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Een Vlaams antwoord op een 
universeel maatschappelijke vraag

Dr. Ingeborg Jeandarme – 13 juni 2019



Outline

o Internering algemeen
o Recente ontwikkelingen forensische psychiatrie in Vlaanderen
o Rol van de forensisch psychiatrische centra



Internering

oBeschermingsmaatregel van onbepaalde duur (sinds 1930)

oVoor personen die een delict gepleegd hebben en vervolgens 

ontoerekeningsvatbaar worden verklaard

o Jaarlijks wordt deze maatregel 300 tot 350 keer opgelegd – totaal 3563 (dec. 2018)   

oDoel van de maatregel is dubbel:

o Preventie (verdere) schade aan maatschappij  

o Behandeling psychiatrisch gestoorde dader



Internering

Misdrijf

Veroordeling (of 
alternatieve straf)

Internering

InterneringONDERZOEKSGERECHT

VONNISGERECHT



Wat na beslissing tot internering?

oDe Kamers voor de Bescherming van de Maatschappij (KBM) beslissen binnen 
welke setting de behandeling geboden wordt 
o Van ambulante reguliere zorg tot hoog beveiligde categorale zorg
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Risicoprofiel

BeveiligingsnoodPsychopathologie



Te weinig behandelingsmogelijkheden

oGevolg: geinterneerden in detentie
oGevolg: veroordelingen voor de Belgische staat
➢Pilootarrest EHRM 6 september 2016: Belgische 

staat moet structurele maatregelen nemen 
aangaande de bejegening en behandeling van 
ontoerekeningsvatbare patiënten



What’s new?

oNieuwe interneringwet van kracht sinds 1 oktober 2016

o Ander toepassingsgebied: misdrijf ~ aantasting of bedreiging fysieke of psychische 

integriteit 

o Psychiatrische expertise: criteria expert – vast format (Pouls, Pham, & Jeandarme, 2019)

oBijzondere beroepsbekwaamheid forensische psychiatrie: psychiatrie +

o Theoretisch gedeelte: universitaire opleiding van minimum 12 studiepunten

o Praktische opleiding: stage van 2 jaar, voltijds

oReferentiekader forensisch psychiatrische zorg: work in progress



What’s new?: Uitbouw forensisch zorgaanbod

o Initiatieven intrapenitentiair

o Strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden (VDAB, CGG, CAW…)

o Zorgequippes in gevangenissen met psychiatrische annex/IBM

o Initiatieven extrapenitentiair 

o Meerjarenplannen Internering (Onkelinx-Demotte, 2007; Vandeurzen-Onkelinx, 2009)

o Federaal masterplan gevangenissen en internering 18/11/2016: verdere uitbouw 

behandelaanbod en uitbouw forensisch zorgtraject 

o“Turbo” Geens - De Block: “aangepaste infrastructuur voor elke geïnterneerde”



Medium security zorgcircuits

MS BIERBEEK N = 149                               MS REKEM N = 193                                       MS ZELZATE N = 149 

Gestart 2001 (mannen)                               Gestart 2001 (mannen)                                  Gestart 2001 (mannen en vrouwen)



Medium security behandelingen

oRecidivecijfers (Jeandarme, Habets, Oei, & Bogaerts, 2016)

o Significante daling in dichtheid veroordelingen voor versus na behandeling (p = .00)

o Over een time-at-risk van 3,6 jaar, herviel 7,4% met een geweldsdelict

o Weinig herval met een “TBS-waardig” delict

oAndere kant van de medaille (Jeandarme, Wittouck, Vander Laenen, Pouls, Heimans, Oei, & Boagerts, 2017)

o 40.9% wordt tenminste één keer heraangehouden tijdens medium security 

behandeling (gem. 1.8 jaar)

o Veel drop-out: 31.7% maakt de behandeling niet af



Zorgaanbod ontoereikend

oWat met de patiënten met een te 

hoog recidiverisico en/of zonder 

enige motivatie tot behandeling?

oHigh security = missing link voor 

patiënten met een hoge 

beveiligingsnood, die gedwongen 

geplaatst worden door de KBM

Not In My Backyard!



