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De volgende instellingen hebben dit 
werkboek mogelijk gemaakt

Werkboek Fhic



4 5

Het model FHIC is gestoeld op waarden en niet alleen op normen. In de zorgethiek, waar dit model op 
is gebaseerd, wordt zorg beschouwd als een ethisch concept. De Amerikaanse zorgethica Tronto (2013) 
onderscheidt vijf verschillende morele componenten die bij zorg horen. Deze morele componenten zijn 
de basis geworden van het werkboek en het model FHIC, zo is het model FHIC een waardenvol verhaal. 

De eerste waarde is aandacht. In het model FHIC wordt met aandacht voor de patiënt en diens omgeving 
gezorgd. Dit betekent dat men niet direct overgaat tot handelen maar eerst stilstaat bij wat de ander eigen-
lijk nodig heeft. Adviezen en ideeën van de verwijzer worden niet klakkeloos overgenomen, maar er wordt 
met aandacht geluisterd naar de patiënt, diens naasten en de verwijzer. De kern van het model FHIC is het 
maken en behouden van contact. Maar niet alleen de patiënt wordt met aandacht tegemoet getreden, ook 
in het team is aandacht voor elkaar. Want werken op de FHIC is emotioneel belastend. Oprechte aandacht 
voor elkaar in het team is belangrijk.

De tweede waarde is verantwoordelijkheid. Werken op de FHIC betekent dat je je verantwoordelijk weet 
voor de situatie van de ander. Maar het betekent ook dat je bevraagd mag worden op jouw verantwoorde-
lijkheid en dat je die verantwoordelijkheid wilt delen met elkaar: met de patiënt, met diens naasten, in de 
keten, met de toezichthouders en in je team. Het model FHIC geeft daarom veel aandacht aan intervisie, 
casuïstiek, teambuilding, multidisciplinaire samenwerking en moreel beraad. 

De derde waarde is competentie: werken op de FHIC vereist deskundigheid van de professionals. Die des-
kundigheid zit niet alleen in protocollen en richtlijnen, maar ook juist in de praktische wijsheid om daar 
soms op een verantwoorde manier van af te wijken:door creatief te zijn om zo aan te sluiten bij de mensen 
die aan je zorg zijn toevertrouwd. 

De vierde waarde is responsiviteit. Contact is de basis voor de FHIC. De professional is responsief naar 
de patiënt. Hij2 stemt af op de patiënt en checkt of de zorg wel goed ontvangen is. De professional stemt 
continu af of zijn nabijheid niet te afstandelijk is, noch te dichtbij. Hij is ook afgestemd op de anderen om 
hem heen, zoals de naasten van de patiënt, de ambulante behandelaar, de gasten op de afdeling en de 
eigen collega’s. 

Ten slotte noemen we de waarde solidariteit. Het is van groot belang om iedereen een stem te laten heb-
ben in de zorg. Zeker ook in de (forensische) psychiatrie, waar de regie veelal afgenomen is van patiënten, 
is het van belang om patiënten een stem te geven waar het kan. Solidariteit is ook een belangrijke waarde 
in het team van de FHIC, in solidariteit zorg je voor de patiënt, maar ook voor elkaar. Alleen krijg je immers 
deze taak niet voor elkaar!

Zoals u leest, FHIC is duidelijk een andere manier van werken. Dat vereist een goede implementatie, hierover 
leest u in hoofdstuk zes.

Dit werkboek is gebaseerd op het werkboek HIC (van Mierlo, Bovenberg, Voskes & Mulder, 2013), dat 
wordt toegepast in de reguliere GGZ. Dit model voor goede zorg aan patiënten op afdelingen voor acute 
psychiatrie is inmiddels op 21 afdelingen geïmplementeerd. HIC is de basis voor FHIC. Van mei 2015 tot 
augustus 2016 hebben meer dan 80 experts in expertmeetings getracht om het HIC-model aan te pas-
sen aan de forensische realiteit zodat ook de crisiszorg aan forensische patiënten humaner en veiliger 

FHIC: een waardenvol verhaal

Dit werkboek High en Intensive Care vanuit Forensisch perspectief (kortweg: FHIC1) bevat een model voor een 
afdeling waar forensische patiënten worden behandeld die in crisis verkeren. Doordat hun draaglast tijdelijk 
groter is dan hun draagkracht kunnen zij niet langer verblijven op een reguliere behandelafdeling of in hun 
eigen woonsetting (al dan niet beschermd of begeleid). Om verdere teloorgang, ontwrichting van de (behan-
del-) omgeving en delict recidive te voorkomen wordt de zorg tijdelijk opgeschaald en wordt de patiënt opge-
nomen op de FHIC. In hoofdstuk twee leest u over de opnamecriteria, de ketensamenwerking en het ontslag. 

