Jaarverslag 2016 FPC Dr. S. van Mesdag
Patiënten verder brengen in hun behandeling!
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Patiënten verder brengen
in hun behandeling!
Net als in voorgaande jaren moest
de Mesdag in 2016 inspelen
op ontwikkelingen op sociaal,
maatschappelijk en economisch
gebied. Dat biedt kansen en
uitdagingen! Eerste prioriteit is
echter altijd het zo soepel mogelijk
organiseren en uitvoeren van onze
dagelijkse werkzaamheden, zodat
we onze patiënten verder kunnen
brengen in hun behandeling.
Ondanks alles wat er op ons afkomt
besteden we daar veel tijd en
aandacht aan.

In dit verkorte jaarverslag* vertellen
we wat er van buiten op ons
afkwam en hoe we daar intern mee
zijn omgegaan. Ook de resultaten
in cijfers en een korte toelichting
daarop vindt u hier. Daarnaast
hebben we natuurlijk ook zelf
ontwikkelingen in gang gezet met
als doel onze organisatie en de
behandeling van onze patiënten
naar een hoger niveau te tillen.

* Het uitgebreide jaarverslag vindt u op onze website onder Publicaties.
Het Wettelijk verplichte Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording (DigiMV)
van FPC Dr. S. van Mesdag vindt u op de website Jaarverslagen Zorg van het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
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Organisatie
Plannen en Voortgang

op elkaar afstemmen) en strakker
toezien op het tijdig aanleveren
van documenten die noodzakelijk
zijn voor behandelevaluaties, is
noodzakelijk. Beslissingen kunnen
dan op de afgesproken tijden
genomen worden, wat moet leiden
tot een kortere behandelduur.

Organisatiestructuur
Kritisch kijken naar hoe wij de
behandeling van onze patiënten
kunnen verbeteren, betekent
onder meer dat we kritisch kijken
naar de wijze waarop wij de zorg
organiseren. Uitgangspunt is een
behandeling met zo min mogelijk
breuken; de behandeling moet
een doorlopend, continu proces
zijn. Benodigde behandelmodules/
therapieën moeten tijdig beschikbaar zijn, net als de benodigde
therapeuten. In 2015 en 2016
hebben we organisatiebreed
nagedacht over hoe we dit beter
vorm kunnen geven.

Organisatiecultuur
De wijziging van de organisatiestructuur (twee multidisciplinaire
behandelclusters) dient vooral
een impuls te geven aan een
cultuurverandering. Door de
intensere multidisciplinaire samenwerking groeit de onderlinge
betrokkenheid en neemt de eigen
verantwoordelijkheid van elke
medewerker toe. Dat betekent ook
loslaten; met name door leidinggevenden. Naast het sturen op de
belangrijkste processen moeten zij
meer coachen en faciliteren.

We zijn tot de conclusie gekomen
dat we de behandeling willen
organiseren binnen twee multidisciplinaire behandelclusters.
We gaan de behandeling verder
standaardiseren en werken vanuit
één methodiek (de CRA). Maar
ook centraal plannen (agenda’s
van medewerkers en patiënten

Voortgang in 2016
In de tweede helft van 2016
bleek al dat het uitvoeren van de
plannen niet eenvoudig is. Behalve
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de dagelijkse gang van zaken,
vragen ook onverwachte kansen,
wendingen en voorvallen onze
aandacht. Zoals het verplegen
en behandelen van nieuwe doelgroepen, bijvoorbeeld ongewenst
vreemdelingen met een tbs-maatregel. Of bevindingen uit diverse
inspecties, waardoor we onze werkwijzen moeten aanpassen. Maar ook
een incident – en vooral de nazorg
voor betrokkenen – kan een periode
al onze aandacht vragen.

kan professionaliseren binnen
de Mesdag. Samen met het
management is gekeken op welke
wijze het vakberaad kan worden
ingezet. In het najaar namen enkele
leden van het VFST deel aan de
‘De dag van de Sociotherapie’ van
FPC Pompestichting. Ook leverde
het VFST een bijdrage aan de
expertmeeting ‘sociotherapeutisch
milieu’ van het Expertisecentrum
Forensische Psychiatrie (EFP).
Deskundigheidsbevordering
voorwaarde professionaliteit
Investeren in (behoud van)
deskundigheid is een absolute
voorwaarde voor het op peil
houden van de professionaliteit
van onze medewerkers.
Naast gebruikmaken van het
Opleidingsplan van FPC Dr. S. van
Mesdag (scholingsprogramma’s,
supervisie, intervisie, et cetera) kon
iedere medewerker in 2016 online
trainingen volgen bij GoodHabitz
(algemeen) en GGZ-Ecademy
(specifiek).

