
Bij de Afdeling Forensische Zorg (AFZ) Rotterdam 
behandelen wij mensen die een achtergrond hebben 
met justitie, verslaving en psychiatrische ziektebeelden. 
De behandeling vindt plaats binnen een forensische 
zorgtitel of een zorgmachtiging. De behandeling richt 
zich op het veilig en succesvol laten terugkeren van de 
patiënt in de maatschappij.
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omdat het aanbod wordt samensgesteld op 

basis van de aanwezige problematiek en de 

behandeldoelstellingen van de patiënt.

Voorzieningen

Elke patiënt heeft een eenpersoonskamer met 

een bed, kledingkast, tafel met stoel, wastafel 

en een televisie. Het sanitair is met een aantal 

kamers gedeeld. De twee behandelafdelingen 

hebben een eigen huiskamer met keuken en 

een gezamenlijke tuin. In de huisregels staat 

wat de gang van zaken is op de afdeling.

Verlof

De behandeling richt zich op het veilig en 

succesvol laten terugkeren van de patiënt in de 

maatschappij. Verlof is daarom een belangrijk 

onderdeel van de behandeling. Het verlof 

wordt gefaseerd opgebouwd. De overgang 

van de ene fase naar de volgende wordt altijd 

besloten in multidisciplinair overleg, om zeker 

te weten dat de patiënt toe is aan de volgende 

stap.  

Over AFZ Rotterdam

De Afdeling Forensische Zorg is gevestigd aan 

de Albrandswaardsedijk in Poortugaal (vlak bij 

Rotterdam) en heeft plek voor 25 patiënten. 

De AFZ is een beveiligde kliniek (niveau 1)  en 

bestaat uit 2 behandelafdelingen: een afdeling 

voor detoxificatie en een afdeling voor 

langdurige behandeling. De behandeling 

richt zich op het veilig en succesvol laten 

terugkeren van de patiënt in de maatschappij. 

Behandeling

 

Detoxificatie

Op de afdeling voor detoxificatie is het 

doel detoxificeren en stabiliseren. Patiënten 

verblijven hier met een indicatie voor 

maximaal 7 weken. We bieden structuur en 

groepsmomenten die praktische handvatten 

geven voor het omgaan met verslaving en 

bijkomende problemen. 

Langdurige behandeling

Op de afdeling langdurige behandeling is 

de gemiddelde behandelduur 3 maanden 

tot 1 jaar. De behandeling bestaat uit een 

aantal basisonderdelen. Daarnaast is de 

behandeling is voor elke patiënt verschillend, 

Meer informatie over de AFZ?

Mail naar afz.rotterdam@fivoor.nl
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