In hoofdstuk drie komt de behandeling op de FHIC aan bod en wordt beschreven hoe binnen de FHIC zorg 
wordt gegeven die erop gericht is om de veiligheid van patiënt en diens omgeving op een humane wijze 
te vergroten en de crisis te stabiliseren. 

Deze behandeling wordt vormgegeven in een open leef- en werkklimaat (van der Helm, Kröger, Schaftenaar 
& van Vliet, 2013), gericht op groei, contact, ondersteuning en het voorkomen van repressie. In het model 
FHIC is het opbouwen en behouden van contact de kern: juist door het contact met de patiënt ontstaat vei-
ligheid voor patiënt en diens omgeving. Op deze zaken wordt in hoofdstuk vier van dit werkboek ingegaan.

Het aangaan en behouden van contact met patiënten die in acute crisis verkeren is niet gemakkelijk, vooral 
niet in de forensische setting. Forensische patiënten zijn vaak beschadigd geraakt in het contact met ande-
ren en kunnen op een toenadering van de professional afwijzend reageren. Ook het ontwrichtende gedrag, 
behorend bij de psychopathologie van de patiënt kan je als professional soms aanvliegen. Om dan keer op 
keer weer vertrouwen te geven aan de patiënt: dat vergt vakmanschap! Het model FHIC gaat daarom in 
hoofdstuk vijf uitgebreid in op dit vakmanschap en op de multidisciplinaire samenwerking. 

“Ik ben in de gewone psychiatrie en in de forensische kliniek heel vaak gesepareerd. 

Soms omdat ik heel psychotisch was, soms omdat ik heel agressief was. Ik vond het 

vreselijk. Ik voelde me daar heel angstig en ook nog eens ontzettend verlaten. Het is zo 

klein daar….en je bent zo alleen. Ik kom als ervaringsdeskundige vaak in FPA’s, maar ik 

kan nog steeds niet goed langs het separeerblok lopen, ik heb daar echt veel last van. 

Het moet toch anders kunnen?” 

Mark (Expert Ervaringsdeskundigheid)

Inleiding

1 Voor betekenissen van afkortingen: zie begrippenlijst (als bijlage toegevoegd) 2 Voor de leesbaarheid wordt er alleen over ‘hij’ en ‘zijn’ gesproken, maar het mag voor zich spreken dat dit ook over ‘zij’ en ‘haar’ gaat. 
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wordt. Zo zal eenzame opsluiting van patiënten in diepe nood in toenemende mate tot het verleden 
gaan horen. Het is een wens van de experts die betrokken zijn in dit project om het anders te doen. En die 
noodzaak is er, getuige dit citaat van Mark, één van de experts:

Het werkboek en de bijbehorende monitor die voor u liggen zijn ‘work in progress’. De monitor toetst in 
hoeverre het FHIC-model is toegepast in de praktijk en wat ervoor nodig is om het gedachtengoed ver-
der te implementeren. We hopen dit model door het in de komende jaren wetenschappelijk te evalueren 
verder aan te passen. Daarmee willen wij een bijdrage leveren aan een state-of-the-art behandeling voor 
forensische patiënten in crisis: een behandeling gebaseerd op contact, nabijheid en veiligheid. 

September 2016

Petra de Leede
Peer van der Helm

Yolande Voskes 

“Wat ik misschien nog wel het ergste vond is het separeren zelf. Je wordt gedragen, je 

voelt je zo machteloos. Ik kreeg dan ook nog medicatie toegediend, dan staan ze met z’n 

twintigen om je heen terwijl je broek wordt uitgetrokken. Dat geeft zoveel schaamte. Ik 

ben blij dat ik mee heb kunnen werken aan dit project omdat ik denk dat het anders kan 

en moet. Want toen ik agressief was, tja, dan snap ik dat je niet heel dicht bij mij komt 

zitten, want dat is onveilig. Maar in je woorden en in je bejegening kun je wel minder 

afstandelijk zijn. Dan voel ik me minder eenzaam…”

