Forensisch Beschermd
Wonen in Zuidlaren?
Informatie voor omwonenden

Inleiding
Mogelijk heeft u al vernomen dat op het Dennenoord-terrein
van Lentis een Beschermd Wonen (BW) voorziening komt voor
forensisch psychiatrische patiënten: BW Forint Zuidlaren.
Forensisch wil zeggen dat een patiënt (mede) vanwege een
psychiatrische stoornis een meer of minder ernstig delict heeft
gepleegd. Vaak gebeurt dit in verwarde toestand en/of onder
invloed van verdovende middelen. De rechter heeft vervolgens met
een strafrechtelijke maatregel* bepaald dat de patiënt verplicht
behandeld moet worden.
Beschermd wonen is vaak een laatste stap binnen een langdurige
behandeling. Patiënten leren er met minder structuur en steun
te functioneren, zodat zij veilig kunnen doorstromen naar een
voorziening binnen de reguliere ggz wanneer hun strafrechtelijke
maatregel eindigt.

Forint

Wat een en ander betekent zetten we in deze folder voor u op een

Beschermd Wonen Forint, Ambulante Forensische Psychiatrie Noord (AFPN)
Groningen, Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) Zuidlaren en Forensisch
Psychiatrisch Centrum (FPC) Dr. S. van Mesdag vormen samen de forensische
zorgketen Forint.

weten, dan bent u van harte welkom op de informatiebijeenkomst

Gezamenlijk kunnen wij onze patiënten/cliënten de juiste mate van behandeling,
zorg en beveiliging bieden met als doel de geestelijke gezondheid en daarmee het
functioneren van onze patiënten/cliënten te verbeteren, zodat hun delictgedrag
vermindert. Hiermee leveren we een bijdrage aan de veiligheid in de samenleving.

rij, zodat u dit rustig kunt (na)lezen. Heeft u vragen of wilt u meer
op donderdag 6 februari (zie pag. 8).

* Binnen ons strafrecht kennen we 26 verschillende forensische zorgtitels.
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Aanleiding forensisch beschermd wonen op
Dennenoord

De rechter heeft vervolgens via een strafrechtelijke maatregel
bepaald dat de patiënt verplicht behandeld moet worden.

Wanneer een rechter een forensische zorgtitel oplegt aan een
patiënt, betekent dit dat hij of zij risicogedrag vertoont en zich
verplicht moet laten behandelen. Doel van die behandeling is de
risico’s verkleinen en daardoor de samenleving veiliger maken.

Eén van die maatregelen is tbs. Een deel van de patiënten van
Beschermd Wonen Forint Zuidlaren bevindt zich in de laatste fase
van de tbs-behandeling. Dit betekent dat deze patiënten gemiddeld
al zo’n acht jaar in behandeling zijn. Het andere deel van de
bewoners heeft geen tbs, maar een andere strafmaatregel.

Niet elke forensisch psychiatrische patiënt heeft dezelfde mate van
zorg en beveiliging nodig. Daarom zijn er vier beveiligingsniveaus.
Niveau vier is het hoogst, bijvoorbeeld een tbs-kliniek (gesloten
setting/veel beveiliging). Niveau één is het laagst, zoals een voorziening voor beschermd wonen (open setting/minder beveiliging).
Patiënten die in een voorziening voor beschermd wonen geplaatst
worden wonen grotendeels zelfstandig, hebben veel vrijheden en
eigen verantwoordelijkheden, maar worden wel goed begeleid.
Landelijk tekort aan plaatsen beschermd wonen
Op dit moment is er binnen de forensische psychiatrie landelijk
een groot tekort aan plaatsen voor beschermd wonen. Hierdoor
blijven mensen soms in een instelling met een voor hen te
hoog beveiligingsniveau, waardoor zij zich niet verder kunnen
ontwikkelen. Dit brengt het risico met zich mee dat – bij
beëindiging van de strafmaatregel – de overgang naar de reguliere
psychiatrie of een eigen woning met begeleiding te groot is.
Tekort aan plaatsen binnen Forint
Ook binnen de zorgketen Forint (forensische zorgketen in NoordNederland) is er een tekort aan plaatsen voor beschermd wonen.
Daarnaast heeft het ministerie van Justitie & Veiligheid Forint
gevraagd deze plekken te creëren vo0r patiënten vanuit heel
Nederland. Vanwege leegstand op het Dennenoord-terrein is onderzocht wat daar de mogelijkheden zijn. Dit heeft ertoe geleid dat er
in maart/april 2020 in Zuidlaren negen plaatsen voor beschermd
wonen beschikbaar komen voor forensisch psychiatrische patiënten.