Om geen onaanvaardbare risico’s
te lopen, willen we veranderingen
niet te snel doorvoeren. Daar staat
tegenover dat we vinden dat we in
2016 onvoldoende meters hebben
gemaakt. We geven onszelf de
opdracht om in de eerste helft
van 2017 de plannen waar nodig
te herijken, te prioriteren en uit te
voeren.
Positioneren van de Sociotherapie
In de zomer van 2016 is het Vakberaad Forensische Sociotherapie
(VFST) geïnstalleerd. Het vakberaad
heeft een visie gevormd op de
wijze waarop de sociotherapie
beter gepositioneerd kan worden
en hoe de discipline zich verder
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Positieve beeldvorming bij
bezoekers
In maart 2016 vond de tweejaarlijkse
open dag plaats. Ruim 630 mensen
brachten een bezoek aan de
Mesdag. Uit de vele reacties was
op te maken dat veel bezoekers
hun beeld van de Mesdag en in
het bijzonder de tbs-maatregel in
positieve zin hebben bijgesteld.
Minder CO2-uitstoot door
zonnepanelen
Begin 2016 zijn er 393 zonnepanelen
geplaatst op het dak van de Mesdag.
Onder meer door deze keuze voor
zonnepanelen neemt de Mesdag
zijn verantwoordelijkheid voor het
maatschappelijk en verantwoord
ondernemen en kan er op jaarbasis
ruim 46 ton CO2-uitstoot vermeden
worden.
Nominatie Beste Zorgkeuken
Ons bedrijfsrestaurant behaalde in
2016 het Keurmerk Veilig Voedsel.
De centrale keuken behield dit
keurmerk en werd onder andere
vanwege een score van 9.54 op de
jaarlijkse audit door Veiligvoedsel.nl
genomineerd voor de Beste
Zorgkeuken 2016.

In 2016 is de Mesdag aangesloten
op OVID; een database van
uitgeverij Wolters-Kluwer met
artikelen uit de vakliteratuur over
gedragswetenschappen.

Daarbij ging het niet om grote
knelpunten/wijzigingen. Naar
aanleiding van dit voorval nemen
we in de Integriteitscode van de
Mesdag enkele voorbeelden op
over hoe te handelen nadat de
behandelrelatie is gestopt.

Verzuimcijfer stabiel
Vergeleken met 2015 is het verzuimcijfer in 2016 gestabiliseerd op
5,2%. We blijven echter streven
naar een verzuimpercentage dat
lager is dan 4%. Medewerkers,
leidinggevenden en de bedrijfsarts hebben gezamenlijk
aandacht voor preventie, ziekteverzuimbegeleiding, frequent
verzuim, inzetbaarheid (re-integratie/
mobiliteit) en de kosten van
verzuim.

Ten aanzien van één van de exbehandelaren is een tucht- en
strafrechtelijke procedure in gang
gezet.dvo

Onderzoek naar
integriteitsschending
In 2015 gingen twee exbehandelaren een relatie aan
met een patiënt die in zorg was
(geweest) bij de Mesdag. In 2016 is
onderzocht of er sprake was van
integriteitsschendingen in de
patiëntenzorg. De rapportage
is aangeboden aan de Inspectie
voor de Gezondheidszorg. De
bevindingen hebben geleid tot een
verbeterplan dat ook is uitgevoerd.
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Behandeling
Kortere behandelduur door
efficiënter behandelen
Zorgpaden geven patiënten
en medewerkers inzicht in het
behandelaanbod en in welke
volgorde therapieën en modules
kunnen worden aangeboden/doorlopen. Patiënten weten zodoende
wat ze kunnen verwachten;
medewerkers kunnen door de
overzichtelijkheid efficiënter werken.

