PERSBERICHT

Brussel, 14 november 2014.

Aangepaste opvang voor geïnterneerden
Volgende week zullen de eerste geïnterneerden overgebracht worden vanuit de gevangenissen naar
het gloednieuwe forensisch psychiatrisch centrum Gent (FPC). Geïnterneerden zullen er aangepaste
therapie en psychiatrische begeleiding krijgen in een sterk beveiligde omgeving en zullen er
behandeld worden volgens de kwaliteitsnormen van een psychiatrische instelling.
Het FPC is opgedeeld in verschillende behandelafdelingen die de geïnterneerden gradueel zullen
doorlopen. Wanneer de patiënten in het FPC aankomen, starten zij hun behandeltraject in de
observatie- en oriëntatieafdeling. Daarna gaan zij naar de afdeling intensieve behandeling om via de
verpleegafdeling op de resocialisatieafdeling terecht te komen. De bedoeling is om hen uiteindelijk
te laten re-integreren in de maatschappij of hen te laten doorstromen naar het reguliere zorgcircuit.
Op die manier wordt de uitstroom uit het FPC bevorderd en komen er nieuwe plaatsen voor andere
geïnterneerden.
De Commissies tot Bescherming van de Maatschappij zullen op basis van de expertises en de
informatie afkomstig van de gevangenissen zoals de psychosociale dienst en de directie bepalen
welke geïnterneerden naar het FPC gaan.
Minister van Justitie Koen Geens: “Dit is alvast een eerste concrete realisatie voor een beter welzijn
van geïnterneerden. De betere en snellere opvang van geïnterneerden in een aangepaste
infrastructuur zal ervoor zorgen dat zij veel gemakkelijker doorstromen naar het gewone zorgcircuit”.
Ook de directeur-generaal van het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen Hans Meurisse is
tevreden met deze vooruitgang: “Geïnterneerden verblijven momenteel te lang in de psychiatrische
annexen van gevangenissen. Hoewel er zorgteams aanwezig zijn, is dit niet helemaal vergelijkbaar
met een psychiatrisch ziekenhuis of FPC”.
In Vlaanderen zal de capaciteit voor geïnterneerden toenemen met bijna 500 plaatsen: het FPC Gent
zal tegen eind 2015 plaats bieden aan 264 geïnterneerden. Ook in Antwerpen werd in februari 2014
de eerste steen van een gelijkaardig FPC gelegd. Dat zal in 2016 in gebruik genomen worden en zal
aan 180 geïnterneerden aangepaste opvang verlenen.
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