
Cultuursensitief werken binnen het 
FPC Dr. S. van Mesdag

Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag (kortweg de Mesdag) 
behandelt patiënten aan wie tbs is opgelegd: ze krijgen een behandeling tot 
het recidiverisico zodanig verminderd is, dat ze kunnen terugkeren naar de 
maatschappij. Binnen de Mesdag verblijven ook patiënten die geen verblijfsrecht 
meer hebben, deze patiënten kunnen niet resocialiseren binnen Nederland en 
zullen moeten terugkeren naar het land van herkomst. Behandelcoördinator & 
projectleider Marije Garama en adviseur transculturele psychiatrie Wouter Haijer 
vertellen over het werken met deze patiënten. 

Om wat voor patiënten gaat het?
Wouter: “Het gaat om mensen met een 
niet-Nederlandse nationaliteit die TBS met 
dwangverpleging opgelegd hebben gekregen. 
Afhankelijk van de ernst van het delict kan de 
IND de bevoegdheid hebben tot het intrekken 
van de verblijfsvergunning. De patiënt verliest 
zijn verblijfsrecht binnen Nederland en zal 
dus moeten terugkeren naar het land van 
herkomst. Wij behandelen deze patiënten 
totdat wij een veilige aansluiting kunnen vinden 
in het land van herkomst.” Marije: “Binnen de 
twee Transculturele units onderscheiden we 
patiënten met persoonlijkheidsproblematiek en 
patiënten met een psychotische kwetsbaarheid. 
De behandeling van beide groepen patiënten 
richt zich in eerste instantie op de factoren 
die hebben geleid tot het delict, net zoals de 
patiënten die in Nederland resocialiseren. Naast 
dit traject onderzoeken we de mogelijkheden 
tot repatriëring.”

Wat maakt het werken met deze patiënten 
anders?
Wouter: “Het gaat om mensen uit landen over 
de hele wereld, zoals Polen, Letland, Ghana, 
Oezbekistan etc. Zij hebben veelal een andere 
culturele achtergrond dan de Nederlandse.” 
Marije: “In de behandeling is het heel belangrijk 
dat je rekening houdt met de cultuur van de 
patiënt. Mede omdat de patiënt uiteindelijk zal 
terugkeren naar het land van herkomst is het 
belangrijk dat de behandeling hierop aansluit.”

Hoe communiceer je met deze patiënten?
Wouter: “De meeste patiënten verstaan en 
spreken redelijk goed Nederlands en/of Engels. 
Soms is het wel echt handen- en voetenwerk. 
Belangrijke stukken laten we vertalen en als 
er een gesprek is over een onderwerp dat de 
patiënt niet begrijpt in het Nederlands of Engels, 
dan schakelen we de tolkentelefoon in.”

Werken met patiënten die terug moeten naar het land van 
herkomst



Wat biedt de Mesdag deze patiënten?
Marije: “Een effectieve behandeling begint bij 
het goed kunnen begrijpen en interpreteren van 
culturele verschillen bij patiënten. Uiteraard in 
combinatie met de richtlijnen voor behandeling 
van de psychopathologie. Waar andere 
afdelingen toewerken naar resocialisatie in 
Nederland richten deze twee afdelingen zich 
op repatriëring. Patiënten kunnen begeleid op 
verlof gaan, zolang dit het doel van repatriëring 
dient. Wij hechten veel waarde aan het veilig 
repatriëren van een patiënt en bieden de 
patiënt behandeling op maat met als doel een 
succesvolle en veilige repatriëring; veiligheid 
niet alleen voor de patiënt maar ook voor het 
land van herkomst.”

Wat is de rol van de sociotherapie?
Marije: “Sociotherapeuten zijn een essentiële 
schakel in het creëren van een multicultureel 
behandelmilieu, waarbij ze rekening houden 
met uiteenlopende normen en waarden. Een 
sociotherapeut moet zich durven verdiepen in 
andere culturen. Ik ben trots op de collega’s die 
hun rol hierin vinden en openstaan voor nieuwe 
inzichten. Recent heeft een studente Toegepaste 
Psychologie een handreiking ontwikkeld voor de 
sociotherapie. Daaruit hebben we onder andere 
het cultureel levensverhaal geïmplementeerd 
op beide afdelingen. Verder werken we aan een 
scholingsaanbod gericht op competenties in het 
cultureel sensitief werken. Naast de behandeling 
vanuit het sociotherapeutisch leefmilieu, richten 
de therapieën en trainingen zich uiteraard ook 
op het verminderen van het recidiverisico.”

Hoe regelen jullie de repatriëring?
Wouter: “Justitie omschrijft drie routes van 
repatriëring. De eerste is repatriëring volgens 

strafoverdracht op basis van de WETS/WOTS. De 
tweede route is beëindiging van de TBS volgens 
de minister. En tenslotte beëindiging TBS 
volgens de rechter. De strafoverdracht op basis 
van WETS/WOTS heeft voorrang.
Er is veel contact met ketenpartners die 
betrokken zijn in het proces van repatriëring. 
Zo is er een constructieve samenwerking met 
CTP Veldzicht. Daarnaast lopen er ook contacten 
met buitenlandse klinieken, ambassades en 
officieren van justitie om te adviseren over het 
repatrieringstraject. Om te waarborgen dat de 
patiënt de zorg krijgt waar hij recht op heeft 
onderneem ik dienstreizen naar het land van 
herkomst. Zo zal ik binnenkort naar Turkije, 
Marokko en Ghana moeten afreizen.
Het is absoluut pionieren, het kan jaren kosten 
om een terugkeer voor elkaar te krijgen. 
Sommige trajecten kosten meer inzet en energie 
dan andere en geen enkele casus is hetzelfde. 
Inmiddels hebben we een aantal patiënten 
succesvol kunnen repatriëren. Met een enkele 
is er zelfs nog contact. Dit contact is waardevol 
voor evaluaties en voor toekomstige trajecten.”

Wat maakt het werken met deze doelgroep 
speciaal?
Marije: “Dat je naast het aansluiten bij de mens 
met zijn psychopathologie en delictgeschiedenis 
een kijkje mag nemen in een andere cultuur. Je 
krijgt op die manier waardevolle gesprekken en 
kunt een patiënt verder helpen.” Wouter: “Het is 
heel uitdagend werk: je denkt met je jarenlange 
ervaring en kennis dat je het wel begrijpt, 
maar gaandeweg ervaar je dat het heel anders 
ligt. Het vraagt je om je Nederlandse bril en 
standaard denkpatroon af te zetten. Elke casus is 
uniek en de complexiteit op gebied van cultuur 
en hulpverlening maakt het zeer uitdagend.”