Ook hebben we kritisch gekeken
naar de momenten waarop we
de behandeling van een patiënt
evalueren. In plaats van twee keer
per jaar, zal dit vier keer per jaar
gaan plaatsvinden. Zo kan het
behandelplan indien nodig sneller
worden bijgesteld.
De wijze waarop de interne verloftoetsing plaatsvindt is eveneens
verbeterd. Zoals landelijk
afgesproken sturen we strakker
op het verloftraject. Het streven
is aan de patiënt binnen twee
jaar na opname ‘begeleid verlof’
toe te kennen, binnen vier jaar
‘onbegeleid verlof’, binnen
zes jaar ‘transmuraal verlof’ en
binnen acht jaar ‘proefverlof’ of
‘voorwaardelijke beëindiging’.
Met daarbij de kanttekening dat
een verlofmachtiging, gezien het
delictrisico, altijd verantwoord
moet zijn. Hiermee beogen we de
doorstroom in de zorgketen – en
daarmee het verkorten van de
behandelduur – te bevorderen.

In 2016 lag de focus op het
optimaliseren van de zorgpaden
die we onze patiënten bieden. Dit
betekent dat we onze therapieën
en behandelmodules kritisch
hebben bekeken en deze zoveel
mogelijk gestandaardiseerd
hebben. Vervolgens zijn de
zorgpaden voor de verschillende
doelgroepen (patiënten met
een persoonlijkheidsstoornis,
psychotische kwetsbaarheid,
autismespectrumstoornissen of
seksueel grensoverschrijdend
gedrag) op basis van de
‘vernieuwde’ therapieën/behandelmodules geactualiseerd.
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Het aanpassen van de zorgpaden,
de behandelevaluatie en de verloftoetsing maakt het mogelijk
efficiënter te werken, wat moet
leiden tot een verdere verkorting
van de behandelduur.

sociale behandeldoelen; doelen
die niet alleen gericht zijn op het
eigen welzijn, maar ook op dat van
anderen. Het verslavingsbeleid is
geïntegreerd in de CRA-methodiek.
De behandeling is gericht op
het behouden of vergroten van
de autonomie van de patiënt,
het vergroten van factoren
die een positief effect hebben
op het gedrag van de patiënt
(beschermende factoren) en het
verminderen van risicofactoren.
Een belangrijke pijler van de CRA is
dat positief gedrag beloond wordt
en negatief gedrag genegeerd of
begrensd.

Effect therapieën monitoren
Middels Routine Outcome
Monitoring (ROM) meten we op
individueel niveau de voortgang
van de behandeling. Hiervoor
gebruiken we het Instrument voor
Forensische Behandel Evaluatie
(IFBE). Met de IFBE meten we
periodiek 22 gedragsaspecten van
een patiënt. Zodoende brengen
we gedragsverandering objectief
in beeld en kunnen we, indien
nodig, de behandeling op basis van
de scores aanpassen. Ook kunnen
we beoordelen welke therapieën
effectief zijn en welke niet. In 2016
heeft 85% van de patiënten een
IFBE-meting gehad.

De CRA is in 2016 in de gehele
organisatie ingevoerd. Alle
medewerkers binnen het primaire
proces zijn geschoold in deze
methode. Dit betekent dat allen
werken vanuit dezelfde visie en
methodiek en dat de behandeling
plaatsvindt binnen een eenduidig
behandelmilieu. Van onze
medewerkers vraagt dit deels
een andere mindset en wijze van
handelen dan voorheen.
De Mesdag is het eerste fpc
van Nederland waar de CRA
organisatiebreed is ingevoerd.

Community Reinforcement
Approach — Positief gedrag
belonen
Binnen de Community Reinforcement Approach (CRA) werkt
een multidisciplinair team samen
met de patiënt aan het opstellen
en behalen van realistische, pro7

Moreel beraad leidt tot
weloverwogen beslissingen
Bij moreel beraad worden dilemma’s
uit de praktijk besproken met als
doel: leren om bewust, zorgvuldig
en weloverwogen beslissingen te
nemen. Daarbij gaat het om het
denkproces, niet om het goede
antwoord.

gepresenteerd op het landelijke
Festival Forensische Zorg, het
congres Netwerk Ethiekondersteuning Nederland en bij een ander
fpc. Tevens verscheen een artikel
over moreel beraad in het Tijdschrift
voor Psychotherapie.
Ervaringsdeskundigen inzetten?
Eind 2016 gaf Alie Weerman,
docent Ervaringsdeskundigheid
bij Windesheim, een inspirerende
lezing over dit onderwerp.
Ervaringsdeskundigheid kan een
verrijking zijn voor de hulpverlening,
maar zeker in een forensische
setting zijn er ook aandachtspunten.
In 2017 werken we uit of en hoe we
ervaringsdeskundigheid een plaats
geven binnen de behandeling.

