Kansen en uitdagingen waren er weer volop in 2018.
De wereld om ons heen verandert voortdurend.
Dat betekent dat ook wij voortdurend moeten
meebewegen en onszelf moeten ontwikkelen. Alleen
dan is het mogelijk om onze patiënten op de juiste
plek de juiste behandeling te bieden. Én om een goede
werkgever te zijn.
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Veranderen is een noodzaak!
Er gaat veel veranderen de komende jaren: de
wetgeving verandert, de inspectie kijkt toenemend
met ons mee en concurrerende fpc’s ontwikkelen
zich. Onze opdrachtgever ForZo/JJI, van de Dienst
Justitiële Inrichtingen (DJI), wordt steeds meer een
echte inkooporganisatie met alle regels en eisen van
dien. Niet alleen qua registratie en facturatie, maar
ook bijvoorbeeld ten aanzien van de behandelduur
en verlofdoorlooptijden en de tijdigheid waarmee
we documenten moeten aanleveren aan het
OM. De afdeling Plaatsing van DJI wordt strikter:
we moeten snel opnemen. En dus sneller intern
doorstromen om ruimte te maken. Onze doelgroepen
veranderen; zo hebben we meer tbs-patiënten met
een vreemdelingenstatus of een licht verstandelijke
beperking (LVB). Ook moeten we rekening houden
met het regelmatig wisselend aantal patiënten dat bij
ons geplaatst wordt. En dat alles in een gespannen
arbeidsmarkt waardoor het moeilijker is om nu en in
de toekomst voldoende goed geschoold personeel te
krijgen én te houden.

Dat we de juiste dingen in één keer goed doen.
En dat willen we ook! Want patiënten mogen dat
van ons verwachten. Wij willen dat onze patiënten
op het juiste moment, op de juiste plek de beste
behandeling krijgen. Zodat zij zo soepel mogelijk door
hun behandeltraject lopen. Patiënten die uit de pas
lopen, lopen vertraging op. Maar het mag niet aan ons
liggen dat zij vertraging oplopen in de behandeling.
Dat willen wij niet, dat willen onze patiënten niet, onze
samenwerkingspartners willen dat niet, de inspectie
niet en ForZo/JJI wil dat zeker niet.

Al met al: alles om ons heen verandert. Wanneer wij
willen vasthouden aan de doelstelling om binnen
onze financiële kaders onze patiënten op de juiste
plek de juiste behandeling te bieden én om een goede
werkgever te zijn moeten wij mee veranderen, zodat
wij een betrouwbare partner voor ForZo/JJI blijven.

•

Dit betekent dat we binnen onze financiële kaders
vakkundige patiëntenzorg moeten realiseren. Dat we
efficiënt en effectief moeten werken.

In 2018 is gestart met dit verandertraject dat in 2019 op
onderdelen verder wordt uitgewerkt.

Om mee te kunnen bewegen met de veranderingen
om ons heen, is in 2018 in de Mesdag het verandertraject ‘Mesdag Samen Beter’ gestart dat moet leiden
tot betere patiëntenzorg. Enkele doelstellingen binnen
dit traject zijn:
•

•
•

De zorginhoudelijke sturing (het behandeltraject)
optimaliseren door de functie zorginhoudelijk
manager te introduceren en door de zorgprocessen
te verbeteren.
Het leefklimaat op de units en in de organisatie
beter op elkaar afstemmen.
(Ook in de toekomst) zorgen voor goed en
voldoende inzetbaar personeel.
Doelmatig leren en verbeteren door aan te sluiten
bij behoeftes vanuit de zorginhoud.

Arbeidsmarkt
Het aantrekken en vasthouden van goed personeel
blijft een grote opgave in deze tijd van schaarste
qua medewerkers in de zorg. Om een tekort
aan medewerkers te voorkomen is een recruiter
aangetrokken met als taak zich te richten op de
werving en selectie van medewerkers binnen het
primaire proces. Dit heeft ertoe geleid dat er minder
dan in het voorgaande jaar sprake is geweest
van onderbezetting. Met uitzondering van de
zomerperiode konden we de roosters rondkrijgen

met voldoende gekwalificeerd personeel. In de
zomerperiode is er gebruikt gemaakt van een specifiek
op de forensische zorg gericht uitzendbureau.
Om aan te geven wat het werken in de forensische
psychiatrie bijzonder maakt werkten vijf van onze
medewerkers in 2018 mee aan de campagne ‘Ik zorg’
van de Rijksoverheid (ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport). Hun verhalen zijn te vinden op onze
website.