Forensisch psychiatrische centra

oDe financiering van deze centra gebeurt door de federale overheid: 

o Justitie (facilitaire diensten, bewaking en management van de organisatie) 

o Volksgezondheid (zorg, geneesmiddelen en medische honoraria)

oDe gebouwen worden ter beschikking gesteld door de Regie der Gebouwen 

oDe uitbating werd middels een openbare aanbesteding zowel voor Gent (2014) 

als voor Antwerpen (2017) gegund aan een consortium met als 

aandeelhouders Parnassia Groep, FPC de Kijvelanden en Sodexo Belgium. 

oNieuwe naam na de gunning van FPC Antwerpen 

o Forensisch Psychiatrische Centra NV



Forensisch Psychiatrische Centra

FPC GENT N = 264 (mannen)                                                 FPC ANTWERPEN N = 182 (mannen en vrouwen) 

Eerste patient 17 november 2014 Eerste patient 7 augustus 2017 

Volle bezetting 24 September 2015                                          Volle bezetting 23 mei 2018 



De uitdaging

oHoe implementeer en ”vertaal” je een bestaand Nederlands zorgmodel, met 

name het forensisch zorgconcept van FPC de Kijvelanden in een Vlaamse 

instelling?



Wat heeft geholpen bij de opstart?

oMomentum

oNiet van nul moeten beginnen: toegang tot vele jaren ervaring in Nederland

o De milieutherapie als behandelmodel, de opleidingen, selectie van medewerkers, de 

procedures,... 

o Niet alleen theorie, maar ook door het inzetten van heel wat medewerkers van de 

Kijvelanden en Parnassia (vooral in het begin)

oGeen copy-paste, maar aanpassing aan

oVlaamse nuchterheid en dicipline “gewoon doen”



Wat heeft geholpen bij de opstart?

oEnkele strategische keuzes, zoals:

o Aansturing door ervaren Vlaamse hoofdgeneesheren in nauwe samenwerking met 

ervaren Nederlandse directeur patiëntenzorg (behandelintegriteit!)

o Facilitaire- en bedrijfsvoeringsprocessen ondersteunend aan de behandelvisie

o Uitbouw sterke juridische dienst en griffie - veel aandacht voor vrijheidsbeperkende 

maatregelen



Wat heeft geholpen bij de opstart?

oEen bevlogen voorzitter van de Raad van Bestuur die deze zaken faciliteerde en 

met zijn persoonlijke ervaring ervoor zorgde dat we telkens de juiste richting 

hebben ingeslagen

oEen welgemeend woord van dank hiervoor Machiel! 



Waar liepen wij tegenaan bij de opstart?

oCultuurverschillen



Waar liepen wij tegenaan bij de opstart?

oGeen inspraak gehad in de architectuur van het gebouw

oGevoeligheden in het veld

oNegatieve pers



oVan negatieve naar neutrale tot positieve pers

o Communicatieverantwoordelijke met proactieve houding

o Vlaamse woordvoerders

oFunctie afdelingspsycholoog is een nieuw concept in Vlaanderen

oMoeite om verpleegkundigen te werven door marktkrapte

oGebrek aan interne rechtspositie

o Voorlopige oplossing: uitgebreid huishoudelijk reglement, rekening houdend met 

wet patiëntenrechten en internationale wetgeving regelt de rechten en plichten 

van patiënten binnen FPC Antwerpen en FPC Gent

Waar liepen wij tegenaan bij de opstart?



Waar liepen wij tegenaan bij de opstart?

oLast but not least: onze patiënten

o Risicoprofiel: bv. FPCA: 90,2% geweldsindexdelicten; HKT-R 2/3de hoog risico in de 

instelling

o Patiënt profielen

Antisociaal

Psychotisch meervoudig

Onder invloed verkerend

Seksuele problematiek en delictgedrag

Typisch psychotisch

Vestandelijk beperkt

ADHD - autisme

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%



Waar liepen wij tegenaan bij de opstart?

o Slechte psychische en lichamelijke conditie

o Detentieschade? Bv. FPCA: gem. 4,4 jaar onafgebroken detentie voor opname (SD = 5,3 

jaar; range = 0,25 – 26,4 jaar) 



Welke uitdagingen blijven?

oFPC als doorstroomcentrum en onderdeel van een zorgnetwerk

o Tijdig en gezamenlijk anticiperen op uitstroom

o Inhoudelijke afstemming i.f.v. in- en exclusiecriteria

o Geen ”terugplaatsingsgarantie”

o Uitstroom Gent:

31.7%

21.1%

13.8%

13.0%

10.6%

6.5%

3.3%

Medium security

APZ

VAPH

Medium security seks. del.

Ambulant

Medium security longstay

Ander

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%



Welke uitdagingen blijven?

oWerven van ervaren verpleegkundigen

oOnze positie blijven bepalen in een steeds veranderend landschap: quid criteria 

nieuw referentiekader en criteria beveiligingsniveaus?

oWetenschappelijk onderzoek

oPersoneelsnorm?

o…



Concluderend


