Na opstartjaar verlegt FPC Gent de focus
Gent, 24 november 2015 – FPC Gent heeft de volledige bezetting van patiënten en medewerkers
bereikt. Na zich ten volle te concentreren op de instroom en de opstart van alle afdelingen,
diensten en therapieën in het voorbije jaar, verlegt FPC Gent nu de focus naar de uitstroom, naast
o.a. het uitdiepen van de behandeling, het verfijnen van de werking en het continu verbeteren
van de kwaliteit van zorg.
Op 17 november 2014 werden de eerste zes patiënten opgenomen in FPC Gent. Vanaf dan
stroomden de patiënten gefaseerd in, om einde september de volledige bezetting van 248
patiënten* te halen. Gelijktijdig groeide ook het aantal medewerkers. Gekwalificeerde medewerkers
werden aangetrokken en kregen elk een intensieve opleiding, waarin o.a. psychopathologie,
behandelvisie, milieutherapie, agressiehantering aan bod kwam.
Tijdens het opstartjaar werd veel aandacht besteed aan observatie, diagnose, indicatiestelling,
risicotaxatie, pretherapie, installatie van milieutherapeutisch werken in combinatie met het omgaan
met detentieschade, generalistische modules hetzij individueel, hetzij op afdelingsniveau (bv. sociale
vaardigheden, agressiehantering, psychomotore therapie, activiteiten dagelijks leven,
groepsgesprek) in combinatie met zorg op maat. Daarnaast draait het aanbod zorgprogramma's, dat
nog in verdere ontwikkeling is, sinds een paar maanden in een vast rooster. Het betreft specifieke,
gespecialiseerde forensische zorg die opgestart wordt na vaststelling diagnose, behandelplan en
indicatiestelling van psycholoog en aangeboden wordt aan groepen van patiënten, kliniekbreed.
Het uiteindelijke doel van de behandeling is dat de patiënt op een veilige en verantwoorde manier
terugkeert naar de maatschappij. Dit kan zeer breed zijn en is in het beste geval zelfstandig wonen
en werken, mits passende nazorg. Op 17 november ll. stroomde de eerste patiënt uit naar een
forensisch tehuis niet-werkenden (VAPH). Daarnaast werden met verschillende instellingen in het
Vlaams zorglandschap al concrete afspraken gemaakt voor aanmelding van een tiental patiënten.
Met het oog op de uitstroom heeft FPC Gent een uitstroommodel ontwikkeld, waarin op basis van
delictproblematiek, alsook psychiatrische en sociale problematiek een behandeltraject met daarbij
horende prognose op uitstroomdatum en uitstroomtraject wordt uitgewerkt. De prognose dient als
basis voor structurele samenwerkingsafspraken met vervolgvoorzieningen. Naast systematisch
overleg met voorzieningen binnen het zorgcircuit en netwerkoverleg voert FPC Gent zeer intense
gesprekken met alle geïnteresseerde ketenpartners om de uitstroom van patiënten te verzekeren en
in de nodige nazorg te voorzien.
Einde persbericht.
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*248 patiënten
In FPC Gent is plaats voor 264 patiënten.
Technische euvels, zoals o.a. een waterlek hebben ertoe geleid dat FPC Gent met 248 patiënten volzet is. FPC Gent
werkt evenwel aan oplossingen en wil op korte termijn de volledige bezetting van 264 patiënten bereiken.