Mark (Expert Ervaringsdeskundigheid)
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1.2 Reductie van dwang: een open leef- en werkklimaat
Het leefklimaat op de FHIC is een open leefklimaat. Een open leefklimaat reduceert de dwang en bevordert 
de veiligheid en het herstel van de patiënt op de FHIC doordat het klimaat gericht is op zoveel mogelijk 
contact tussen patiënt en professional, op ondersteuning voor de patiënten, op zo min mogelijk repressie 
en op groei voor patiënten (Van der Helm, 2013).
Voorafgaand aan een crisis is er vaak sprake van contactafname. De professional zet zich in voor con-
tactherstel en -toename. Door contact kan er afgestemde zorg plaatsvinden en ontstaat veiligheid voor 
patiënt en professional. Op de FHIC worden dwangtoepassingen daarom ook zoveel mogelijk vermeden, 
wordt het verpleegkantoor niet tot nauwelijks gebruikt en wordt er gewerkt vanuit een gastvrije en open 
houding. Het contact tussen de professional en de patiënt kan vele vormen aannemen, afgestemd op de 
patiënt en diens wensen en emotionele beperkingen. Het is de kunst op de FHIC om dit af te stemmen op 
de patiënt: soms zijn patiënten op de FHIC gebaat bij een professionele nabijheid, soms kan deze ook te 
bedreigend zijn en houdt de professional beter iets meer afstand. 

Op de FHIC is er sprake van een supportief milieu. De mate van ondersteuning is groot en afgestemd 
op de competenties en de beperkingen van de patiënt. De patiënt op de FHIC is in crisis en dus zijn zijn 
executieve functies sterk verminderd. De draaglast wordt gedurende de FHIC-opname verkleind door een 
supportief milieu vorm te geven. 

Binnen de FHIC is er zo min mogelijk repressie, wat betekent dat professionals zich continu gewaar zijn van 
de mogelijkheden om in te grijpen in het leven van de patiënt (zoals vrijheidsbeperkende maatregelen), maar 
dat zij die mogelijkheden alleen toepassen wanneer gevaar dreigt voor de patiënt of diens omgeving. Op de 
FHIC zijn er zo min mogelijk huisregels en werkafspraken. Mensen die op de FHIC zijn opgenomen zijn in cri-
sis en het verlies van de executieve functies dat daardoor optreedt maakt het onthouden van huisregels moei-
lijk, zo niet onmogelijk. Ondertussen is de FHIC ook een afdeling waar structuur wordt gegeven, maar deze 
structuur komt niet voort uit een veelheid van huisregels, doch uit de supportieve wijze van behandeling. 

Tot slot is de FHIC gericht op de groei van patiënten. De opname op de FHIC geeft zin doordat zij gericht 
is op groei en gebaseerd is op wat voor de patiënt op het spel staat. Het contact tussen patiënt en profes-
sional is goed in zichzelf, dat geeft de opname zin. In dit contact wordt de patiënt begrensd, maar krijgt hij 
ook keer op keer weer vertrouwen waardoor groei kan ontstaan.

Een open leefklimaat vraagt om een open werkklimaat. In het model FHIC wordt dit werkklimaat omschre-
ven, waarbij voorop staat dat het model FHIC bij uitstek een multidisciplinaire werkwijze is, gebaseerd op 
de fundamentele waarden van de FHIC: responsief, competent, aandachtig, verantwoordelijk en solidair. 

Wanneer ambulante forensische patiënten in crisis raken, kan dit leiden tot afname van de beschermende 
factoren om delict recidive te voorkomen. Het model FHIC is een model voor een klinisch vangnet, waar-
door de kliniek ondersteunend is aan verdere ambulantisering van de forensische zorg, veilig voor patiënt 
en diens omgeving.

Wanneer klinisch opgenomen patiënten ontregeld raken, kunnen zij het behandelklimaat van een afdeling 
sterk ontwrichten. Ook dan is opschaling van zorg naar een FHIC van belang om (agressie)incidenten te 
voorkomen. 

Doordat de verwijzende behandelaar betrokken blijft bij de patiënt is de FHIC-opname geen onderbreking 
in diens behandeling, maar een intermezzo in het gehele behandelproces. Dit bevordert niet alleen de vei-
ligheid voor maatschappij, professional en patiënt, maar getuigt ook van trouw aan de patiënt. 

Figuur 1: plaats in de behandeling (Bron: Werkboek HIC)

1.1 Ontregeling bij forensische patiënten - geen onderbreking van behandeling
Het model FHIC is een model waarin de zorg en veiligheid worden opgeschaald op het moment van ont-
regeling bij forensische patiënten of wanneer zij sterk ontwrichtend gedrag manifesteren op een behandel-
afdeling. Deze opschaling van zorg is géén onderbreking van de behandeling. De FHIC is een afdeling 
waar tijdelijk zorg wordt gegeven aan patiënten in crisis, terwijl de verwijzende behandelaar het behandel-
beleid blijft bepalen. Zo wordt de continuïteit van zorg gewaarborgd, ook wanneer de patiënt (elders) wordt 
opgenomen. De zorg aan forensische patiënten kan worden opgeschaald vanuit een behandelafdeling binnen 
de reguliere of de forensische zorg of vanuit de ambulante setting, al dan niet in combinatie met beschermd 
of begeleid wonen. 

