
Fivoor Ambulant Centrum Dordrecht is onderdeel 

van de regio’s Rotterdam en Dordrecht. Deze locaties 

werken nauw samen. Bij Fivoor Ambulant Centrum 

Dordrecht behandelen we mensen vanaf 18 jaar met 

psychische problemen en een forensisch risico door 

gedragsproblemen.
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Behandelaanbod

Wij werken volgens de laatste behandelmethoden 

en bieden een breed zorgaanbod, waarbij de 

voornaamste behandelingen gericht zijn op:

•	 ontwikkelingsstoornissen;

•	 primair impulscontrole stoornissen en/of 

 persoonlijkheidspathologie;

•	 primaire impulscontrole stoornissen en/of 

 PTSS;

•	 primair ernstige psychiatrische 

 aandoeningen (psychotische stoornissen, 

 bipolaire stoornissen);

•	 jongeren (tot 23 jaar)

“Wat ik als zeer prettig ervaren heb 
is dat de mensen bij het ambulant 
centrum heel gepassioneerd en 
geïnteresseerd in je zijn. Ze tonen veel 
betrokkenheid. Je bent geen nummertje. 
De behandeling heeft ervoor gezorgd 
dat mijn agressieve gevoelens heel 
sterk verminderd zijn. Ze komen 
incidenteel wel eens terug, maar ik ben 
nu in staat om deze te beheersen”.

Fivoor heeft als doel een veiligere samenleving. 

Bij het Ambulant Centrum Dordrecht behandelen 

wij cliënten met een psychiatrische stoornis 

of een persoonlijkheidsstoornis en die grens- 

overschrijdend gedrag vertoond. Wij bieden 

poli en outreachende FACT-zorg. Cliënten 

kunnen zich vrijwillig laten verwijzen door 

bijvoorbeeld de huisarts of zij  krijgen vanuit 

justitie een behandeling toegewezen. 

Gedrag “dat niet mag”

Deze gedragsproblemen zijn vaak agressief 

gedrag thuis (huiselijk geweld, agressie naar 

kinderen) of elders. Het kunnen ook andere 

vormen van gedrag “dat niet mag” zijn, 

zoals bedreiging, stelen, stalking, seksueel 

normoverschrijdend gedrag, etc. De 

behandeling is gericht op het verminderen 

van het forensisch risico: voorkomen dat 

iemand (opnieuw) vervalt in probleemgedrag. 

Behandelvormen

Afhankelijk van de persoonlijke situatie wordt 

een keuze gemaakt wat voor behandeling 

er aangeboden wordt. Dit doen we op basis 

van het risk needs responsivity model. Indien 

er aanvullend onderzoek nodig is door een 

psycholoog of psychiater dan bieden wij dit ook.  

Vragen? Neem contact op 

via 088 - 028 22 00 of  mail naar 

ambulant.dordrecht@fivoor.nl
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