
In het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Kijvelanden 
wordt iemand opgenomen die een strafrechtelijke 
maatregel tbs (terbeschikkingstelling) heeft  gekregen. 
De rechter veroordeelt iemand tot tbs wanneer er, naast 
dat er sprake van is een ernstig misdrijf, na onderzoek 
ook een psychiatrische ziekte of stoornis aanwezig 
blijkt te zijn. Iemand kan dan geheel of gedeeltelijk 
toerekeningsvatbaar worden verklaard. Voor het deel dat 
iemand toerekeningsvatbaar wordt verklaard, kan de 
rechter eerst een gevangenisstraf opleggen. 
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patiënt-toegesneden behandeling en (3) en een 

dagprogramma dat de patiënt in staat stelt weer 

terug te keren in de samenleving. De mate waarin 

de patiënt terugkeert in de samenleving hangt af 

van de mate van beveiliging en begeleiding die de 

patiënt nodig heeft na zijn behandeltraject binnen 

het FPC. Dit traject duurt zo lang als nodig, maar 

zo kort als mogelijk. Een gemiddelde behandeling 

duur acht jaar.

Hoe ziet het dagprogramma eruit?

In een rooster op maat wordt behandeling 

afgewisseld met sport, arbeid en recreatie. 

Wanneer blijkt dat de patiënt de vaardigheden 

binnen het FPC voldoende geoefend heeft, is het 

mogelijk om de opgedane vaardigheden in de 

samenleving verder te oefenen. Er kan voor de 

patiënt een verlofkader worden aangevraagd bij 

het Ministerie van Justitie. Eerst altijd onder strikte 

beveiliging en begeleiding en wanneer dat over 

langere tijd goed gaat, dan kan de beveiliging 

en de begeleiding steeds meer worden 

afgebouwd.  Dit gaat altijd gepaard met heel veel 

zorgvuldigheid en veiligheidsmaatregelen.

Wat is het doel van de behandeling?

Tbs-gestelden worden verpleegd en behandeld 

om uiteindelijk weer terug te kunnen keren in de 

maatschappij. Behandelen en beveiligen gaan 

hand in hand. Dat betekent dat wij onder een 

streng veiligheidsregime werken, maar ook dat 

wij de patiënten zoveel mogelijk willen motiveren 

om mee te werken aan de behandeling en daar 

zelf ook verantwoordelijkheid in te nemen. 

Dat is de beste weg naar het behalen van de 

behandeldoelen, het terugdringen van de kans op 

recidive en dus naar een veiligere samenleving.

Welke afdelingen zijn er?

Het FPC kent meerdere afdelingen, waar patiënten 

op basis van hun draagkracht, de ernst van de 

psychiatrische gedragsproblemen, het IQ en de 

behoefte aan begeleiding worden opgenomen. 

Het FPC kent de scheiding in een supportief of 

sociaal therapeutisch behandel milieu, het milieu 

voor de zeer intensieve zorg en het milieu voor 

patiënten met een licht verstandelijke beperking.

Wat is de duur van de behandeling?

Wanneer patiënten het FPC binnenkomen, zijn 

zij onvoldoende in staat de risico’s van hun eigen 

gedrag in te schatten. Het behandeltraject bestaat 

dan ook uit: (1) een goede diagnose, (2) een op de 

Meer informatie over het FPC?

Mail naar fpc.rotterdam@fivoor.nl
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