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Beste omwonende van de klinieken van Fivoor in Poortugaal,
U heeft ongetwijfeld vernomen dat afgelopen zondag 1 maart, twee patiënten van FPC de
Kijvelanden een medewerker hebben gegijzeld en de kliniek zijn ontvlucht. Zij zijn vervolgens
vertrokken in een taxi-bus. De politie heeft de ontvluchting beëindigd, waarbij één van de twee
patiënten gewond is geraakt en is overleden. De andere patiënt is aangehouden.
Grote impact
Dit is een schokkende gebeurtenis die ons en onze medewerkers erg heeft aangegrepen. Het
incident heeft niet alleen grote impact op de kliniek maar ook op u als omwonende. Wij kunnen ons
voorstellen dat ook u erg geschrokken bent en begrijpen dat u waarschijnlijk veel vragen heeft. Wij
betreuren ten zeerste dat het voorval plaatsgevonden heeft.
Vragen en antwoorden
De gebeurtenis roept veel vragen op. Op de belangrijkste vraag: ‘hoe heeft dit kunnen gebeuren?’
is momenteel nog geen eenduidig antwoord. De afgelopen dagen zijn er meerdere onderzoeken
opgestart. Wij kijken uit naar de resultaten en zullen deze actief delen, zodra ze bekend zijn.
Vanavond vindt er een bijeenkomst voor omwonenden plaats naar aanleiding van het incident.
Deze is georganiseerd door de gemeente en start om 19.30 uur op het gemeentehuis in Poortugaal.
Ik ben daar ook aanwezig namens Fivoor om vragen te beantwoorden en te luisteren naar uw
zorgen.
Op onze website hebben wij een overzicht opgenomen met antwoorden op veel gestelde vragen
(https://www.fivoor.nl/actueel/ontvluchtingkijvelanden-faq/). Deze vullen wij aan als er nieuwe
informatie beschikbaar komt.
Aanvullende veiligheidsmaatregelen
Naar aanleiding van het incident hebben wij een aantal aanvullende veiligheidsmaatregelen
genomen. Zo zijn alle verloven van patiënten van het FPC in ieder geval tot en met zondag 8 maart
ingetrokken en mogen zij geen bezoek ontvangen. Daarnaast wordt de gehele kliniek momenteel
doorzocht op de aanwezigheid van verboden spullen door een gespecialiseerd extern
onderzoeksteam.
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Contact
Wilt u per e-mail op de hoogte gehouden worden over de ontwikkelingen aangaande dit incident?
Stuur dan een e-mail naar communicatie@fivoor.nl met daarin uw naam, woonadres en emailadres. Dan informeren we u bij nieuws over deze gebeurtenis. U kunt zich altijd zelf weer
afmelden.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan horen wij deze heel graag. U kunt ons bereiken via
communicatie@fivoor.nl .
Met vriendelijke groet, mede namens Martijn Koerhuis, directeur tbs FPC de Kijvelanden,
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