Traject vóór plaatsing in BW Zuidlaren
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Forensisch wil zeggen dat een patiënt (mede) vanwege een
psychiatrische stoornis een meer of minder ernstig delict heeft
gepleegd. Vaak gebeurt dit in verwarde toestand en/of onder
invloed van verdovende middelen.

Patiënten worden vanuit een andere instelling bij Beschermd
Wonen Forint Zuidlaren geplaatst. Bijvoorbeeld vanuit Forensisch
Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag (Groningen) of de
Forensisch Psychiatrische Afdeling in Zuidlaren, maar ook plaatsing
vanuit een instelling elders in het land is mogelijk. Een patiënt
wordt alleen geplaatst wanneer hij stabiel genoeg is om in een
beschermd wonen-voorziening te wonen. Oftewel het zorgaanbod
en de vrijheden van een voorzieing voor beschermd wonen passen
bij de situatie van de patiënt.
Traject behandeling – tbs
(Gevangenisstraf)

Naar tbs-kliniek
Diagnose: wat is de problematiek > behandel-/zorgplan
Gemiddelde behandelduur is kleine 8 jaar
Werken aan gedragsverandering
Minder zorg en beveiliging nodig
Patiënt is stabiel
(via plaatsing in een andere instelling)

Beschermd Wonen
(alléén wanneer de patiënt voldoet aan de plaatsingscriteria)
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Traject behandeling – géén tbs
Strafrechtelijke maatregel

(Via een plaatsing in een psychiatrische instelling)
Diagnose: wat is de problematiek > behandel-/zorgplan
Patiënt is stabiel

Beschermd Wonen
(alléén wanneer de patiënt voldoet aan de plaatsingscriteria)

Voor waarden om te kunnen wonen bij
Beschermd Wonen Forint Zuidlaren
Een patiënt wordt alleen aangenomen bij BW Forint Zuidlaren
wanneer hij*:
›› stabiel is, maar wel regels/afspraken en structuur nodig heeft;
›› goed is ingesteld op medicatie;
›› in staat is zich aan gemaakte afspraken te houden;
›› toezicht nodig heeft, maar de zorgvraag en het benodigde
beveiligingsniveau laag zijn;
›› in staat is (redelijk) zelfstandig te functioneren.
Alléén wanneer de patiënt aan deze criteria voldoet kan hij bij BW
Forint Zuidlaren geplaatst worden.

Doel en doelgroep Beschermd Wonen Forint
Zuidlaren
Voordat een patiënt bij BW Forint Zuidlaren wordt geplaatst heeft
hij in een andere instelling al inzicht gekregen in zijn problematiek
en heeft hij geleerd hoe hij hiermee kan omgaan. Dat betekent
dat hij de volgende stap kan maken naar beschermd wonen.
Patiënten die bij ons komen wonen hebben een blijvende ernstige
psychiatrische aandoening, maar kunnen omgaan met hun
beperkingen en hun gemoedstoestand is stabiel.
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*

Waar hij staat mag ook zij gelezen worden.

Tijdens beschermd wonen is er voortdurend aandacht voor het
functioneren van de patiënt en is de begeleiding gericht op verder
herstel. We ondersteunen de patiënt bij het leggen en onderhouden
van sociale contacten en bij het vasthouden van een dagritme
(werk, scholing, vrije tijd). Het doel van de woonbegeleiding
is dat de patiënt steeds zelfstandiger gaat functioneren. Dit is
noodzakelijk, omdat de aan de patiënt opgelegde maatregel
uiteindelijk eindigt. Hij moet dan voldoende geleerd hebben om
op een verantwoorde wijze met minder structuur en steun in een
reguliere vervolgvoorziening te kunnen wonen.

