Organisatie

Waar Fivoor de
zorg levert

DEN HELDER

Missie

Maak kennis
met Fivoor

Fivoor heeft een maatschappelijke opdracht; we zijn er om patiënten (en hun leefomgeving)
te behandelen en te ondersteunen bij het opbouwen van een betekenisvol bestaan.

H E E R H U GOWA A R D

Wij behandelen onze patiënten met als doel het maatschappelijk risico op gevaarlijk,
ontwrichtend normoverschrijdend en delictgedrag te verminderen en zodoende bij te
dragen aan het terugdringen van het aantal (recidive) delicten.

Visie

HAARLEM

Fivoor wil ambitieuze maatschappelijke resultaten behalen in het domein van de geestelijke
gezondheidszorg. Die resultaten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden:
• Perspectief op een betekenisvol bestaan voor onze patiënten, mensen met ernstig

LEIDEN

grensoverschrijdend of ontwrichtend gedrag en/of ontwikkelingsstoornissen;

D E N D OL D E R

• Een veiligere samenleving door hooggespecialiseerde, waar mogelijk wetenschappelijk
bewezen en innovatieve behandeling en door een optimale bijdrage te leveren aan de

D E N H A AG

keten voor onze patiëntenpopulatie;

UTRECHT

• Hoogwaardig opgeleide medewerkers die waardevol werk verrichten in een veilige

GOU DA

R H E NE N

werkomgeving en onder optimale arbeidsomstandigheden.

NI E U WE GE I N

R OT T E R DA M

P OOR T U GA A L

Fivoor is de fusieorganisatie van Palier
(onderdeel van de Parnassia Groep), Aventurijn
(onderdeel Altrecht GGZ) en FPC de Kijvelanden.

D OR D R E C H T

B R E DA

TILBURG

Adresgegevens
Diergaardesingel 69-73

Fivoor.nl

3014 AE Rotterdam
Fivoor

Contactgegevens
088 - 028 2200
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Wat biedt Fivoor?

Zorg en therapie

Aanbod behandeling en begeleiding

Fivoor levert een regionaal aanbod van forensische en intensieve

Binnen Fivoor kunnen patiënten terecht voor een veelheid aan therapieën

Poliklinieken/Ambulante behandelingen:

niet met een strafrechtelijke titel. Ondersteuning

psychiatrische zorg, met een directe toegang tot hooggespecialiseerde

(individueel en in groepen), passend bij hun problematiek. Samen met de

Voor mensen met een psychiatrische aandoening of

door het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling.

zorgprogramma’s. Wij begeleiden onze patiënten op verschillende

patiënt stellen wij een behandelplan op met een selectie van therapie en

persoonlijkheidsproblematiek die in aanraking zijn

levensterreinen: wonen, werk, scholing, relaties, financiën. De integrale

trainingen passend bij de mogelijkheden en problemen van een patiënt.

behandelprogramma’s zijn gebaseerd op de laatste wetenschappelijke
inzichten. Nieuwe programma’s worden wetenschappelijk getoetst.
Fivoor is een krachtige keten van behandeling en begeleiding, binnen

Patiëntgroepen
• Psychotische patiënten met meervoudige
problematiek

de eigen organisatie en in samenwerking met gemeenten, andere

• Antisociale patiënten

zorgaanbieders en justitie.

• Psychotische patiënten

gekomen of dreigen te komen met justitie.

en GGZ Reclassering: Ondersteuning voor
Forensische Psychiatrische Afdelingen (FPA):

mensen met psychiatrische problemen bij

Overige vormen van individuele
gesprekstherapie

Voor patiënten met een psychische stoornis die in

mogelijke huisuitzetting, oplopende schulden en

aanraking zijn gekomen met justitie. Na een verblijf

andere financiële problemen.

• Psychotherapie

in een FPA kunnen patiënten doorstromen naar een

• Eye Movement Desensitization and

RIBW, een resocialisatie-unit, een woonvorm in de

GGZ Reclassering: Voorkomen en verminderen

ggz of naar zelfstandig wonen.

van recidive bij mensen die in aanraking komen

Reprocessing (EMDR)

met justitie en die tevens een probleem met de

• Verslaafde patiënten
• Patiënten met seksuele problematiek

Voor wie?

en delict gedrag

Fivoor behandelt en begeleidt mensen die voor zichzelf, voor anderen om hen heen of voor
de samenleving een gevaar vormen en ernstig grensoverschrijdend/ontwrichtend gedrag

Meest voorkomende stoornissen

vertonen. We richten ons ook op hun leefomgeving; de onderliggende problematiek

• Psychotische problematiek

bestaat uit een psychiatrische stoornis, bijna altijd in combinatie met verslavingsproblematiek

• Ontwikkelingsstoornissen, autismespectrum

of andersoortige stoornissen.

stoornissen, ADHD, verstandelijke beperking
• Persoonlijkheidsstoornissen

Materieel Juridische Dienstverlening (MJD)

Non-verbale therapie

Forensische Psychiatrische Kliniek (FPK):

• Psychomotorische therapie

Voor patiënten met ernstige psychiatrische

• Muziektherapie

gedragsproblemen of een persoonlijkheidsstoornis.

