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OBRA|BAKEN en FPC Gent samen voor continuïteit van zorg
Gent, 7 juli 2016 – Met het oog op een optimale, voortgezette begeleiding en behandeling van
forensisch psychiatrische patiënten met een verstandelijke beperking zullen OBRA|BAKEN en FPC
Gent voortaan samenwerken. Het is hierbij hun ambitie om - vertrekkende vanuit het Vlaamse
actieplan Zorg- en Dienstverlening aan geïnterneerden - bij te dragen aan de sociale re-integratie
van patiënten die in FPC Gent verblijven. Zij wensen in dit kader de continuïteit van zorg voor
personen met een verstandelijke beperking te verzekeren, aan de hand van zowel een intra-, als
een extramuraal aanbod en zetten voor een optimaal resultaat in op wederzijdse kennisdeling.
FPC Gent sluit hiermee aan bij het bestaand zorgnetwerk.
OBRA|BAKEN en FPC Gent hadden - voor hun gemeenschappelijke doelgroep personen met een
verstandelijke beperking - beiden de vraag en wens tot samenwerking. Beide partners delen in hun
visie immers het belang van herstelgericht werken en van vermaatschappelijking van de zorg. Dit
heeft tot een samenwerkingsakkoord geleid dat aan een aantal principes van het actieplan Zorg- en
Dienstverlening aan geïnterneerden tegemoetkomt, meer bepaald: vanuit de Vlaamse diensten
actief een aanbod in FPC Gent aanbieden; ontwikkeling van een specifiek hulp- en
dienstverleningsaanbod in FPC Gent en de mogelijkheden om outreachend te werken bekijken
zodanig dat een vlotte overgang tussen FPC Gent en het Vlaams zorgnetwerk mogelijk wordt. Deze
samenwerking zal er tevens toe bijdragen dat de patiënten terechtkunnen in de voor hen meest
passende voorziening, regulier waar mogelijk en categoraal waar nodig.
De samenwerking staat in het teken van continuïteit van zorg en beoogt stapsgewijze uitstroom,
met een minimale terugval. Concreet voorziet de samenwerking erin dat FPC Gent patiënten zal
aanmelden bij OBRA|BAKEN. Beide partners gaan in overleg, bespreken de mogelijkheden voor de
patiënt en stellen een plan voor een re-integratietraject op maat van de patiënt op. Hierbij is
aandacht voor mogelijke drempels in de continuïteit van zorg. Het spreekt voor zich dat de nodige
inspanningen worden geleverd om deze tot een minimum te beperken. Het traject op maat wordt
vervolgens aan de bevoegde CBM/SURB geadviseerd. Mits de CBM/SURB hiertoe beslist, voorziet de
samenwerking in volgende mogelijke trajecten:
Intramuraal:
o OBRA|BAKEN levert, op basis van haar uitgebreide kennis en expertise, een gespecialiseerd
aanbod/diensten gericht op re-integratie en uitstroom binnen FPC Gent.
Extramuraal
o OBRA|BAKEN stelt haar extramurale aanbod open voor patiënten van FPC Gent, die
geïndiceerd worden voor het forensisch dagcentrum, forensisch begeleid werk, forensisch
rechtstreeks toegankelijke hulp of de NOVI-werking.
o De patiënten die in FPC Gent verblijven en na de beslissing van de bevoegde CBM/SURB
kunnen uitstromen onder het statuut van een invrijheidsstelling op proef, zullen door
OBRA|BAKEN begeleid worden aan de hand van hun aanbod begeleid en beschermd
wonen.
o In FPC Gent stellen we vast dat ongeveer 15% van de doelgroep kan uitstromen naar een
VAPH-voorziening. Omdat verwacht wordt dat deze populatie moeilijker kan uitstromen,
wordt met OBRA|BAKEN voor de patiënten met een VAPH-erkenning, die voldoende
zelfstandig kunnen functioneren om te kunnen re-integreren binnen het ambulante circuit,
aan een stapsgewijze evolutie naar zelfstandig wonen gewerkt. In dit kader wordt een
Tehuis niet-werkenden (TNW) opgezet, zal een vorm van studio wonen ontwikkeld worden
om ten slotte naar zelfstandig wonen te evolueren, waarbij wel nog begeleiding en
opvolging door de staf van het Tehuis niet-werkenden wordt voorzien.
o OBRA|BAKEN zal vanuit het vermaatschappelijkt denken, zoveel als nuttig en nodig, andere
sectoren, VAPH-voorzieningen en netwerken betrekken.
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Om bij deze samenwerkingsvormen in de nodige begeleiding te voorzien, hebben OBRA|BAKEN en
FPC Gent de intentie om een ambulant consultatiebureau in hun werking te integreren.
Afhankelijk van de samenwerkingsvorm zal hetzij OBRA|BAKEN, hetzij FPC Gent de coördinatie van
het patiënt specifieke uitstroomtraject waarnemen. De evolutie van de patiënt zal op regelmatige
tijdstippen geëvalueerd worden en er zal tussen beide partners hieromtrent voldoende
terugkoppeling zijn. Bij een crisissituatie, waarbij een tijdelijke wederopname de meest aangewezen
oplossing is, is FPC Gent in ieder geval bereid om de betrokken patiënt zo snel mogelijk terug op te
nemen. Dit is onder meer afhankelijk van factoren waarop FPC Gent geen invloed heeft. FPC Gent
verbindt er zich evenwel toe om alles in het werk te stellen om dit toch mogelijk te maken.
OBRA|BAKEN en FPC Gent zullen bij deze samenwerking elkaar versterken door hun kennis,
vaardigheden, inzichten, competenties en ervaring te delen.
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