Onderzoek & ontwikkeling
De Mesdag wil de kwaliteit van zijn behandeling
voortdurend verbeteren. Daarom doen wij – ook
in samenwerking met anderen – wetenschappelijk
onderzoek naar het effect van onze behandelmethoden en naar de risicotaxatie-instrumenten
waarmee wij werken. Zo is er in 2018 onder
andere veel energie gestoken in Moreel Beraad
en Slachtofferbewust werken. Ook verscheen in
het Tijdschrift voor Psychiatrie een artikel over

ons onderzoek waaruit blijkt dat het forensische
ROM-instrument Instrument Forensische Behandel
Evaluatie (IFBE) kan bijdragen aan het voorspellen
van intramuraal geweld op korte termijn voor de
verschillende doelgroepen binnen de tbs. Met de IFBE
is het mogelijk patiënten in te delen in hoog- en laagrisicogroepen voor geweld op korte termijn, ongeacht
het zorgprogramma of een LVB-diagnose. Dit maakt de
IFBE geschikt voor bijna de gehele tbs-populatie.

En verder onder andere
Duurzaamheid
De Mesdag hecht aan duurzaamheid. In 2018 is
geïnvesteerd in meer dan 200 zonnepanelen. Tevens
nemen we groene stroom af. Om energie te besparen
zijn we begonnen met het vervangen van oude
verlichtingsarmaturen door led-armaturen. Dit geldt
voor de binnen- én buitenverlichting. Ook hebben we
een deel van de gevel voorzien van spouwmuurisolatie
en is er isolerende beglazing aangebracht. In de
komende jaren zal ‘duurzaamheid’ een speerpunt
blijven.
Kindvriendelijke bezoekruimte
Sinds 2 november 2018 kunnen patiënten hun
kinderen ontvangen in de nieuwe kindvriendelijke
bezoekruimte. De vaders en hun kinderen kunnen
hier in een veilige omgeving met elkaar samen zijn.
De ruimte is ingericht met meubels, een krijtbord,
speelgoed, een koelkast, magnetron en een
spelcomputer.
Moreel Beraad
De werkgroep Ethiek organiseert met enige regelmaat
themalunches moreel beraad voor medewerkers. Een
dilemma uit de dagelijkse praktijk komt dan aan bod.
Daarbij gaat het niet om het vinden van het juiste
antwoord, maar wel om gestructureerd nadenken
en om het benaderen van een dilemma vanuit
verschillende invalshoeken/betrokkenen.

Zo is handel in en gebruik van drugs uiteraard
verboden binnen de Mesdag, maar nooit geheel uit te
bannen. In één van de themalunches discussieerden
medewerkers over het dilemma: ‘Moet je als
sociotherapeut een patiënt ondersteunen bij het
terugbetalen van zijn drugsschuld of moet je dat juist
niet doen?’.
Open dag binnen half uur volgeboekt
Voor de open dag die Van Mesdag eens per twee jaar
houdt, schreven 680 mensen zich binnen een half
uur in. De reacties waren over het algemeen positief.
Bezoekers kregen een beter beeld van tbs in het
algemeen en van de Mesdag in het bijzonder.
Subsidie voor projecten rondom
slachtofferbewustzijn
Binnen de forensische psychiatrie en ook binnen de
Mesdag is in de behandeling steeds meer aandacht
voor de slachtoffers van onze patiënten. In 2018
ontvingen we subsidie voor het verder uitwerken van
slachtofferbewustzijn. De komende twee jaar kunnen
we enkele projecten uitvoeren waarmee we het
slachtofferbewustzijn bij patiënten en medewerkers
willen verhogen. Deze projecten zijn een vervolg op de
ontwikkeling van de ‘Handreiking slachtofferbewust
werken voor forensisch maatschappelijk werkers’. Meer
lezen.

Nieuwsuur
De rechtszaak tegen Michael P. maakte veel los in
Nederland. Voorzitter van TBS Nederland en directeur
behandelzaken van FPC Dr. S. van Mesdag Harry
Beintema was te gast bij Nieuwsuur. Hij legde uit hoe
het wel of niet opleggen van de tbs-maatregel werkt.
De uitzending kunt u nog terugzien.
Parels en oesters
Sinds maart 2018 maakt FPC Dr. S. van Mesdag deel uit
van het Kwaliteitsnetwerk van forensisch psychiatrische
centra en klinieken. Het doel is de kwaliteit van de
forensische zorg te vergroten door kennis te delen en
van elkaar te leren. Medewerkers van andere centra
kwamen begin juni een kijkje nemen in de keuken van
de Mesdag. Ze hebben op die dag parels en oesters
verzameld. Parels zijn die onderdelen van ons werk
waar we trots op zijn en die goed verlopen; oesters
zijn de zaken die we nog verder moeten verbeteren.
De parels en oesters zijn input voor vervolgstappen.
Parels waren onder meer het gevoel van veiligheid dat
binnen de Mesdag heerst en de betrokkenheid van de
sociotherapie bij patiënten. Het gebruik maken van
ervaringsdeskundigheid is iets wat beter kan.
Nieuwe directeur Hanneke Lens
Per 1 februari werd Hanneke Lens de nieuwe directeur
algemene zaken bij FPC Dr. S. van Mesdag. Zij is
verantwoordelijk voor de gehele bedrijfsvoering en het
algemeen management.