Werkboek FHIC - hoofdstuk 1

1. FHIC: het model in het kort 

Hervinden van regie = doel = wegnemen van gevaar
Contact = middel
 In de triade
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In dit hoofdstuk wordt het model in het kort toegelicht aan de lezer. In de hoofd-

stukken twee tot en met vijf wordt het model verder uitgelegd.
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Mocht de behandeling op de HC niet toereikend zijn, wordt overplaatsing naar de Intensive Care over-
wogen. Er is dan sprake van toenemende agitatie of spanning bij de patiënt waardoor het verblijf op de 
High Care niet langer verantwoord en veilig is. Een floride psychose, automutilatie, suïcidaliteit, (ernstige) 
agressie ten gevolge van middelenmisbruik en acting out gedrag liggen daar dan bijvoorbeeld aan ten 
grondslag. Door de patiënt over te plaatsen naar de IC worden de zorg en de veiligheid opgeschaald. 
De IC is het geheel van IC-units (een soort HAT-eenheid: een slaapkamer verbonden aan een woonkamer, 
incl. douchegelegenheid), een Extra Beveiligde Kamer en een aantal ruimtes waar de sociotherapeut en de 
patiënt samen kunnen werken, zoals een woonkamer, een tuin en een ontspanningsruimte. 
Een opname op de IC duurt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Op de IC wordt een patiënt niet 
alleen gelaten, wanneer een patiënt wordt overgeplaatst naar een ICU, wordt er ook een medewerker 
“overgeplaatst”. Doel van de intensieve begeleiding is om het contact met de patiënt te behouden en zo de 
veiligheid te vergroten en de crisis en een overplaatsing naar de EBK af te wenden. 
De zorg en veiligheid op de IC-unit kunnen toch onvoldoende blijken. In dat geval wordt de patiënt over-
geplaatst naar de EBK, de Extra Beveiligde Kamer, de uiterste interventie. Daar blijft de patiënt zo lang als 
noodzakelijk en zo kort als mogelijk. Juist in de EBK is de patiënt in crisis en laat je hem niet alleen. Omwille 
van de veiligheid van personeel en patiënt kan dit andere vormen aannemen dan in de ICU. Lees verder 
hoofdstuk 3 over het opschalen van zorg binnen de FHIC en de behandeling op de FHIC. 

 

Figuur 3: Essenties van de FHIC

1.3 Forensische High én Intensive Care 
1.3.1 Doel van de FHIC, behandelvisie en opnameduur
Het doel van een opname op de FHIC is het voorkomen van delict recidive en het herwinnen van de regie 
voor de patiënt door stabilisatie van de crisis. Dit wordt gedaan door afgestemde en nabije zorg te bieden 
in een supportief milieu. Dit milieu is een open leefklimaat, gericht op contact, groei, ondersteuning en 
voorkomen van repressie. De patiënt kan binnen 48 uur opgenomen worden en de opname duurt af-
hankelijk van het beveiligingsniveau 3 (FPA), 5 (FPK) of 7 (FPC) weken. De opnametermijn kan waar nodig 
tweemaal verlengd worden. 

1.3.2 Doelgroep 
De FHIC is een afdeling voor mensen in (dreigende) crisis. Hierbij kan er sprake zijn van een opname 
van een ambulante patiënt of van een patiënt die elders in een kliniek (GGZ, FPA, FPK, FPC) verblijft. Juist 
wanneer een crisis wordt verwacht, is het goed dat de patiënt alvast op de FHIC wordt geplaatst, zodat er 
vroegtijdig ingegrepen kan worden. 
Bij de patiënten op de FHIC zal er sprake zijn van vermindering van executieve functies, hetgeen leidt tot 
het wegvallen van beschermende factoren. De forensische patiënt in crisis zal daarom veelal externalise-
rend gedrag vertonen, waaronder agressie. De ziektebeelden zullen divers zijn op de FHIC. 
 

1.3.3 De afdeling 
De toepassing van dwang en drang wordt binnen het model FHIC waar mogelijk voorkomen door de zorg- 
en beveiligingsintensiteit vroegtijdig op te schalen en af te schalen wanneer dit mogelijk is. De FHIC-afdeling 
integreert hiertoe High Care (HC) en Intensive Care (IC). Op de IC bevinden zich intensivecare-units (ICU) en 
een Extra Beveiligde Kamer (EBK)3. 
 