Moreel beraad wordt steeds
uitgebreider toegepast in de
Mesdag. Begin 2016 rondde een
tweede groep gespreksleiders de
opleiding Moreel Beraad van het
VUmc Amsterdam af. Hierdoor werd
het mogelijk aan elke patiëntenunit
een gespreksleider toe te kennen die
met regelmaat een moreel beraad
plant met de unitmedewerkers. Ook
bij de ketenpartners FPA Zuidlaren
en AFPN Groningen werd deze
werkwijze geïntroduceerd.

Risico’s middelengebruik en
-handel beheersen
Een deel van de tbs-patiënten
is (nog) niet in staat is om te
profiteren van het behandelaanbod;
bij hen is sprake van notoir
middelenmisbruik en/of handel
in verslavende middelen. Dit
gedrag heeft een grote negatieve
invloed op de veiligheid en het
behandelklimaat in de Mesdag.
De forensische behandeling komt
namelijk het beste tot zijn recht

Moreel beraad houden we ook op
een aantal units waarbij dilemma’s
en thema’s besproken worden door
medewerkers én patiënten. Dit
draagt bij aan meer begrip over en
weer en daardoor aan een beter
leefklimaat en een verbeterde
therapeutische relatie. Ook van
buiten de Mesdag is belangstelling
voor deze methodiek, die werd
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Contact Café — de samenleving
in huis
In 2016 vond vier maal het Contact
Café plaats. Daarbij komen medewerkers en vrijwilligers van buiten
de Mesdag koffie drinken met
patiënten, waarbij alledaagse zaken
op tafel kunnen komen. Het contact
met de ‘gewone man en vrouw uit
de samenleving’ wordt door de
patiënten als plezierig en nuttig
ervaren.
Patiënten zetten zich in voor het
goede doel
Diverse patiënten hebben zich in
2016, samen met medewerkers,
ingespannen voor enkele goede
doelen. Zo zamelden zij geld in voor
het Transithuis van de stichting INLIA
en voor een weeshuis in Gambia.
Meubels voor vrouwenopvang
Als onderdeel van de Groninger
samenleving draagt de Mesdag
bij aan de inrichting van een
nieuw pand voor vrouwenopvang.
Patiënten maken meubels
voor deze opvang in het kader
van hun arbeidsrehabilitatie.
Arbeidsrehabilitatie is voor onze
patiënten essentieel voor een veilige
terugkeer naar de samenleving.

in een veilig therapeutisch en
middelenvrij milieu. Medio 2016
is voor deze groep patiënten een
hernieuwd samenhangend pakket
aan maatregelen ingevoerd om
de risico’s van middelengebruik
en -handel zo goed mogelijk te
beheersen.

die wekelijks de gemelde incidenten
onder de loep neemt. De commissie
zet waar nodig acties uit en koppelt
deze terug naar de melder. De
tevredenheid over de afhandeling
van de melding is hierdoor
gestegen. Het (zorgvuldig) melden
van incidenten is van belang.
Alleen dan kunnen we ook de
maatregelen nemen die nodig zijn
om soortgelijke incidenten in de
toekomst te voorkomen.

Toegangscontrole geïntensiveerd
In 2015 deed de Inspectie van
Veiligheid & Justitie (IV&J) bij alle
fpc’s onderzoek naar de invoer
van contrabande. Op basis van de
aanbevelingen van de inspectie
werd veldbreed een aantal maatregelen afgesproken om de invoer
van contrabande tegen te gaan.
Dat betekent onder andere dat
de Mesdag vanaf medio 2016 een
steekproefsgewijze toegangscontrole uitvoert op medewerkers
en gasten van medewerkers. Sinds
de invoering van de controle is er
geen contrabande aangetroffen bij
(gasten van) medewerkers.