De begeleiding
Het begeleiden van de bewoners van BW Forint Zuidlaren gebeurt
door vaste ervaren, deskundige medewerkers die al langer voor
Forint werken. Er is 24 uur per dag begeleiding en toezicht en elke
patiënt heeft een vaste begeleider. De nachtdienst heeft een korte
lijn met collega’s op het Dennenoord-terrein.
Het multidisciplinaire behandelteam begeleidt/ondersteunt de
patiënt dagelijks volgens een vaste methodiek bij:
›› het signaleren van ongewenst gedrag (risicomanagement);
›› het omgaan met zijn psychiatrische problematiek;
›› het steeds zelfstandiger kunnen wonen;
›› het vinden en vasthouden van een zinvolle dagbesteding;
›› het opbouwen, herstellen en/of onderhouden van een sociaal
netwerk;
›› aanleren/behouden van een gezonde leefstijl;
›› het op orde houden van zijn financiën (gezonde financiële
situatie).
De behandelcoördinator draagt samen met het team zorg voor:
›› de aansturing van de behandeling;
›› het stabiel blijven van de patiënt;
›› de controle of de patiënt de juiste medicatie krijgt en inneemt;
›› de voortdurende screening of de patiënt nog steeds op de juiste
plek is bij BW Forint Zuidlaren.
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Daarnaast bezoekt het team de patiënt op de plek van zijn
dagbesteding en controleert het team of de patiënt zich houdt aan
de gemaakte afspraken, zoals het niet gebruiken van alcohol en
drugs. Is er meer deskundigheid nodig, dan kan advies gevraagd
worden aan collega’s binnen de overige Forintonderdelen.

Veiligheid
Van elke patiënt is bekend welke valkuilen er zijn als het gaat om
veiligheid. Over die valkuilen worden individuele afspraken met de
patiënt gemaakt. Het team en de patiënt weten welke signalen erop
wijzen dat de patiënt richting ongewenst gedrag gaat; dit wordt ook
voortdurend in de gaten gehouden. Wanneer die signalen er zijn
of wanneer de patiënt zich niet aan de gemaakte afspraken houdt,
wordt vroegtijdig ingegrepen.
Houdt de patiënt zich niet aan de gemaakte afspraken of gaat hij
achteruit qua functioneren, dan kan er meer toezicht en/of een
intensievere behandeling nodig zijn. Een patiënt kan dan eventueel
(tijdelijk) teruggeplaatst worden naar een instelling met een hoger
beveiligings- en/of zorgniveau.
Uitgangspunt is echter om patiënten goed voor te bereiden op een
vervolgstap en zodoende te voorkomen dat mensen – wanneer
hun strafmaatregel afloopt – uiteindelijk onvoldoende voorbereid
zelfstandig terugkeren naar de samenleving.

Wanneer komen de patiënten naar
Dennenoord?
Het streven is om vanaf april 2020 geleidelijk negen patiënten te
plaatsen. Daarnaast oriënteren we ons op verdere uitbreiding van
de doelgroep (ca. 40 plaatsen). Of dat mogelijk is, is afhankelijk
van beschikbare locaties, het kunnen werven van voldoende
ervaren medewerkers en de financiële middelen.

Contact met de buurt
BW Forint Zuidlaren hecht aan een goed contact en samenwerking
met de buurt. Dit doen we onder meer via een klankbordgroep
waaraan buurtbewoners kunnen deelnemen. Tijdens het
structurele overleg met deze klankbordgroep overleggen we wat
er speelt bij BW Forint Zuidlaren en/of in de buurt. Ons doel is
gezamenlijk bij te dragen aan een fijne en leefbare buurt.
Wanneer u daar interesse voor heeft kunt u zich tijdens de
informatiebijeenkomst op donderdag 6 februari (zie pag. 8)
aanmelden voor deze klankbordgroep.

Contactgegevens
Mocht u vragen, opmerkingen, klachten, zorgen, et cetera hebben,
dan staan wij daar altijd voor open. Loop daar niet mee rond, maar
deel dit met ons. U kunt u ons via de mail bereiken: forint@lentis.nl.

‘Doel van de zorg en begeleiding binnen
Beschermd Wonen Forint Zuidlaren is
dat de patiënt voldoende leert om
uiteindelijk zelfstandig te kunnen wonen’
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UITNODIGING
Heef t u vragen?
Of wilt u meer informatie?
Kom dan op donderdag 6 februari
naar de informatiebijeenkomst
van 20.00u tot 21.30u in de
Ontmoetingskerk
Aanmelden:
Wilt u komen, geef dan uiterlijk 2 februari
aan met hoeveel personen u komt
via forint@lentis.nl
U bent van harte welkom!

Adres: Ontmoetingskerk
E37, 9471 KC Zuidlaren
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