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2017 was voor FPC Dr. S. van Mesdag een pittig jaar.
De verwachting was dat het aantal bij ons geplaatste patiënten
zou afnemen. We moesten daarentegen echter alle zeilen
bijzetten om een onverwachte toename van het aantal
patiënten op te kunnen vangen en hen kwalitatief goede zorg
te kunnen bieden. Een pas op de plaats maken wat betreft onze
ambities en onze ontwikkeling was daardoor noodzakelijk.
We zijn er trots op dat het ons ondanks uitdagende
omstandigheden is gelukt om de in-, door- en uitstroom van
patiënten goed te laten verlopen.

BIJZONDERHEDEN 2017
Bijzondere doelgroepen
Crisisopvang voor de reguliere ggz
De Mesdag biedt crisisopvang voor patiënten die
elders, vanwege het gevaarscriterium, niet meer
behandeld kunnen worden. Dit betekent dat de
veiligheid van de patiënt of van de medewerkers niet
langer gegarandeerd kan worden. In 2017 namen wij
tien patiënten vanuit de reguliere ggz op vanwege
crisisopvang.
Ongewenst verklaarde vreemdelingen
DForZo/JJI (onderdeel van DJI/ministerie van J&V) heeft
in 2017 een aantal plaatsen voor ongewenst verklaarde
vreemdelingen ingekocht bij de Mesdag. In 2017
werden twintig patiënten uit deze doelgroep bij ons
geplaatst. Deze patiënten komen niet in aanmerking
voor terugkeer in de Nederlandse samenleving. In de
Mesdag worden zij behandeld voor hun problematiek;
wanneer zij eraan toe zijn worden ze voorbereid op en
begeleid bij een veilige terugkeer naar het land van
herkomst. Afgelopen jaar werd de eerste patiënt door
ons teruggebracht naar het land van herkomst.
Vrouwen
Voor het eerst in de geschiedenis van de Mesdag
plaatsten wij twee vrouwen met een tbs-status. Het
betrof hier crisisopnames; noodzakelijk vanwege
extreme agressie. Deze patiënten vragen extra zorg en
beveiliging en kunnen slechts in een beperkt aantal
instellingen worden opgenomen. Bij de Mesdag zijn
we sinds jaar en dag bereid alle patiënten te plaatsen,
waardoor wij in staat zijn ook déze patiënten de zorg
en beveiliging te bieden die zij nodig hebben.

Voldoende (gekwalificeerde)
medewerkers werven en behouden
Binnen FPC Dr. S. van Mesdag werken veel mensen
die trots zijn op wat ze doen en die vinden dat zij
een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van
de patiënt en aan de veiligheid in de samenleving.
Toch is het ook voor de Mesdag, net als in de overige
forensische zorg en in de reguliere ggz, moeilijk
voldoende (gekwalificeerde) medewerkers te werven
en te behouden. Met name het werven van GZpsychologen en sociotherapeuten met de juiste
kwalificaties en ervaring is een uitdaging. Hierdoor,
maar ook door de regeldruk, neemt de werkdruk toe
en soms neemt het gevoel van veiligheid af. Daar staat
tegenover dat de aanwezigheid van een eigen afdeling
Beveiliging ook zorgt voor een groot gevoel van
veiligheid.
Het management, de ondernemingsraad, medewerkers
én de patiënten(raad) zijn voortdurend met elkaar
in gesprek om de kwaliteit van de behandeling
te behouden, de veiligheid te waarborgen en de
medewerkers aan de organisatie te binden. Eind 2017
werkten er 531 mensen in de Mesdag (456 fte).

Samenwerking
Om de behandeling te optimaliseren zoekt de Mesdag
altijd naar samenwerkingsmogelijkheden met andere
instellingen. Doel is de behandeling efficiënter
organiseren, de zorg voor onze patiënten verbeteren
en vaker in staat zijn de patiënt te plaatsen op een plek
waar hij die mate van zorg, behandeling en beveiliging
krijgt die op dat moment voor hem noodzakelijk is.
FiNNN
In 2017 sloot de Mesdag zich aan bij het Forensisch
InnovatieNetwerk Noord-Nederland (FINNN), een
samenwerkingsverband met Lentis, GGZ Drenthe,
GGZ Friesland en VNN. Het doel van het FINNN
is de forensische zorg in Noord-Nederland te
verbeteren, door de zorg en de organisatie van de
zorg beter op elkaar af te stemmen. Binnen het
FINNN willen we samenwerken aan de hand van
vijf thema’s: samenhangende zorg, onderzoek,
deskundigheidsbevordering, maatschappelijke zorg
bij overlast en samenwerking en afstemming met de
zorginkooppartners.

Van puzzel naar schakel
In het project ‘Van puzzel naar schakel’ werkt de
Mesdag samen met Verslavingszorg Noord Nederland
(VNN) en de Ambulante Forensische Psychiatrie
Noord (AFPN) Groningen. Behandelaars van deze
drie organisaties begeleiden gezamenlijk patiënten
in de ambulante fase, zodat we de zorg op elkaar af
kunnen stemmen en de patiënten optimaal kunnen
ondersteunen. Ook het Veiligheidshuis, Reclassering
Nederland, WIJ Groningen en Terwille sloten aan bij het
bespreken van geanonimiseerde casussen. Dit leidde
tot nieuwe inzichten in de behandeling, begeleiding
en/of het toezicht van de reclassering.

