
Op de Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) 
Rotterdam (gevestigd in Poortugaal) worden mannen 
en vrouwen behandeld met een strafrechtelijke titel of 
patiënten met forensisch risico zonder strafrechtelijke 
titel. Klinische behandeling is nodig om het recidive 
risico naar beneden te brengen. De behandeling richt 
zich op terugkeer in de maatschappij zonder (opnieuw) 
in aanraking te komen met justitie. 
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FHIC

Onderdeel van de FPA, is de FHIC (Forensic 

High & Intensive Care). Meer informatie 

hierover, vindt u op een aparte informatiekaart. 

Hoe ziet het dagprogramma eruit?

De behandeling wordt afgewisseld met 

een actief dagprogramma met daarin sport, 

arbeid en recreatie. Waar mogelijk wordt het 

dagprogramma in groepsverband doorlopen. 

Hierdoor kunnen de vaardigheden vanuit de 

therapie gelijk in de praktijk geoefend worden. 

Zo wordt de basis gelegd voor een passende 

invulling van de dag die helpt om terug te 

keren in de maatschappij. Het belang van de 

patiënt is het uitgangspunt. 

Wanneer gaat de patiënt met verlof?

Het uitgangspunt van behandeling op de 

FPA is altijd terugkeer in de maatschappij. 

Op verlof gaan hoort hier bij. Hier zijn 

uiteraard voorwaarden aan verbonden. Ons 

behandelteam beoordeelt de mogelijkheid tot 

verlof in overleg met de verwijzer.

Waar bevindt de kliniek zich?

In de kliniek wordt veel gedaan aan 

behandeling en het werken aan 

toekomstperspectief. De FPA in Poortugaal 

ligt op het terrein Antes en direct naast het 

Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de 

Kijvelanden. Er zijn diverse voorzieningen 

intern aanwezig zoals  een cardiofitnessruimte, 

muziekruimte en een ruimte voor creatieve 

handvaardigheid. Bezoeken aan een tandarts 

en fysiotherapeut worden buiten de deur 

afgelegd. Ook (vrijwillgers)werk en andere 

vormen van dagbesteding worden, indien 

mogelijk en verantwoord buiten de FPA 

verzorgd. 

Welke afdelingen zijn er?

Op twee afdelingen worden diverse 

psychiatrische doelgroepen behandeld: 

een supportieve en sociaal therapeutische 

afdeling. Elke patiënt heeft een 

eenpersoonskamer met een eigen sanitaire 

voorzieningen. Op elke afdeling bieden 

wij ruimte aan negen tot tien patiënten. Per 

afdeling is er een gezamenlijke woonkamer, 

keuken, rookruimte en tuin. In de huisregels 

staat beschreven wat de gang van zaken is op 

de afdeling.

Meer informatie over de FPA?

Mail naar fpa.rotterdam@fivoor.nl
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