
Op de Forensisch High Intensive Care (FHIC) Rotterdam 

(gevestigd in Poortugaal) worden patiënten die in crisis verkeren 

of dreigen te komen, tijdelijk opgenomen. Omdat er behoeft e 

is aan intensieve zorg en begeleiding kunnen zij niet langer 

verblijven op een reguliere behandelafdeling of in hun eigen 

woonsetting (al dan niet beschermd of begeleid). Er hoeft  dus 

geen sprake te zijn van een forensische verwijzing, ook mensen 

met een gewone zorgmachtiging kunnen worden opgenomen. 

De verwijzer blijft  altijd betrokken tijdens de opname op de 

FHIC.
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op de andere afdelingen varieert dit, maar is 

het gemiddelde zo’n negen maanden.

 

Hoe ziet het dagprogramma eruit?

Als het haalbaar voor iemand is, is een 

dagprogramma een onderdeel van 

de behandeling. Dit bestaat uit vaste 

eetmomenten, corvee, sport, arbeid 

en recreatie. Waar mogelijk wordt het 

dagprogramma in groepsverband 

aangeboden. Dit is normaliserend en 

gaat uit van het herstel van autonomie en 

vaardigheden. Alleen als dit niet in het belang 

van de patient is (of niet veilig) heeft iemand 

een individueel programma. 

Wanneer gaat de patiënt met verlof?

Opname op de FHIC is per definitie relatief 

kort. De behandeling richt zich dus niet op 

resocialisatie en verlof wordt vooral ingezet 

in het kader van de behandeling/stabilisatie. 

Aan het verlenen van verlof zijn uiteraard 

voorwaarden verbonden. Ons behandelteam 

beoordeelt de mogelijkheid tot verlof in 

overleg met de verwijzer. 

Wat is een FHIC? 

Op de FHIC verblijven mensen die in crisis 

verkeren en hierdoor intensieve ondersteuning 

en begeleiding nodig hebben. De focus van 

de afdeling ligt bij het stabiliseren. Er wordt 

voor iedereen individueel gekeken hoe dit het 

beste bereikt kan worden. Dit wordt onder 

andere gedaan door behandeling met medica-

tie, gesprekken en door het bieden van struc-

tuur middels dagprogramma. Op de FHIC 

wordt individueel gekeken en gewerkt vanuit 

contact, er wordt zoveel mogelijk maatwerk 

geleverd. Waar mogelijk wordt het netwerk 

van patiënt betrokken bij de behandeling.

Waar bevind de afdeling zich? 

De FHIC is een afdeling van de FPA Rotterdam. 

Deze bevindt zich in Poortugaal op het terrein 

van Antes en direct naast het Forensisch 

Psychiatrisch Centrum (FPC) de Kijvelanden. 

In de kliniek wordt veel gedaan aan behande- 

ling en het werken aan toekomstperspectief. 

Er zijn binnen de FPA drie afdelingen waar 

diverse psychiatrische doelgroepen worden 

behandeld:

De FHIC en twee behandelafdelingen waar 

mensen langer worden opgenomen.  Op de 

FHIC is de verblijfsduur maximaal 15 weken, 

Meer informatie over de FHIC?

Mail naar fpa.rotterdam@fivoor.nl
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