Figuur 2: Forensische High en Intensive Care afdeling

De patiënt wordt in principe opgenomen op de High Care, een gesloten afdeling. In een zorgafstemmings-
gesprek wordt met de verwijzende behandelaar afspraken gemaakt over het doel, de duur en de evaluatie van 
de behandeling. Op de High Care is een open leefklimaat, zoals omschreven in hoofdstuk 3. De HC-afdeling is 
opgebouwd volgens de principes van Healing Environment (zie hoofdstuk 4). De onderdelen van de behandeling 
op de HC zijn risicotaxatie (korte, middellange en lange termijn), somatische, psychiatrische en medicamenteuze 
behandeling, het aanbieden van zinvolle dagbesteding, preventie van dwang, stabilisatie door het opbouwen van 
contact en een helder drugsbeleid gebaseerd op de principes van IDDT gecombineerd met heldere en conse-
quente afspraken over drugs- en alcoholgebruik. Door intensieve begeleiding, de-escalerende, gastvrije en harte-
lijke bejegening en door het betrekken van naasten en verwijzende behandelaren wordt getracht om de patiënt 
op de High Care afdeling te houden. Hier kan ook één-op-één begeleiding voor worden ingezet. 

De FHIC is een afdeling voor forensische patiënten in (dreigende) crisis, zonder contra-indicaties

Opname op de FHIC kan vanuit een ambulante of klinische setting

De FHIC bestaat uit een High Care deel en een Intensive Care deel (het geheel van de IC-units en 
een extra beveiligde kamer). Door actief zorg en veiligheid op- en af te schalen wordt de inzet van 

vrijheidsbeperkende middelen beperkt..

Een crisisopname is geen onderbreking van de behandeling: de verwijzende behandelaar blijft 
leidend bij maken behandelbeleid.

Op de FHIC is een open leef- en werkklimaat, gebaseerd op groei, contact, ondersteuning en het 
voorkomen van repressie.

Op de FHIC worden dwangverplegingen zoveel mogelijk voorkomen door de de-escalerende, 
gastvrije en consequente bejegening.

Samenwerking tussen het team van het FHIC, de verwijzend behandelaar, de naasten en de patiënt 
staan centraal op de FHIC

Forensische High en Intensive Care

High Care (HC) Intensive Care (IC) met IC-unit (ICU) en 
Extra Beveiligde Kamer (EBK)

3
 Er wordt in dit werkboek alleen nog gesproken over een EBK. Wanneer de instelling nog geen EBK heeft, kan hier ‘separeer’ gelezen worden.
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Box 1: Beschermende factoren volgens SAPROF

2.2 Doelgroep  
De ziektebeelden van de patiënten op de FHIC zijn zeer divers, maar er zijn ook overeenkomsten tussen de 
crises. Zo zal er, zoals eerder opgemerkt, altijd sprake zijn van vermindering van executieve functies. 
Het wegvallen van de beschermende factoren zal bij de forensische patiënt in crisis veelal leiden tot exter-
naliserend gedrag, waaronder agressie. Hieronder vallen zeer ernstige verbale dreiging, fysieke agressie en 
soms ook seksuele agressie. Zowel de intensiteit als de impact van de agressie kenmerkt de doelgroep op 
de FHIC en verschilt daarmee van de doelgroep op de reguliere HIC. 

Wanneer de strafrechtelijke maatregel het toestaat, dient opname op de reguliere HIC toch altijd overwo-
gen te worden. Een opname op een reguliere HIC heeft altijd de voorkeur wanneer dat mogelijk is, omdat 
een opname in de forensische psychiatrie stigmatiserend kan zijn. Toch kan het zijn dat een reguliere HIC 
vraagt om een overplaatsing naar de FHIC, gezien het forensische karakter van het toestandsbeeld van de 
patiënt. Een intercollegiale consultatie dient dan eerst plaats te vinden, om de mogelijkheid van een be-
handeling in de reguliere GGZ te onderzoeken. 

De patiënten op de FHIC zijn allen forensisch, maar beschikken niet per definitie over een strafrechtelijke 
titel. Immers, forensische zorg is alle zorg, zowel binnen als buiten een strafrechtelijk kader waar de ge-
boden zorg primair is gericht op het voorkomen van recidive (zowel in strafrechtelijke als psychiatrische 
zin) en het verkleinen van delict risico (GGZ Nederland, 2014). Idealiter volgt het geld de patiënt en is diens 
zorgvraag leidend voor de plaatsing binnen de kliniek en niet de financiering van de zorg. In de praktijk zal 
de indicatie voor een beveiligingsniveau leidend zijn voor plaatsing in de GGZ, FPA, FPK of FPC.