Patiënten hebben behoefte aan
meer autonomie
In 2016 voerden de fpc’s gezamenlijk
een patiënttevredenheidsonderzoek
uit. In hoofdlijnen geven patiënten
aan behoefte te hebben aan meer
autonomie, met name wanneer
het gaat om vrijheden die geen
relatie hebben met de behandeling
of risicogedrag. De patiënten
erkennen dat de organisatie maatregelen moet nemen om de orde
en veiligheid te bewaken, maar
verbetering van de wijze waarop
deze worden toegepast (omgang
met de patiënten) is mogelijk. In
2017 komt er een verbeterplan,
dat ertoe moet leiden dat het voor
patiënten duidelijker is in welke
mate autonomie mogelijk is en
waarom.

Meer incidentmeldingen door
betere meldingsprocedure
De procedure om incidenten in de
zorg te melden is vereenvoudigd,
wat heeft geleid tot een toename
van meldingen door medewerkers.
Tevens is een commissie ingesteld
9

Samenwerking en Onderzoek
Samenwerking bij in- en uitstroom
Bij de instroom van patiënten in de
Mesdag is in 2016 op een plezierige
en professionele wijze samengewerkt met diverse penitentiaire
inrichtingen en instellingen voor
forensische zorg. Een aandachtspunt
blijft de continuïteit in de medicatieverstrekking; niet altijd komt er
voldoende medicatie mee met de
patiënt. De Mesdag moet dan een
appèl doen op de noodapotheek.

Samenwerking in de ambulante
fase
In het project ‘Forensische Ketenzorg’ vormt het Transmurale Team
van de Mesdag met de Forensische
Poli en het reclasseringsteam
Groningen van Verslavingszorg
Noord Nederland (VNN) en de
Ambulante Forensische Psychiatrie
Noord - Groningen (AFPN
Groningen) een netwerkorganisatie
rondom onze patiënten in de
ambulante fase. Wanneer er
voldoende casuïstiekinbreng is,
vindt twee keer per maand het
Forensisch Multi Disciplinair Overleg
(MDO) plaats.

Wanneer het recidiverisico is
gedaald kan de behandeling
voortgezet worden op een lager
beveiligingsniveau. Patiënten met
een transmurale verlofstatus gaan
naar forensische voorzieningen van
ggz-organisaties, zoals Lentis Forint,
GGZ Noord Holland Noord, Altrecht
Aventurijn, Forence en GGNet. Is
er sprake van (tijdelijke) terugval
dan kan er altijd direct een beroep
gedaan worden op een crisisbed in
de Mesdag. In 2016 gebeurde dit
dertien keer.

In 2016 heeft dit netwerk de
samenwerking gezocht met het
lectoraat Verslavingskunde van
de Hanzehogeschool Groningen.
Gezien de actuele ontwikkelingen
onderzoekt het netwerk ook waar
het aansluiting kan vinden bij de
‘verwarde personen problematiek’
en inventariseert het de mogelijkheden van gezamenlijke crisisplaatsingen.
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In 2017 heffen we de projectfase op
en nemen we deze werkwijze op in
ons standaardbeleid.

Door toegepast wetenschappelijk
onderzoek ontwikkelt de Mesdag
zelf diverse nieuwe werkwijzen
om de forensische behandeling te
optimaliseren. Onderzoek zoals:
• Vroegsignalering
Internationaal wordt onderzocht
of de in de Mesdag ontwikkelde
methode Vroegsignalering
verder verfijnd kan worden, in
hoeverre de methode toepasbaar
is in aanpalende sectoren, zoals
het gevangeniswezen, en welke
methoden ondersteunend
kunnen zijn aan het werken
met signaleringsplannen om
op handen zijnde agressie
vroegtijdig te herkennen.
In 2016 heeft de Mesdag samen
met collega-instellingen in
Groot-Brittannië, Noorwegen,
Finland en Denemarken
Europese subsidie verkregen
voor (vervolg)onderzoek.
• Moreel Beraad
In het promotieonderzoek
naar moreel beraad wordt
onderzocht of het regelmatig
stilstaan bij ethische aspecten
van de behandeling, het ‘ethisch
denken’ door medewerkers
stimuleert. Met dit onderzoek
willen we de morele bewust-

