
 

 

 
Bevindingen audit geven verder richting aan FPC Antwerpen 
 
Antwerpen, 14 mei 2019 - Anderhalf jaar na de opstart van FPC Antwerpen voerde Zorginspectie 
een oriënterende audit uit. De beoordeling gebeurde zoveel mogelijk op basis van dezelfde 
standaarden als bij psychiatrische ziekenhuizen, rekening houdende met de specifieke context van 
een forensisch psychiatrisch centrum. De auditeurs stelden vast dat het behandelcentrum voor het 
grootste deel van de punten reeds aan de normen of verwachtingen voldoet en voor een aantal 
zelfs opvallend beter doet. Ook de mogelijke verbeterpunten werden geregistreerd. Deze 
waardevolle feedback zal mee richting geven aan de verdere uitbouw van FPC Antwerpen. 
 
In februari kwam Zorginspectie twee dagen ter plaatse in FPC Antwerpen. Ze behandelden 
diverse thema's met als focus kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid. De auditeurs bezochten alle 
afdelingen en voerden tal van gesprekken met o.a. psychiaters, afdelingshoofden, -psychologen 
en medewerkers en de patiënten uit de patiëntenraad. Verder onderzochten ze de patiënten- en 
somatische dossiers op hun volledigheid, toetsten ze de wetenschappelijke onderbouwing van de 
behandelmethodiek af en hielden ze het aanbod voor patiënten tegen het licht. De toezichts-
methodiek sloot zoveel mogelijk aan op deze voor psychiatrische ziekenhuizen, maar hield zo 
goed mogelijk rekening met het feit dat patiënten in het behandelcentrum worden geplaatst, 
waardoor sommigen mogelijks niet gemotiveerd zijn voor hun behandeling of soms zelfs niet in 
FPC Antwerpen willen verblijven.  

Om op termijn het toezicht van Zorginspectie beter aan te passen aan de specificiteit van de 
forensische geestelijke gezondheidszorg is er nood aan een meer specifiek referentiekader voor 
deze zorg. Het agentschap Zorg en Gezondheid is - in overleg met vertegenwoordigers van de 
federale overheid en het werkveld - gestart met de ontwikkeling hiervan. 

Een sterk uitgebouwde organisatie, wetenschappelijk onderbouwde behandeling en somatische 
zorg vergelijkbaar met deze in de vrije samenleving 

Zorginspectie stelde tijdens de oriënterende audit vast dat FPC Antwerpen anderhalf jaar na de 
opstart op vlak van organisatie al heel sterk uitgebouwd is. Zo worden het goed gestructureerde 
patiëntendossier, de systematische opvatting van de behandelplanning, de wetenschappelijke 
onderbouwing ervan, het uitgebreid aantal mogelijkheden voor het volgen van blokken, 
programma's en onderwijs en de patiëntenparticipatie als sterke punten beoordeeld. Van de 
somatische zorg voor patiënten wordt gesteld dat deze de vergelijking met de gezondheidszorg in 
de vrije samenleving kan doorstaan. Ook het kwaliteitsbeleid, de implementatie ervan en de 
manier waarop met opleiding van medewerkers wordt omgegaan, wordt naar waarde geschat.  

Een vooruitstrevend beleid voor vrijheidsbeperkende maatregelen 

"FPC Antwerpen gaat zeer grondig en doordacht met vrijheidsbeperkende maatregelen om.", 
aldus Dr. I. Jeandarme, hoofdgeneesheer. Dit weerspiegelt zich in het beleid dat Zorginspectie als 
zijnde vooruitstrevend beoordeelt. Verschillende aspecten kunnen volgens de auditeurs als best 
practice voor de sector gelden. "Toch zijn er enkele verbeterpunten die we graag meenemen in de 
verdere uitwerking en continue optimalisatie van ons beleid. Dit ligt volledig in lijn met één van de 
doelstellingen van het strategisch plan van de organisatie, met name een humaan en 
afzonderingsarm beleid." 

  



 

Nood aan aangepast referentiekader voor de forensisch psychiatrische zorg en een objectivering 
van de zorgzwaarte van patiënten in verschillende instellingen  

De algemene bestaffingsnorm, zoals bij Koninklijk Besluit is vastgelegd, wordt door Zorginspectie 
als ontoereikend gezien. FPC Antwerpen doet beter dan deze norm. Dat de norm ontoereikend 
zou zijn, is gebaseerd op een vergelijking met psychiatrische ziekenhuizen, daar waar een 
aangepast referentiekader voor de forensisch psychiatrische zorg en een objectivering van de 
zorgzwaarte van patiënten in verschillende instellingen, zoals de auditeurs terecht aangeven, 
noodzakelijk is. Wanneer FPC Gent - de eerste instelling in zijn soort - een vijftal jaar patiënten 
behandelt, zullen de bevoegde federale overheden een grondige evaluatie van het 
personeelskader doen. Dit zou in november 2019 zijn. Maggie De Block, minister van 
Volksgezondheid is alvast opgetogen met het rapport van Zorginspectie: “Deze audit bewijst dat 
de mensen van FPC Antwerpen fantastisch werk leveren. Vandaag krijgen 182 geïnterneerde 
patiënten met een hoog risicoprofiel hier zorg op maat, en dat terwijl er een paar jaar geleden nog 
helemaal geen zorgaanbod bestond voor hen in ons land. Dat bewijst wat er mogelijk is als 
iedereen aan hetzelfde zeel trekt. De komende jaren moeten we hier met zijn allen op 
voortbouwen.” 

Juridisch kader verdient een debat en daaruit voorvloeiende regelgeving 

Tot slot is de nood aan een regelgeving en wettelijke verankering van de rechtspositie nog steeds 
actueel. Dat verschillende aspecten in de zorg voor forensisch psychiatrische patiënten (niet 
enkel binnen FPC Antwerpen) juridisch onvoldoende geregeld zijn, staat buiten discussie en 
verdient zonder twijfel de nodige aandacht. FPC Antwerpen heeft weinig invloed op het 
wetgevend kader, maar is zeker en vast bereid om mee te denken over mogelijke verbeteringen 
van het juridisch kader voor behandeling van forensisch psychiatrische patiënten en van de 
zorgaspecten voor deze patiëntenpopulatie.  
 
Voor wat de interne rechtspositie van geïnterneerden die in FPC Antwerpen verblijven betreft, is 
FPC Antwerpen steeds grote voorstander geweest van een duidelijke, aangepaste rechtspositie 
voor de patiënten. In dit kader werd een uitgebreid huishoudelijk reglement uitgewerkt waarin 
de rechten en plichten van de patiënten beschreven staan. Het wordt continu aan de praktijk 
afgetoetst en waar nodig in overleg met het opvolgingscomité en conform aan de toepasselijke 
Belgische en Europese wetgeving bijgestuurd. Het ontbreekt ons evenwel aan wettelijke 
mogelijkheden om de algemene patiëntenrechten - in uitzonderlijke situaties, eigen aan de 
doelgroep - in te perken. Vanuit Justitie wordt een multidisciplinaire werkgroep opgericht die het 
debat zal voeren rond de mogelijke meerwaarde van de uitwerking van een interne rechtspositie 
van geïnterneerden. 
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