Drugs of Alcohol mee?
Zeg nee!
Informatie voor bezoekers

Inleiding
Circa 80% van de patiënten in FPC Dr. S. van Mesdag heeft mede
onder invloed van het gebruik van verslavende middelen een delict
gepleegd. U kunt dan denken aan het gebruik van alcohol, hasj,
cocaïne of heroïne.

Enkele voorbeelden zijn:
• Door het gebruik van alcohol en cocaïne wordt iemand
gewelddadig en pleegt hij een geweldsdelict.
• Om aan geld voor drugs te komen pleegt iemand meerdere
gewelddadige overvallen.
• Gebruik van hasj maakt iemand psychotisch en daardoor
gewelddadig met als gevolg het plegen van een geweldsdelict.

Een groot deel van deze patiënten heeft in de Mesdag nog steeds
problemen met middelengebruik of is zelfs verslaafd. Ook voor uw
relatie in de Mesdag kan er een verband zijn tussen het gebruik
van verslavende middelen en het gepleegde delict.

In deze folder lichten wij toe waarom wij FPC Dr. S. van Mesdag
drugs- en alcoholvrij willen houden.
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Behandeldoel
Naast het beveiligen van de maatschappij heeft de behandeling in
een forensisch psychiatrisch centrum nog een ander doel:
De behandeling is gericht op terugkeer van de patiënt in de
samenleving. Terugkeer kan alleen wanneer de kans dat iemand
opnieuw een ernstig delict pleegt klein is.
Heeft het gebruik van verslavende middelen een belangrijke rol
gespeeld ten tijde van het plegen van het delict, dan kunt u zich
waarschijnlijk voorstellen dat het belangrijk is dat de patiënt
stopt met het gebruik van die middelen. Alleen dan kan hij veilig
terugkeren naar de samenleving. Om hem te steunen bij het
stoppen met het gebruik van drugs en/of alcohol proberen we de
Mesdag drugs- en alcoholvrij te houden.

Drugs of alcohol in de Mesdag …
Helaas lukt dit niet altijd. Soms zijn er toch verslavende middelen
aanwezig. Het is niet altijd duidelijk wie dit mee naar binnen
neemt, maar patiënten laten weten dat er ook bezoekers zijn die
drugs of alcohol meenemen.

… heeft nare gevolgen voor de patiënt
en voor degene die het meeneemt
Soms nemen bezoekers op eigen initiatief verslavende middelen
mee. Soms nemen ze het mee op verzoek van het familielid of de
vriend die in de Mesdag verblijft. Wanneer u drugs en/of alcohol
mee naar binnen neemt heeft dit echter een aantal negatieve
gevolgen. Voor de patiënt, maar ook voor u zelf. We noemen ze
hierna.
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Tijdens hun behandeling leren patiënten om onder ogen te zien
welk gedrag hen of hun omgeving in moeilijkheden brengt. Ze
leren dit gedrag te veranderen.
Drugsgebruik vermindert de motivatie om aan problemen
te werken. Daarom gaan patiënten die drugs gebruiken niet
vooruit als het gaat om hun behandeling. De behandeling
vertraagt dan, waardoor het langer duurt voordat ze op verlof
kunnen of voordat de behandeling beëindigd kan worden.
Kortom: drugsgebruik gaat niet samen met behandeling.
Drugs- en/of alcoholgebruik kan negatieve gevolgen hebben
voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Zo kan het
gebruik van softdrugs leiden tot een psychose.
Patiënten worden regelmatig gecontroleerd op het gebruik
van drugs en/of alcohol door middel van urinetesten en
blaascontroles. Als blijkt dat ze gebruikt hebben worden ze
beperkt in hun vrijheid. Dat wil zeggen dat hun verlof wordt
stopgezet.
Drugsgebruik en -handel hebben veel invloed op de sfeer in de
Mesdag:
› Het vermindert de samenwerking tussen medewerkers en
patiënten. Het dwingt de medewerkers tot meer controles
waardoor er een negatieve sfeer in de Mesdag ontstaat.
› Drugshandel kan ook er ook toe leiden dat patiënten
elkaar bedreigen en chanteren. Ook dat komt de sfeer
vanzelfsprekend niet ten goede.
› Ten slotte hebben patiënten die graag van de drugs af
willen, last van de aanwezigheid van drugs. Het brengt hen
in de verleiding om weer te gaan gebruiken. Ook dit kan tot
spanningen tussen patiënten leiden.

Vanwege de genoemde negatieve gevolgen, zult u begrijpen dat
invoer van drugs en/of alcohol niet wordt toegestaan in de Mesdag.
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Controles
Wanneer er toch drugs en/of alcohol in de Mesdag aanwezig zijn
worden patiënten gecontroleerd. Ook bezoekers kunnen dan
gecontroleerd worden. We vragen dan aan u om behalve aan de
reguliere fouillering ook mee te werken aan een aanvullende,
handmatige controle. Daarnaast kunnen speurhonden worden
ingezet om verdovende middelen op te sporen.
Als blijkt dat u verdovende middelen bij u hebt of de hond neemt
sporen van verdovende middelen bij u waar, dan ontzeggen wij
u de toegang tot de Mesdag. Een maatschappelijk werker zal dit
met u bespreken én het behandelteam en de afdeling Beveiliging
adviseren over uw bezoekrecht. Ook geven wij u en de te bezoeken
patiënt eventueel aan bij de politie voor drugshandel. Als handel
in drugs wordt bewezen, betekent dat voor de patiënt een nieuwe
veroordeling. Met alle gevolgen van dien.

Samengevat
Als uw relatie in de Mesdag u vraagt om drugs mee te nemen
of dit zelfs van u eist, vragen wij u om niet op dat verzoek in te
gaan.
Het brengt uw relatie of anderen in de Mesdag in moeilijkheden,
maar kan ook u grote problemen bezorgen.

Laat u daarvoor niet gebruiken!
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