Hoog Intensieve Zorg (HIZ):

• Dramatherapie

Bij een succesvolle klinische behandeling kan de

• Dubbele problematiek (patiënten met

patiënt doorstromen naar bijvoorbeeld een FPA

Systeemtherapie

geestelijke gezondheid hebben.

psychiatrische problemen en verslaving)

of een (F-)RIBW.

• Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk

Care (MTFC)

Forensisch Psychiatrisch Centrum/TBS (FPC):

• Centrum Intensieve Behandeling

Beperkte (SGLVB) patiënten

• Multidimensional Treatment Foster

Wat is het resultaat?

• Verslavingsziekten

• Relatietherapie

Voor patiënten met een maatregel opgelegd door

• Duurzaam Verblijf Verslaafden

Psychiatrische behandeling levert onze patiënten veel op: hun welbevinden neemt toe

• Stemmingsstoornissen en angststoornissen

• Functional Family Therapy (FFT)

de rechter. Klinische behandeling van psychiatrische

• Verslaving en lichte verstandelijke beperking

en zij krijgen weer perspectief op een veilig en betekenisvol bestaan.

• Dissociatieve stoornissen

stoornissen en problemen op verschillende levens-

• Top Referent Trauma Centrum

Door intensieve samenwerking met de reguliere GGZ en met partners als de penitentiaire

• Trauma

Farmacologische behandeling

Therapievormen en training*

Overige

inrichtingen, Openbaar Ministerie en politie wil Fivoor de maatschappelijke veiligheid
vergroten: risico’s reduceren en de kans op recidive terugdringen.

gebieden (wonen, werk, relaties). Na een verblijf in
een FPC kunnen forensisch patiënten voor verdere

Forensische Flexible Assertive Community

behandeling naar bijvoorbeeld een FPK of een FPA.

Treatment (Forensisch FACT): Outreachende
behandeling en begeleiding van mensen met een

• Milieutherapie

Wat betekent Fivoor?

• Therapie forensisch

• Patient Staff Meeting

Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk

veelal ernstige psychiatrische aandoening. Naast

De naam Fivoor is nuchter en doelgericht, optimistisch en op de toekomst gericht. In

• Delictscenario-procedure en

• Vaardigheidstrainingen (bijvoorbeeld sociale

Gehandicapt (SGLVG): Hoog gespecialiseerde

problemen op psychiatrisch gebied is er vaak

(intensieve en/of forensische) zorg voor patiënten

sprake van problemen op meer levensdomeinen.

de naam zijn verwijzingen opgenomen naar ‘forensisch’, ‘intensief’ en ‘vooruit’. De visuele

risicomanagementplan

• Motivatiegroep bij verslavingsziekten

met een licht verstandelijke beperking en

Therapie en training gebaseerd op principes van cognitieve gedragstherapie

• Psycho-educatie

gedragsproblematiek.

• Cognitieve gedragstherapie

• Dienstverlening

Forensische Regionele Instelling voor

jongeren met een veelal ernstige psychiatrische

• Agressieregulatietherapie

• GGZ Reclassering

Beschermd Wonen (F-RIBW): Diverse vormen

aandoening. Naast problemen op psychiatrisch

• Mentalization Based Treatment

• Materieel Juridische Dienstverlening

van wonen en begeleiding voor mensen met

gebied is er vaak sprake van problemen op meer

• Schema Focused Therapy (SFT)

• Budget & Beheer

psychiatrische of psychosociale problemen, al dan

levensdomeinen.

identiteit is geïnspireerd op een bladzijde (in je leven) omslaan en met een nieuw
hoofdstuk beginnen.

vaardigheden, leefstijl)

* gebaseerd op good clinical practice, op evidence based medicine of in onderzoek
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Forensisch ACT Jeugd/ACT Jeugd:
Outreachende behandeling en begeleiding van

• Hartritme variabiliteit (Hartcoherentietherapie)
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