
Forensische Psychiatrische

Polikliniek - Ketenpartners

Waarom deze folder? 

Deze folder is gemaakt om

ketenpartners en verwijzers te voorzien

van informatie over de behandeling die

de Forensisch Psychiatrische Polikliniek

(FPP) biedt.

 

Wie zijn wij? 

De FPP van GGZ Westelijk

Noord-Brabant biedt specialistische

ambulante behandeling gericht op

mensen die mede door hun

psychiatrische problemen met justitie in

aanraking zijn gekomen. Het

voornaamste doel is het verminderen

van het recidiverisico. Wij staan voor

kwaliteit, veiligheid en tevredenheid

voor cliënt en medewerker! Dit betekent

dat er behandeling of begeleiding door

ons geboden wordt. De gesprekken

vinden plaats op het kantoor of bij de

cliënt thuis en bestaan uit individuele

gesprekken, trainingen of

groepstherapieën. 

Wanneer een client in crisis dreigt te

raken, wordt de zorg geïntensiveerd.

We leveren zorg opmaat en werken

herstelgericht. Ons multidisciplinair

team bestaat uit:

 

Psychiater

Klinisch psycholoog

(GZ-)psycholoog

Verpleegkundig specialist

Maatschappelijk werker

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige

Verpleegkundige

Ervaringsdeskundige

 

Doelgroep

We bieden specialistische forensische

zorg voor cliënten met complexe

problematiek. We ervaren het als een

uitdaging om herstelgericht te werken

en naar de hulpvraag te kijken van zowel

de cliënt als justitie. We zijn goed in het

bieden van structuur en omgaan met

risico’s vanuit een multidisciplinair

behandelteam.
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Visie 

Onze blik is gericht op het verkleinen van

risico’s en versterken van beschermende

factoren. We kunnen kort- en

langdurende behandeltrajecten met

cliënten aangaan, zowel poliklinisch als

outreachend. We streven ernaar zoveel

als mogelijk opname-voorkomend en

de-escalerend te werken, bij voorkeur

in samenspraak met de directe

omgeving (verwijzer, partner,

kinderen/ouders, werkgever, e.d.) van

de cliënt. Daarnaast bieden we graag

advies aan de naasten en/of begeleiding

om te ondersteunen bij stabiliteit en

zoveel mogelijk zelfstandigheid. We

werken herstelgericht en kijken zowel

naar de vraag vanuit justitie als naar de

eigen hulpvraag van de cliënt.     

 

Onze kwaliteiten zijn:

 

Risicomanagement

Cliënten motiveren en binden

Zorg op maat leveren

Forensische expertise en consultatie

Goede samenwerking met

ketenzorgpartners

Gericht op maatschappelijke

resocialisatie

Systeemgericht werken

 

 

Ambulante behandeling 

Behandelinhoudelijk zijn we sterk op de

gebieden: agressie- en impulsregulatie,

psychosezorg, zedenproblematiek,

verslaving, licht verstandelijke

beperking, trauma en diagnostiek. Er

wordt samen met de cliënt en de

ketenpartners gekeken naar

defrequentie van de behandel-

gesprekken. Als basis worden samen met

de cliënt de risicofactoren in beeld

gebracht, waarop een individueel

behandelplan (IBP) wordt opgesteld, dat

minstens elke 6 maanden geëvalueerd

wordt.

 

Ook wordt er met de cliënt, indien

geïndiceerd, een signaleringsplan

opgesteld en gehanteerd. De verwijzer

wordt op de hoogte gebracht van de

inschatting van het recidiverisico en het

naleven van de behandelafspraken. We

bieden zowel individuele

behandelmodules als groepsmodules.

 

Basismodules:

 

Diagnostiek                    

Risicotaxatie                     

Somatische screening

Delictanalyse                     
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Farmacotherapie

Ketenzorg                     

Multidisciplinair overleg       

Risicobeheersing

Steunende/structurerende

interventies

Terugvalpreventie (groep)

 

Optionele modules:

 

CGT voor zedenplegers

VRIS-training

CGT Agressietraining

Maatschappelijke hulpverlening

Systeemgesprekken

Woonbegeleiding

Individuele psychotherapie

Traumabehandeling (CGT, EMDR)

Intensieve outreachende zorg

 

Naast bovenstaande modules bieden wij

ook psycho-educatie, dagbesteding,

arbeidsrehabilitatie, educatie en

vaktherapie aan. Ook werken wij nauw

samen met de woonvorm Forensisch

Wonen van GGZ WNB.

 

Wanneer start forensisch ambulante

zorg? 

Cliënten kunnen aangemeld worden via

IFZO met een indicatie voor ambulante

forensische zorg. Om de zorg te kunnen 

verhogen indien er sprake is van

crisogeen of recidiveverhogend gedrag,

vinden we het wenselijk dat er ook een

kortdurende klinische indicatie

is verbonden aan de aanmelding om te

kunnen schakelen naar een klinische

time-out plaatsing.

 

Wij werken nauw samen met FPA de

Mare en FPA de Schelde. Indien er geen

sprake is van een forensisch kader maar

er bij aanmelding zicht is op een

forensisch kader of een forensische

behandeling de voorkeur heeft, kan er

contact opgenomen worden met de

FPP om te bekijken of wij passende zorg

kunnen bieden. Hierbij kan gedacht

worden aan cliënten die vallen onder

de ketenveldnorm, of dreigend risicovol

delictgerelateerd gedrag vertonen.

 

Wanneer stopt forensisch ambulante

zorg? 

De behandeling bij de FPP loopt af indien

de forensische maatregel expireert. Bij

het naderen van het einde van de

maatregel wordt samen met de cliënt en

de verwijzer bekeken of vrijwillige zorg

wenselijk is, en wordt er gekeken

naar een passende door-

verwijzing. Wanneer het recidiverisico

als laag wordt ingeschat en
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de behandeldoelen eerder zijn behaald

dan de expiratiedatum, wordt er in

samenspraak met de reclassering en de

cliënt besproken of de behandeling kan

worden afgerond.

 

 

Contactgegevens: 

Telefoon secretariaat: 0164 - 28 9465  

 

E-mail:

secretariaat.fplvb.klinisch@ggzwnb.nl

Forensisch Psychiatrische Polikliniek (FPP)

Pater Hermansstraat 1

4615 DD Bergen op Zoom
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