
Bij de Forensische Verslavings Kliniek (FVK) Rotterdam 
behandelen wij patiënten die vanwege hun 
psychiatrische gedragsproblemen en verslaving in 
aanraking zijn gekomen met politie of justitie. De 
behandeling richt zich op het veilig en succesvol laten 
terugkeren van de patiënt in de maatschappij, al dan 
niet via reguliere psychiatrie.
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Voorzieningen

Elke patiënt heeft een eenpersoonskamer met 

een eigen douche, toilet, wastafel, en een 

aansluiting voor radio en televisie. Er zijn twee 

afdelingen (blaak 4 en blaak 5) met elk ruimte 

voor 12 patiënten. Iedere afdeling heeft een 

gezamenlijke huiskamer, keuken en een patio. 

In de huisregels staat wat de gang van zaken is 

op de afdeling.

Verlof

De behandeling richt zich op het veilig en 

succesvol laten terugkeren van de patiënt in de 

maatschappij. Verlof is daarom een belangrijk 

onderdeel van de behandeling. Het verlof 

wordt gefaseerd opgebouwd. De overgang 

van de ene fase naar de volgende wordt altijd 

besloten in multidisciplinair overleg, om zeker 

te weten dat de patiënt toe is aan de volgende 

stap.  

Over FVK Rotterdam 

De Forensische Verslavings Kliniek is 

gevestigd aan de Albrandswaardsedijk in 

Poortugaal (vlak bij Rotterdam) en heeft plek 

voor 24 mannelijke patiënten. De FVK heeft 

beveiligingsniveau 3. 

Voor wie 

In de FVK verblijven patiënten met 

complexe psychiatrische problematiek 

en verslavingsproblematiek, die voor hun 

opname in de kliniek grensoverschrijdend of 

gevaarlijk gedrag hebben vertoond. De kliniek 

biedt een intensieve behandeling aan in een 

hoog beveiligde omgeving, die is gericht 

op het verminderen van delictgedrag en 

middelengebruik. 

Verblijf

Patiënten verblijven gemiddeld 6 tot 9 

maanden in de kliniek. De behandeling 

wordt beëindigd als de strafrechtelijke en/

of civielrechtelijke maatregel afloopt of als 

de patiënt kan doorstromen. De meeste 

patiënten stromen vanuit de FVK door naar 

bijvoorbeeld de Afdeling Forensische Zorg 

(AFZ, beveiligingsniveau 1) of een begeleide 

woonvorm. 

Meer informatie over de FVK?

Mail naar fvk.rotterdam@fivoor.nl
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