Forensische Psychiatrie
FPA Coornhert

Behandelen in veiligheid
Forensisch psychiatrische zorg is specialistische zorg: behandelen in veiligheid.
Deze specialistische zorg richt zich op
mensen van 18 jaar en ouder die als gevolg van psychiatrische, psychische, gedrags- en/of ernstige psychosociale problematiek delictgedrag of maatschappelijk
grensoverschrijdend gedrag vertonen. Zij
komen daardoor in aanraking met justitie
of dreigen daarmee in aanraking te komen.

De forensisch psychiatrische zorg wil (de
kans op) recidive verminderen en daarmee de samenleving veiliger maken, de
psychiatrische problemen van cliënten
verminderen en hen de controle teruggeven over hun gedrag en leven.
Forensisch psychiatrische zorg bij Reinier
van Arkel biedt behandeling in een stabiel
en veilig behandelklimaat. Dit doen we
door poliklinische behandeling (FPP), beschermde woonplekken en behandeling
bij de forensisch psychiatrische afdeling
Coornhert (FPA).
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Deze folder informeert u over behandeling bij FPA Coornhert.
Wat is FPA en voor wie?
FPA Coornhert is een gesloten kliniek voor
mensen die een strafrechtelijke maatregel
opgelegd hebben gekregen en bij wie sprake is van een psychiatrische ziekte en/of
verslavingsproblemen. Wanneer u als gevolg van uw psychiatrische problemen een
delict hebt gepleegd of grensoverschrijdend gedrag hebt vertoond, kunt u worden
opgenomen op de FPA. Wij behandelen en
begeleiden u in een beveiligde omgeving.
Onze doelstelling is dat u een zinvol leven
kunt opbouwen zonder dat u terugvalt in
grensoverschrijdend of delictgedrag. Daarnaast moet u weer kunnen functioneren
in de maatschappij. Op de FPA kunt u geleidelijk aan uw vrijheden opbouwen en
uiteindelijk, na een resocialisatieperiode,
weer terugkeren naar de maatschappij. Een
behandeling op de FPA duurt gemiddeld
negen tot twaalf maanden.

Wat houdt de behandeling op de FPA in?
U doorloopt op de FPA een individueel behandeltraject. Dit behandeltraject wordt
in overleg met u, uw behandelcoördinator
en eventueel uw reclasseringswerker, vastgelegd in een behandelplan. Tevens stelt u
samen met uw persoonlijk begeleider een
dagactiviteitenprogramma op, afgestemd op
uw klachten, problemen, wensen en mogelijkheden.
De FPA heeft een ruim behandelaanbod:
psychotherapie, EMDR (traumaverwerking),
systeemtherapie, relatietherapie, medicamenteuze behandeling, beeldende therapie,
muziektherapie en psychomotorische therapie, trainingen ter vermindering van
agressie, huiselijk geweld en seksuele problemen. De FPA maakt gebruik van zorgprogramma’s van Reinier van Arkel, zoals
het zorgprogramma ADHD.

lees verder op de volgende bladzijde

De behandeling wordt op maat vorm gegeven. Er is daarbij ruim aandacht voor de
behandeling van delictgedrag, psychiatrische therapie en/of verslavingstherapie en
psychosociale problemen. Het betrekken
van uw naasten vinden we een belangrijk
onderdeel van de behandeling.
Multidisciplinair team
Het team van de FPA bestaat uit deskundige
hulpverleners met eigen specifieke taken:
psychiater (diagnostiek en voorschrijven
medicatie), GZ-psycholoog (diagnostisch
onderzoek, therapie en gesprekken), verpleegkundigen (o.a. toedienen medicatie),
vaktherapeuten (muziek- of beeldende therapie), sociotherapeuten (begeleiding gericht op gedrag en gedragsverandering) en
een ervaringsdeskundige.
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Onze werkwijze:
• Wij hanteren een de-escalerend behandelklimaat: door oplossingsgericht te werken
ervaren we weinig agressie op de afdeling. Dit heeft als gevolg dat er geen tot
weinig separaties zijn. Een separatie is
een tijdelijke afzondering van een cliënt
in een prikkelarme ruimte.
• Wij hanteren het systeemtherapeutisch
werken: de problematiek wordt in samenhang gebracht met uw leefomgeving
(bijv. gezin, school, werk, woonomgeving,
etc.).
• We hanteren een sociotherapeutisch klimaat: in een veilige omgeving leert u vaardigheden, en kunt u oefenen met alternatief gedrag in diverse sociale rollen.
• Wij vinden het belangrijk om vanaf het
begin van uw verblijf uw familie/naasten
te betrekken. Dit gebeurt uiteraard in overeenstemming met uw wensen.
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Samenwerking
De FPA legt en onderhoudt contacten met
diverse ketenpartners, zoals reclassering
en justitie. Daarnaast wil de FPA, in overeenstemming met uw wensen, nauw samenwerken met uw sociaal netwerk. In de
eerste plaats gaat het om partner, familie
of vrienden, maar ook reclasseringswerker,
werkgever, gemeente, wijkagent, huisarts,
buren en woningcorporaties kunnen bij de
behandeling betrokken worden voor zover
dat in de situatie van toepassing is.
Huisregels
De huisregels worden apart aan u overhandigd, en beschrijven bijvoorbeeld wanneer u bezoek kunt ontvangen.
Klachtenregeling, klachtenfunctionaris
en patiëntenvertrouwenspersoon
Als u niet tevreden bent over de gang van
zaken dan kunt u een klacht indienen. De
klacht kunt u het beste bespreken met uw
hulpverlener of met een direct betrokken
medewerker. Als u niet (meer) met uw hulpverlener in gesprek wilt of durft, dan kunt
u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Deze kan u informeren over de
klachtenregeling en bemiddelen tussen u
en de hulpverlener. Mocht dit niet naar tevredenheid verlopen dan kunt u uw klacht
schriftelijk indienen bij de klachtencommissie van Reinier van Arkel.
U kunt ook de hulp inroepen van de patiëntenvertrouwenspersoon (PVP). De PVP
werkt onafhankelijk en staat altijd aan uw
kant. Hij of zij kan u informeren over uw
rechten en adviseren bij en/of bemiddelen
in het zoeken naar een oplossing of het
aangaan van een gesprek. Meer informatie
vindt u op www.pvp.nl.

Informatie over de bereikbaarheid van de
PVP en de brochure Klachtenregeling vindt
u op www.reiniervanarkel.nl.

