FPC Gent opent afdeling re-integratie
Gent, 15 september 2015 – Tien maanden nadat de eerste geïnterneerden in FPC Gent werden
opgenomen, neemt FPC Gent het vierde en laatste bouwdeel in gebruik. De patiënten die intussen
klaar zijn om zelfstandiger te functioneren, stromen door naar de afdeling re-integratie, 'Park'
genaamd.
Een multidisciplinair team binnen FPC Gent beslist op basis van een aantal criteria welke patiënten
voor de afdeling 'Park' in aanmerking komen. Patiënten moeten belangrijke stappen gezet hebben in
hun behandeling met als resultaat dat het risico op recidive voldoende is afgenomen. Bovendien
moeten zij op de resocialisatieafdeling aangetoond hebben dat ze meer zelfstandigheid aankunnen
en moet er overeenstemming zijn over het re-integratietraject. Voor de patiënten die doorstromen,
vertaalt dit zich in meer zelfstandigheid en een minder hoge vorm van beveiliging.
Op 'Park' wordt de begeleiding door de zorgequipe geleidelijk afgebouwd en functioneren de
patiënten stap voor stap zelfstandiger. Ze verblijven op kleinere afdelingen, waar ze met vier samen
de verantwoordelijkheid nemen voor het reilen en zeilen van de afdeling. Zo zullen ze na verloop
van tijd dagelijks zelf koken, samen de afdeling netjes houden, enz. Op deze manier krijgen de
patiënten (opnieuw) voeling met het runnen van een huishouden, wat een goede voorbereiding is
op een veilige en verantwoorde terugkeer naar de maatschappij. Nog in dit kader gaan patiënten die
op de afdeling voor re-integratie verblijven - mits goedkeuring van de bevoegde Commissie tot
Bescherming van de Maatschappij - overdag 'buiten' werken.
De behandeling van de patiënten op de afdeling voor re-integratie is voornamelijk gericht op
ondersteunende gesprekken, het onderhouden van het medicatiebeleid, het uitbouwen van het
netwerk en het bieden van ondersteuning bij het beheren van financiële middelen. De afdeling
wordt geleid door een behandelcoördinator. Het verblijf op de afdeling en het toeleidingstraject
naar wonen en werken in de maatschappij wordt begeleid door vier maatschappelijk werkers, die
o.a. contacten onderhouden met de werkgever om zich er zo van te vergewissen dat de
samenwerking tussen patiënt en werkgever naar tevredenheid verloopt. Door een goede
wisselwerking met de werkgever kan afwijkend gedrag snel vastgesteld worden en kan er
ingegrepen worden, mocht dit nodig blijken.
Tijdens een verblijf op de afdeling re-integratie kan de patiënt de in het forensisch psychiatrisch
centrum geleerde vaardigheden en het nieuw aangeleerde gedrag in de praktijk te brengen. Hij
krijgt tevens de gelegenheid om zijn netwerk verder uit te bouwen. Het hebben van een betrokken
omgeving kan immers een belangrijke rol kan spelen om terugval te voorkomen.
Voor elke vorm van re-integratie, dus ook voor zelfstandig wonen en werken, geldt dat deze goed
begeleid moet zijn en dat passende nazorg essentieel is.
Einde persbericht.
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