Vakberaad Forensische Sociotherapie
Meepraten en meedenken over het vak sociotherapie,
dat is wat deelnemers aan het Vakberaad Forensische
Sociotherapie doen in werkgroepen binnen en
buiten de Mesdag. Zo houdt één van de commissies
zich binnen het vakberaad bezig met het VIM (veilig
incidenten melden). Via bezoeken aan de units
verzamelt het vakberaad ideeën om in de volgende
periode op te pakken.
Netwerkmarkt
Als (ex-)tbs-patiënt is het niet gemakkelijk om
buiten de Mesdag een baan te vinden. Daarom
organiseerde de Mesdag een netwerkmarkt met als
thema: kennismaken en ontmoeten! Medewerkers
en patiënten konden kennismaken met werkgevers,
die werkplekken bieden aan patiënten in de laatste
fase van hun behandeling. De werkgevers konden
kennismaken met onze patiënten: wie zijn het en welke
capaciteiten hebben ze?
Contact Café
Van moppen tappen tot mopperen, van een gesprek
over Nietzsche tot Frans Bauer, van ‘hoe was je dag’ tot
de ‘zin van het leven’. De gesprekken tijdens de Contact
Cafés zijn zeer divers. Patiënten-van-binnen en gastenvan-buiten kijken over het algemeen positief terug op
een dergelijke avond. De patiënten waarderen het ten
zeerste dat er mensen zijn die de moeite nemen hen
te ontmoeten. De gasten merken dat tbs-patiënten
toch ook ‘echte mensen’ zijn, die veel meer zijn dat het
delict dat zij (ooit) pleegden.

2018 IN CIJFERS
Bezetting, in- en uitstroom
2018

2017

Patiënten in behandeling (gemiddeld)

232

239

Patiënten met FPT*

63

69

Instroom (eerste opname)

26

30

Patiënten die proefverlof kregen

13

20

Patiënten van wie de tbs
voorwaardelijk werd beëindigd

20

12

In 2018 waren de bedbezetting en de in- en uitstroom
nagenoeg gelijk aan die van 2017.
* FPT betekent Forensisch Psychiatrisch Toezicht. Bij FPT
is de tbs-maatregel van de tbs-patiënt voorwaardelijk
beëindigd, woont de patiënt in een andere instelling of
zelfstandig en is de reclassering verantwoordelijk voor
het toezicht. Het fpc is nog wel eindverantwoordelijk
voor de patiënt.
Verlof, ontvluchtingen en onttrekkingen
2018
Ontvluchtingen

2017

0

0

Aantal verlofbewegingen begeleid en
onbegeleid

ca.
16.200

ca.
20.000

Onttrekkingen tijdens begeleid verlof

0

0

Onttrekkingen tijdens onbegeleid
verlof

3

0

Onttrekkingen vanuit transmurale
voorziening Mesdag, een ggz-terrein
of eigen woning

5

4

Een ontvluchting betekent dat een patiënt de Mesdag
zonder toestemming heeft 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 van verlof.
Doordat de patiëntengroep binnen de Mesdag
varieert, varieert ook het aantal (on)begeleide verlofbewegingen. Zijn er bijvoorbeeld verhoudingsgewijs
meer patiënten in de laatste fase van hun tbs-traject,
dan zal het aantal verlofbewegingen hoger zijn.
In 2018 waren er drie onttrekkingen tijdens (on-)
begeleid verlof. Dit gebeurde dus bij 0,019% van alle
(on)begeleide verlofbewegingen.
Bij de onttrekkingen vanuit de eigen transmurale
voorziening, een ggz-terrein of eigen woning woont de
patiënt al buiten de muren van de Mesdag en heeft hij
meer vrijheden.
Een tbs-behandeling is gericht op terugkeer naar de
maatschappij. Zonder verlof is het niet mogelijk om
een patiënt voor te bereiden op terugkeer. Het spreekt
voor zich dat het verlof met veel zorgvuldigheid en
veiligheidsmaatregelen gepaard gaat.

Geweldsincidenten

Klachten
2018

2017

Geweldsincidenten tussen patiënten

8

12

Geweldsincidenten tegen medewerkers

3

14

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.

2018

2017

Ingediende klachten

323

427

Gegronde klachten

26

45

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

Financieel jaarresultaat

2018

2017

28k

574k

Het positieve resultaat van 2017 was te danken aan
incidentele meevallers. Het jaar 2018 werd afgesloten
met een licht positief resultaat van € 28.000,-.