Kennis delen en wetenschappelijk
onderzoek
Net als voorgaande jaren deelden
we in 2016 ervaring en kennis en
deden we gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek met diverse
instellingen, zoals forensische
collega-instellingen, de vakgroepen
psychiatrie, psychologie, sociologie
en verplegingswetenschappen van
de universiteiten van Groningen,
Utrecht, Tilburg, Leuven (België),
Molde en Oslo (beide Noorwegen),
het Rob Giel Onderzoekscentrum
te Groningen, het UMCG, de onderzoekers van Lentis-Research en
het Expertisecentrum Forensische
Psychiatrie (EFP).
Ook in 2016 leverden we een
bijdrage aan de opleiding en
scholing van studenten aan de
Stenden University (lectoraat
Social Work & Arts Therapies), de
universiteiten van Groningen,
Tilburg en het VUmC Amsterdam en
de Hanzehogeschool Groningen.
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•

•

wording bevorderen, de kwaliteit
van morele reflectie verbeteren
en de motivatie om goede zorg
te verlenen vergroten. Met als
doel de kwaliteit van zorg te
verbeteren.
Neurofeedback
Dit promotieonderzoek handelt
onder andere over de vraag of
neurofeedback een waardevolle toevoeging aan de
behandeling van verslaving
in een forensische setting kan
zijn. Doel is het verminderen
van impulsief gedrag en de
onbedwingbare behoefte
aan verslavende middelen
(craving) en het verhogen van
algemeen welbevinden, zodat
middelenmisbruik niet langer als
copingstrategie gebruikt hoeft te
worden.
De narratieve benadering in de
forensische psychiatrie
In 2016 zijn we gestart met
promotieonderzoek naar een
narratieve benadering binnen
het forensische werkveld. De
‘verhalen’ van patiënten over
zichzelf en de ‘verhalen’ van
hulpverleners over de patiënten
staan hierin centraal. Gekeken
wordt naar de mogelijke

•

•
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discrepanties daartussen én de
wijze waarop deze ‘verhalen’
geïntegreerd kunnen worden
tot een samenhangend geheel
waarin de onderlinge verbanden
duidelijk zijn.
VRAPT
Met het UMCG, FPC De Kijvelanden en FPC Pompestichting
zijn we gestart met een onderzoek naar in hoeverre Virtual
Reality Agressie Preventie
Training (VRAPT) ervoor kan
zorgen dat patiënten meer
controle krijgen over hun
eigen agressie én agressie
van anderen beter kunnen
afwenden. Bij VRAPT laten we
tbs-patiënten verschillende
realistische scenario’s oefenen
in een driedimensionale virtuele
omgeving, zodat ze leren
adequater om te gaan met hun
reactieve agressie en impulsen.
Richtlijn daders/slachtoffers
Met subsidie van het programma
Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ)
doet de Mesdag verschillende
wetenschappelijke onderzoeken.
Samen met FPC Van der Hoevenkliniek ontwikkelden we in 2016
een richtlijn om te beoordelen
of het betrekken van slachtoffers

•

•

bij de behandeling van tbspatiënten effectief kan zijn en
op welke wijze. Vanzelfsprekend
moet dit contact ook voor de
slachtoffers een positief resultaat
opleveren.
Methodisch Netwerkinterview
Samen met Stenden Hogeschool
ontwikkelden we een methode
voor een netwerkinterview,
gebaseerd op de Forensische
Sociale Netwerk Analyse (FSNA).
De verwachting is dat informele
netwerkleden op deze manier
beter bij de behandeling en
resocialisatie betrokken kunnen
worden en dat zij tevens
belangrijke informatie kunnen
geven over risicogedrag dat
buiten het blikveld van de
professional ligt. De resultaten
worden begin 2017 opgeleverd.
Prognose behandelduur
In het najaar van 2016 is het
projectplan geaccordeerd
voor een landelijk grootschalig
onderzoek naar het prognosticeren van de verwachte
behandelduur. Eind 2016 is dit
onderzoek samen met FPC De
Kijvelanden en FPK de Woenselse
Poort gestart. Achterliggend
idee is dat een prognose

van de behandelduur een
dwingend tijdskader geeft voor
de behandeling. Van dit kader
kan alleen beargumenteerd
worden afgeweken op grond
van het risicomanagement
of behandelverloop van de
individuele patiënt. In dit
onderzoek wordt een leidraad
ontwikkeld voor het opstellen
van een behandelduurprognose
voor de gehele tbs-behandeling.
Deze prognose wordt voor het
eerst opgesteld in de pro-justitia
fase. Daarna wordt de prognose
bij het eerste verlengingsadvies
(na twee jaar) en bij elke nieuwe
behandelfase (gekenmerkt
door verschillende typen verlofmachtigingen) beoordeeld en
eventueel beargumenteerd
bijgesteld.
De lopende onderzoekslijnen en
de voortgang in 2016 zijn terug te
vinden op onze website.
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Resultaten in Cijfers
Patiënten in en buiten de Mesdag (gemiddeld per jaar)
Doel 2016

