
Fivoor zet zich in voor de juiste behandeling van 
mensen die in aanraking zijn gekomen met justitie 
en die kampen met psychiatrische problematiek. Wij 
werken vanuit het motto ‘iedereen heeft  recht op 
zorg’. De Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) Den 
Haag biedt behandeling en begeleiding aan deze 
doelgroep. Op de achterzijde van deze informatiekaart 
staat meer informatie over de FPA.
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Hoe ziet een behandeling op de 

FPA eruit?

In de eerste fase van behandeling is vaak 

een intensieve, specialistische behandeling 

nodig. Vervolgens richt de behandeling zich 

op stabilisatie, rehabilitatie, het opstarten van 

continuïteit van zorg en preventie van recidive. 

Met continuïteit van zorg als uitgangspunt 

levert de FPA een belangrijke bijdrage aan de 

vermindering van het risico op herhaling van 

het delict. Het gevangeniswezen doet een 

beroep op de FPA voor het tijdelijk opnemen 

van  gedetineerden met psychiatrische 

stoornissen. 

Op verzoek van de rechter-commissaris 

draagt de FPA tevens zorg voor 

observatierapportages gericht op het 

vaststellen van de toerekeningsvatbaarheid 

van verdachten van ernstige delicten. 

Doelstelling van de FPA is patiënten door 

te plaatsen naar de reguliere zorg. Daartoe 

krijgt de patiënt meer verantwoordelijkheid 

naarmate de behandeling vordert.

Wat is de doelgroep van de FPA?

De Forensisch Psychiatrische Afdeling richt 

zich vooral op mensen die in aanraking zijn 

gekomen (of dreigen te komen) met politie 

en justitie. Wij zoeken naar een passende 

behandeling, waarbij iemand leert omgaan 

met zijn problemen. Onze doelstelling is dat 

mensen  zelfstandig kunnen functioneren in 

de maatschappij. Wij helpen bij psychiatrische 

of verslavingsproblemen, maar ondersteunen 

ook bij praktische zaken zoals het op orde 

krijgen van financiën en het zoeken naar 

huisvesting.

Wie werken er op de FPA?

Op de Forensisch Psychiatrische Afdeling 

werken onder andere psychiaters, artsen, (GZ-)

psychologen, verpleegkundig specialisten, 

sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen en 

maatschappelijk werkers. Een behandeling 

op de Forensisch Psychiatrische Afdeling is 

voor iedereen verschillend, omdat het aanbod 

op basis van de aanwezige problematiek 

en de eigen behandeldoelstellingen van de 

patiënt wordt samengesteld. De behandeling 

kan bestaan uit diverse onderdelen zoals 

individuele of groepsgesprekken, trainingen of 

medicatie. 

Meer informatie over FPA Den 

Haag?

Ga naar www.fivoor.nl
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