Op de FHIC zijn alle forensische patiënten welkom. Er zijn in principe geen contra-indicaties voor opname 
op de FHIC. Wel kan het ziektebeeld van de patiënt de gewenste opnameduur bepalen. Zo is de inzet altijd 
om de opname zo kort mogelijk te laten duren en dit wordt des te belangrijker wanneer er sprake is van 
hoge psychopathie. We weten immers dat een langdurige opname dan schadelijk kan zijn.
 
De FHIC is in principe voor volwassenen. Toch kan het zo zijn dat er een minderjarige patiënt in crisis wordt 
aangemeld. Een opname wordt dan overwogen, echter moet dat goed onderbouwd worden gezien de 
mogelijke nadelen.
 

De FHIC is een afdeling voor mensen in (dreigende) crisis. Hierbij kan er sprake zijn van een opname van 
een ambulante patiënt of van een patiënt die elders in een kliniek (GGZ, FPA, FPK, FPC) verblijft. Omwille 
van de leesbaarheid spreken we over een opname, maar daarmee wordt ook de opschaling van zorg bin-
nen de kliniek of tussen klinieken naar de FHIC bedoeld. Juist wanneer een crisis wordt verwacht, is het 
goed dat de patiënt alvast op de FHIC wordt geplaatst. Zo kan er vroegtijdig ingegrepen worden. Dit heeft 
als voordeel dat er nog contact met de patiënt mogelijk is en er dus sprake is van samenwerking en de kans 
op de toepassing van dwang en drang kleiner wordt. Vroegtijdig ingrijpen maakt ook dat het herstel eerder 
plaats kan vinden, waardoor de opschaling van zorg en veiligheid zo kort mogelijk duurt. Het doel van een 
opname op de FHIC is het voorkomen van delict recidive en het herwinnen van de regie voor de patiënt.
 

2.1 Crisis en indicatie 
Bij de patiënt in crisis is er sprake van een draaglast die de draagkracht ernstig overschrijdt, wat leidt tot 
psychotische decompensatie, overmatig middelenmisbruik of ernstig acting-out gedrag. De executieve 
functies bij de patiënt raken hierdoor verstoord. Executieve functies zijn functies die men nodig heeft wan-
neer alleen routinematig gedragingen niet voldoende zijn. Voorbeelden daarvan zijn (1) situaties waarbij 
planning en besluitvorming vereist is, (2) situaties waarbij bijsturing en foutencorrectie van gedrag nodig 
is, (3) nieuwe vormen van gedrag of nieuwe opeenvolgingen van handelingen, (4) gevaarlijke of technisch 
moeilijke situaties en (5) situaties waarbij ingeroest gedrag of gewoontes moeten worden doorbroken 
(Norman&Shallice, 1986). 
Bij vermindering van executieve functies verschuift het stresssysteem, wat tot gevolg heeft dat men zich 
meer gaat richten op directe behoeftebevrediging en sterk reageert op prikkels uit de omgeving, zonder 
het eigen gedrag te kunnen reguleren. Het leidt tot problematisch gedrag wat weer kan leiden tot het 
verlies van beschermende factoren (van der Helm, 2013). Het wegvallen van de executieve functies kan 
ernstige gevolgen hebben. 
Niet altijd zal de patiënt echter zelf ervaren dat hij in crisis is: ziektebesef en –inzicht zijn vaak in crisis niet 
aanwezig. Ook dan kan opschaling van zorg naar de FHIC geïndiceerd zijn, deze vindt dan plaats onder 
drang of zelfs onder dwang. 

Een FHIC-opname is geïndiceerd wanneer de beschermende factoren in het risicomanagement van de pa-
tiënt onder druk staan, waardoor delict recidive op kortere of langere termijn dreigt. Zo kan het zijn dat de 
naasten aangeven in crisis te verkeren door het toestandsbeeld of complexe gedrag van de patiënt en dat 
zij (tijdelijk) geen steunsysteem kunnen zijn. Een vraag om een opname op de FHIC kan ook door het be-
handelteam van een behandelafdeling worden gesteld wanneer de patiënt door toestandsbeeld of gedrag 
ontwrichtend is op de afdeling. De woonplek van de patiënt kan op het spel staan, waardoor kortdurende 
klinische opname geïndiceerd is, om zo de woonplek niet definitief kwijt te raken. Ook wanneer de patiënt 
zijn medicatie staakt of (tijdelijk) hulpverlening weigert door niet mee te werken aan controles als UC’s, kan 
een opname geïndiceerd zijn. Bijvoorbeeld als een van de beschermende factoren deels of helemaal weg-
valt bij de patiënt waardoor de kans groot is dat de patiënt in crisis raakt (zie box 1). Met een kortdurende 
opname op de FHIC kan de verdere ontwikkeling van deze crisis worden tegengegaan. 
 