Wetenschappelijk onderzoek
Met wetenschappelijk onderzoek naar het effect
van onze behandelmethoden willen wij de kwaliteit
van onze behandeling voortdurend verbeteren.
Op dit moment lopen er veertien verschillende
wetenschappelijke onderzoeken. Eén daarvan is
het onderzoek naar de behandelduurprognose
in samenwerking met FPC De Kijvelanden en FPK
De Woenselse Poort. Het resultaat moet leiden tot
richtlijnen waarmee de verblijfsduur van tbs-gestelden
beter ingeschat kan worden.

2017 IN CIJFERS
2017

2016

Patiënten in behandeling (gemiddeld)

239

241

Instroom (eerste opname)

30

16

Doorstroom

28

35

Uitstroom

57

42

Doorstroom
Vijftien patiënten stroomden door naar onze eigen
transmurale voorziening. Dertien patiënten stroomden
door naar een andere forensische ggz-voorziening.
Uitstroom
Twintig patiënten zijn overgeplaatst naar een andere
kliniek; één patiënt is teruggebracht naar het land van
herkomst. Twintig patiënten gingen met proefverlof
en van twaalf patiënten werd de tbs voorwaardelijk
beëindigd zonder dat er proefverlof aan voorafging.
Tot slot stierven vier patiënten een natuurlijk dood.
2017

2016

Ontvluchtingen

0

0

Onttrekkingen

4

6

Een ontvluchting betekent dat een patiënt de Mesdag
zonder toestemming zou hebben verlaten.
Ongeoorloofde afwezigheid (OA - een onttrekking) wil
zeggen dat een patiënt zich niet op de afgesproken
plaats bevindt of dat hij niet op de afgesproken tijd
terug is. Bij de vier onttrekkingen in 2017 waren de
betrokken patiënten wel op de afgesproken tijd terug,
maar zij bevonden zich op een bepaald moment
tijdens het verlof niet op de afgesproken plaats. In
één geval was dit buiten de schuld van de patiënt om
(stroomstoring NS).

Alle vier de patiënten woonden buiten de beveiligde
muren van de Mesdag. Bij geen van de onttrekkingen
zijn er aanwijzingen dat er een strafbaar feit is
gepleegd.
Vanuit de Mesdag gaat er jaarlijks ruim 20.000 keer een
patiënt op begeleid of onbegeleid verlof. Dit betekent
dat er in 0,02 % van de verloven sprake was van een OA.
2017

2016

Geweldsincidenten tussen patiënten

12

14

Geweldsincidenten tegen medewerkers

14

11

Bijzonder voorval

18

19

Aantal recidives tijdens tbs-maatregel

1

0

In de Mesdag verblijven mensen met ernstige gedragsen verslavingsproblematiek. Hiervoor worden zij bij
ons behandeld. Dat er geweldsincidenten voorkomen
is niet verwonderlijk, maar vanzelfsprekend wel
ontoelaatbaar. De meeste incidenten worden veroorzaakt door patiënten die op onze crisisunits geplaatst
zijn. Na een ernstig incident doet de Mesdag altijd
intern onderzoek om te achterhalen of een dergelijk
incident in de toekomst voorkomen kan worden.
Afgelopen jaar gebeurde het zeven keer dat een
medewerker fysiek werd aangevallen. Daarnaast was er
in zeven gevallen sprake van forse bedreiging richting
een medewerker. Het kwam zeven keer voor dat een
patiënt een medepatiënt sloeg, schopte of beet. Er
zijn vijf gevallen gerapporteerd van forse bedreiging
richting een medepatiënt. Van alle fysieke incidenten
en van enkele bedreigingen is aangifte gedaan bij de
politie.

De overige gemelde bijzondere voorvallen betroffen
onder andere brandstichting, het aantreffen van
bijzondere contrabande, poging tot suïcide, een
natuurlijke dood en eenmaal het voorbereiden van een
mogelijke ontvluchting.
Eén patiënt is veroordeeld voor poging tot doodslag
tijdens een onbegeleid verlof. Hij is veroordeeld tot
drie jaar celstraf en tbs met dwangverpleging. Een
dergelijke recidive komt zelden voor en heeft een
enorme impact op medewerkers en patiënten. Ook
voelt men grote betrokkenheid bij het slachtoffer.

Gegronde klachten

2017

2016

45

18

In 2017 zijn er 427 klachten ingediend (43% meer dan
het jaar ervoor), waarvan 45 deels of geheel gegrond
verklaard. Dit is een ruime verdubbeling ten opzichte
van 2016. Het overgrote deel van de klachten betrof
formele fouten in de uitvoer van het beleid of in
de wijze waarop zaken werden vastgelegd. Dit lijkt
deels te verklaren door de verhoogde werkdruk op
de afdelingen en de inzet van uitzendkrachten, die
onvoldoende op de hoogte waren van de formele
procedures. De verhoogde druk op de afdelingen
ontstond deels door een hogere, in plaats van de
verwachte lagere, bedbezetting. Daarnaast was er een
hoger ziekteverzuim dan verwacht.

Financieel jaarresultaat

Voordat een klachtenprocedure start, proberen wij
altijd in het contact met de patiënt de ervaren frustratie
te bespreken en tot een oplossing te komen.

2017

2016

574k

-159K

Door incidentele meevallers is 2017 afgesloten met een
positief resultaat van € 574.000,-

