
De Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) is
onderdeel van Fivoor. In de FPK kan iemand worden
opgenomen wanneer de patiënt gedragsproblemen
met een psychiatrische oorzaak heeft  en daardoor in
aanraking is gekomen met Justitie. Een opname in de
FPK kan met een strafrechtelijke of civielrechtelijke
maatregel plaatsvinden. 
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gewerkt met kortdurende zorgprogramma’s.

Er zijn zorgprogramma’s voor patiënten met

persoonlijkheidsproblemen, psychotische

problemen, agressieproblemen en/of

verslavingsproblemen. Daarnaast kan er op

indicatie individuele therapie worden

geboden. Door middel van vroegsignalering

worden concrete handvatten aangeboden

om grensoverschrijdend gedrag om te

buigen in sociaal aanvaardbare alternatieven.

Dagprogramma

Het dagprogramma dat wordt aangeboden

vindt waar mogelijk in groepsverband plaats,

zodat de in de therapie opgedane

vaardigheden direct in de praktijk geoefend

kunnen worden. In een intensief rooster

wordt de behandeling afgewisseld met

onder meer sport, arbeid en recreatie. Op

deze manier wordt de basis gelegd voor een

passende daginvulling die helpt terug te

keren in de maatschappij.

Doel van de behandeling

Een opname op een FPK heeft als doel om te

zorgen voor een veilige en succesvolle

terugkeer van de patiënt naar de

maatschappij. Met en zonder tussenstap

naar de reguliere psychiatrie. De eerste focus

hierbij is het voorkomen van overlast voor de

samenleving. Met behandeling wordt er

gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit

van leven voor de patiënt.

Afdelingen

De FPK is onderverdeeld in twee afdelingen:

een supportieve afdeling en een sociaal

therapeutische afdeling. Afhankelijk van de

draagkracht van de patiënt, de ernst van de

psychiatrische gedragsproblemen en de

behoefte aan begeleiding wordt de patiënt

opgenomen op één van de twee

verschillende afdelingen.

Algemene werkwijze

De behandeling op de FPK is kort en

krachtig, passend bij de relatief korte

periode dat de patiënt hier opgenomen is.

De duur van de behandeling is afhankelijk

van de duur van de strafrechtelijke en/of

civielrechtelijke titel. Binnen de FPK wordt 

Meer informatie over de FPK?

Mail naar fpk.rotterdam@fivoor.nl
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