2. Doelgroep, crisis 
 en opname  

Beschermde factoren volgens SAPROF (Vogel, Ruiter & Bouman, 2007):

Interne items Motivationele items  Externe items 
1. Intelligentie 6.  Werk 13. Netwerk
2. Hechte band in de kindertijd  7.  Vrijetijdsbesteding 14. Intieme relatie
3. Empathie 8.  Financieel beheer 15. Hulpverlening 
4. Coping  9.  Motivatie voor behandeling  16. Woonsituatie
5. Zelfcontrole  10.  Houding tegenover autoriteit  17. Toezicht
 11.  Levensdoelen 
 12. Medicatie 
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hij zich over de vraag hoe de patiënt goed over of uit te kunnen plaatsen. Wanneer de crisis nog voortduurt 
consulteert hij het team hoe de patiënt te stabiliseren. 
 

2.5 Opnametijden
Wanneer de crisis zich aandient dient de patiënt binnen 48 uur opgenomen te kunnen worden, zeker 
wanneer er kans is op delictgedrag. De patiënt kan op alle momenten van de dag opgenomen worden. 
Hiervoor dient de FHIC duidelijke afspraken te hebben met de RIBW’s, ambulante partners, toezichthouders 
en behandelafdelingen binnen de FPA, FPK, FPC of HIC. Deze samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd in 
een bestuurlijk convenant. 
 

2.6 De verwijzer
De verwijzing naar de FHIC wordt in principe, net als het ontslag, besloten in de triade. Ook het doel van 
de FHIC-opname wordt in deze triade vastgelegd. Dit betekent dat de patiënt, diens naaste, de ambulante 
behandelaar en de behandelaar van de FHIC hierin samen overleg hebben. De patiënt en de naasten wor-
den met nadruk betrokken bij de behandelingen, ook als dit niet gemakkelijk is. In hoofdstuk 4 staan we 
daarbij nog uitgebreid stil.
 
De verwijzing kan op verschillende manieren vorm krijgen, dit is ook afhankelijk van de civiel- of strafrech-
telijke titel en het beveiligingsniveau dat de patiënt nodig heeft.
 
• Binnen de forensische psychiatrie verblijven veel patiënten niet thuis, maar in de kliniek. Deze klinieken 

zijn er op verschillende beveiligingsniveaus, te weten als FPA (niveau 2), FPK (niveau 3) en FPC/PPC (ni-
veau 4). Binnen de reguliere forensische behandelafdelingen kan de patiënt ook in crisis raken. Ook kan 
er, vanwege ontwrichtend gedrag van de patiënt, sprake zijn van een relationele crisis met de andere 
patiënten in de behandelgroep of met het behandelteam. De behandelaar van de reguliere behandelaf-
deling kan dan een verwijzing doen naar de FHIC op hetzelfde beveiligingsniveau voor stabilisatie van 
patiënt en omgeving.

• De patiënt verzoekt zelf om een plaatsing op de FHIC. Wanneer dit het geval is, wordt daar naar geluis-
terd en alleen in zwaarwegende gevallen wordt er geen gehoor aan gegeven. Wanneer de patiënt be-
kend is in de instelling, dan kan de FHIC-opname als interventie worden ingevoegd in zijn crisiskaart, 
eventueel als een ‘strippenkaart’. De patiënt neemt contact op met zijn behandelaar (in de kliniek of de 
ambulante behandelaar) en verzoekt om een opname. De (ambulante) behandelaar is dan uiteindelijk 
de officiële verwijzer.

• Ook het sociale steunsysteem van de patiënt kan verzoeken om een FHIC-opname. De zorgintensiteit 
kan door een (relationele) crisis tijdelijk te hoog zijn. Een tijdelijke intensieve opname kan het socia-
le systeem helpen om op den duur de zorg te blijven geven aan de patiënt. De leden van het sociale 
steunsysteem nemen dan contact op met de ambulante behandelaar of toezichthouder. Wanneer deze 
niet betrokken is, zullen zij via de reguliere paden uitkomen bij de crisisdienst en dus bij de reguliere HIC.