Resultaat 2016

100%

96%

251

241,29

Waarvan Risico Interventie
Patiënten2)

12

6,23

Aantal patiënten Forensisch
Psychiatrisch Toezicht (FPT)3)

85

77,8

Bezettingsgraad
Aantal

1)

Variërend aantal patiënten vraagt
flexibiliteit
In 2016 waren er gemiddeld 241
patiënten in de Mesdag. Het aantal
patiënten dat wij in zorg hebben is
moeilijk voorspelbaar, varieert elk
jaar en soms zelfs binnen een jaar.
Voor de organisatie van de zorg
is dit lastig. Wanneer het aantal
patiënten daalt moet het aantal
medewerkers ook dalen en worden
units (tijdelijk) gesloten. Neemt het
patiëntenaantal toe, dan moeten we
opnieuw medewerkers werven en
een unit heropenen. Dit vraagt veel
van de flexibiliteit van medewerkers
en leidinggevenden, maar óók van
de patiënten.

Sterretjespatiënten
Risico Interventie Patiënten - ook
wel sterretjespatiënten genoemd
– zijn vluchtgevaarlijk, extreem
agressief of onberekenbaar in hun
gedrag. Deze patiënten vragen
extra zorg en beveiliging en worden
niet in ieder fpc opgenomen. Van
oudsher is de Mesdag bereid alle
patiënten te plaatsen, waardoor wij
in staat zijn ook deze patiënten die
zorg en beveiliging te bieden die zij
nodig hebben.

1)

2)

Buiten de Mesdag
Patiënten met FPT hebben proefverlof of een Voorwaardelijke
Beëindiging van de tbs-maatregel
(VB) en wonen zelfstandig of
3)
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verblijven in een andere instelling
dan een fpc. De reclassering of de
instelling waar de patiënt verblijft,
begeleidt de patiënt. FPC Dr. S. van
Mesdag voert de risicotaxaties uit
en stelt de verlengingsadviezen
op (beide alleen bij proefverlof),
verleent indien nodig crisisopvang
(terugkeergarantie) en is eindverantwoordelijk voor deze patiënten.

In-, door- en uitstroom – incidenten – klachten – financieel resultaat
Doel 2016

Resultaat 2016

Instroom; eerste opname

10

16

Doorstroom

21

35

Uitstroom

20

29

Ontvluchtingen

0

0

Onttrekkingen

<8

6

Aantal geweldsincidenten
onderling

<6

14

Aantal geweldsincidenten
tegen medewerkers

<12

11

Bijzonder voorval

<10

19

0

0

Gegronde klachten

<20

18

Financieel jaarresultaat

+0

-159K

Aantal recidives tijdens tbsmaatregel
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Instroom
De Mesdag spant zich tot het
uiterste in om de doorlooptijd
tussen aanmelding bij de Mesdag en
de daadwerkelijke opname zo kort
mogelijk te houden. In 2016 zijn de
nieuwe opnames allemaal binnen
de vastgestelde doorlooptijden
gerealiseerd. Van de 51 opnames in
totaal waren:
• 16 tbs-dwang – eerste opname;
• 9 tbs-dwang – vanuit een ander
fpc;
• 4 tbs-dwang – observatieplaatsingen vanuit een ander fpc;
• 6 overige forensische zorgtitel;
• 16 BOPZ-crisisplaatsingen met
extreme beheersproblematiek
vanuit de reguliere ggz.

