zijn doorgestroomd naar een algemeen psychiatrisch ziekenhuis, 
o   3 patiënten naar een gespecialiseerd centrum voor seksueel delinquenten (residentieel); 
o   5 patiënten re-integreren binnen een ambulant parcours; 
o   1 patiënt is doorgestroomd naar een VAPH-voorziening; 
o 10 patiënten naar een medium security afdeling; 
o   2 naar een longstay afdeling; 
o en 1 patiënt keerde terug naar het land van herkomst. 

 
Initiatieven met het oog op uitstroom 

o 15 patiënten hebben externe dagactiviteiten onder begeleiding van OBRA | BAKEN; 
o 18 patiënten** hebben extern een dagbesteding of zijn extern aan het werk. 

 
**Van de patiënten die buiten een dagbesteding of werk hebben, hebben 7 patiënten het statuut beperkte 
detentie. Van zodra een patiënt beperkte detentie heeft, is er nauw overleg met de justitie-assistenten. 
Doordat de justitie-assistenten reeds in een vroege fase van het ambulant re-integratietraject worden 
betrokken, spelen zij een belangrijke rol in het uitwerken van het netwerk rond de patiënt en dragen zij bij tot 
het creëren van zorgcontinuïteit. 
 

 
 

Einde persbericht. 
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