Van de 35 patiënten die doorstroomden naar een transmurale
voorziening gingen 13 naar de
transmurale voorziening van
de Mesdag; 22 werden in een
forensische ggz-voorziening met
een lager beveiligingsniveau
geplaatst.
Onttrekkingen
In 2016 is het zes keer voorgekomen
dat een patiënt zich (tijdelijk) aan
de behandeling onttrok. Eenmaal
ging een patiënt er tijdens een
begeleid verlof vandoor op de fiets;
hij keerde later terug. Een andere
patiënt keerde met onbegeleid
verlof later terug naar de Mesdag
dan op zijn goedgekeurde
planning stond. Bij de overige
vier formele onttrekkingen
ging het om patiënten die in
transmurale voorzieningen elders
verblijven. Allen zijn dezelfde dag
teruggekeerd; bij geen van deze
onttrekkingen zijn er aanwijzingen
dat er een strafbaar feit is gepleegd.

Doorstroom en Uitstroom
Hoewel we zien dat de problematiek
van onze doelgroep steeds
complexer wordt, is het aantal
patiënten dat doorstroomde/
uitstroomde naar een volgende fase
in de behandeling niet afgenomen.

2013

2014

2015

2016

Transmuraal verlof

34

28

20

35

Proefverlof (PV)

8

14

15

15

Voorwaardelijke Beëindiging,
niet voorafgegaan door PV

10

10

12

14

16

Verlof is een essentieel onderdeel
van de behandeling. Eerst beveiligd,
vervolgens begeleid en onbegeleid
helpt de Mesdag gecontroleerd zijn
patiënten bij het zich (weer) staande
houden in de samenleving. In de
fasen daarna kan transmuraal verlof
en proefverlof verkregen worden; de
patiënt verblijft dan niet meer in de
Mesdag.

meer vernielingen, diefstallen, een
natuurlijk overlijden, brandstichting,
het aantreffen van bijzondere
contrabande, twee suïcidepogingen
en eenmaal het voorbereiden van
een mogelijke ontvluchting.

Geweldsincidenten
Afgelopen jaar vond er een aantal
geweldsincidenten plaats waarbij
een tbs-patiënt of een crisis ggzpatiënt betrokken was. Het kwam
elf keer voor dat een patiënt een
medepatiënt sloeg, schopte of beet.
Daarnaast waren er drie gevallen
van forse bedreiging.
Zes keer werd een medewerker
fysiek aangevallen, waarvan
één keer ernstig. Tevens was er
in vijf gevallen sprake van forse
bedreiging. Van alle fysieke
incidenten en van enkele
bedreigingen is aangifte gedaan bij
de politie.

Klachten
We streven ernaar dat patiënten
hun klachten in eerste instantie
bespreken met de betrokken
medewerkers. Lukt het niet de
klacht op te lossen, dan kunnen
zij via de klachtenprocedure een
klacht indienen bij de Commissie
van Toezicht (CvT). In 2016 dienden
69 patiënten in totaal 298 klachten
in (2015: 77 patiënten, 363 klachten).
Van de 298 klachten werden 8
klachten volledig gegrond verklaard;
10 klachten werden ten dele
gegrond verklaard. De doelstelling
voor 2016 (minder dan 20 gegronde
klachten) is daarmee gehaald. In
2015 werden 22 klachten (deels)
gegrond verklaard; het aantal
klachten per jaar lijkt dus redelijk
stabiel.

Bijzondere voorvallen
De overige gemelde bijzondere
voorvallen (geen geweldsincidenten
of onttrekkingen) betroffen onder

Bij een groot deel van de gegrond
verklaarde klachten ging het om
formele administratieve fouten
bij opgelegde beperkingen in het
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contact met de buitenwereld en
bij opgelegde beperkingen van
toegestane voorwerpen in de eigen
kamer.
BOPZ-patiënten
Van de 16 ter crisis opgenomen
BOPZ-patiënten dienden 6 patiënten
in totaal 10 klachten in bij de
klachtencommissie UMCG/Lentis/
Mesdag. Daarvan is er 1 nietontvankelijk verklaard, 4 ongegrond,
2 ten dele gegrond en 3 volledig
gegrond. De (deels) gegronde
klachten betroffen formele fouten
in de administratieve vastlegging
en/of het ontbreken van beleid
op bepaalde onderdelen in de
BOPZ-zorg. Naar aanleiding van de
klachten zijn het beleid, procedures
en formats verbeterd.
Financieel jaarresultaat
2016 hebben we uiteindelijk met
een licht negatief resultaat afgerond.
Dat komt vooral doordat we geld
opzij hebben gezet om voorziene
kosten in 2017 op te kunnen vangen.
Dit maakt dat we toch tevreden zijn
over dit resultaat.
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