• De ambulante behandelaar kan ook, zonder het verzoek van de patiënt of naaste, de verwijzing naar 
de FHIC doen. In principe doet hij dit in samenspraak met de patiënt en diens omgeving. Wanneer er 
van overeenstemming geen sprake is, wordt de patiënt met drang of onder dwang opgenomen.

• Ook de reclassering kan als toezichthouder bij dreigende crisis verwijzen naar de FHIC. De NIFP-indicatie 
is dan leidend voor de keuze of de plaatsing binnen FPA, FPK of FPC is. Wanneer er ook een ambulante behan-
delaar betrokken is bij de patiënt, wordt deze gevraagd de aanmelding te doen en als betrokken behandelaar 
regiehoudend te zijn.

Wanneer de patiënt een IQ heeft lager dan 65, kan een opname worden overwogen, maar dienen de voor- 
en nadelen wel zorgvuldig met de ambulante behandelaar te worden besproken. De executieve functies 
bij deze doelgroep zijn dermate beperkt dat dit ook een apart behandeling vereist. De vraag is of die op de 
FHIC gegeven kan worden. Dit zal afhangen van de expertise die in het behandelteam aanwezig is op het ge-
bied van SGLVG en LVB en van de samenstelling van de patiëntengroep. Er dient rekening mee gehouden te 
worden dat deze patiëntengroep gemakkelijk overruled kan worden door mondigere medepatiënten. Wan-
neer besloten wordt dat de patiënt opgenomen wordt, kan overwogen worden de ambulante hulpverlener 
met SGLVG-expertise nadrukkelijker in te zetten in de behandeling en in deskundigheidsbevordering. 

2.3 Opnamecriteria op de FHIC
De zorgintensiteit kan opgeschaald worden naar de FHIC-setting, wanneer:
• Er sprake is van een crisis doordat één of meerdere van de beschermende factoren tijdelijk zijn 
 weggevallen of weg dreigen te vallen ten gevolge van het verlies van executieve functies;
• De patiënt ervaart dat hij in crisis is of dreigt te raken;
• De naasten van de patiënt een crisis ervaren: ofwel bij de patiënt, ofwel een relationele crisis;
• De professionele omgeving van de patiënt in crisis is vanwege de ontwrichting die de patiënt laat zien 
 op bijvoorbeeld de behandelafdeling of in de (beschermde) woonvorm;
• De patiënt al langere tijd in crisis is en van crisisafdeling naar crisisafdeling gaat, soms vaker dan eens 
 per maand;
• Patiënt ouder dan 18 jaar is;
• Het IQ van de patiënt hoger dan 65 is.
 

2.4 Opnameduur op de FHIC

De opname op de FHIC is een kortdurende, hoog intensieve periode in het behandeltraject van de patiënt. 
De opname is primair gericht op stabilisatie.

De opnameduur verschilt per beveiligingsniveau. Op beveiligingsniveau 2 (FPA) is de opnameduur 3 weken, 
dit kan maximaal tweemaal verlengd worden. Op beveiligingsniveau 3 (FPK) is de opnameduur 5 weken, 
dit kan ook maximaal tweemaal verlengd worden. Op het beveiligingsniveau 4 (PPC/FPC) is de maximale 
opnameduur 7 weken, waarbij ook de mogelijkheid om tweemaal te verlengen. 
 
De patiënt wordt in principe opgenomen voor een termijn van respectievelijk 3, 5 of 7 weken. Deze opna-
me kan maximaal tweemaal verlengd worden. De beslissing om al dan niet te verlengen wordt genomen 
in de triade, waarbij patiënt, diens naaste(n), de ambulante behandelaar en de behandelaar van de FHIC 
gehoord worden. Dit kan bijvoorbeeld tijdens een Zorgafstemmingsgesprek (ZAG, zie box 2) gebeuren. Het 
behandelteam van de FHIC heeft hierin de doorslaggevende stem. De ambulante behandelaar blijft casus-
houder van de patiënt. Dit betekent ook dat hij verantwoordelijk is voor de vervolgplek wanneer de patiënt 
is gestabiliseerd en de hoog-intensieve behandeling van de FHIC niet meer nodig heeft.
 
Wanneer de patiënt na driemaal de termijn niet gestabiliseerd is, dient er externe consultatie ingeroepen te 
worden. Hierbij kan men denken aan het Centrum voor Consultatie en Expertise, een behandelaar met een 
bepaald expertisegebied, zoals een afdeling voor Klinisch Intensieve Behandeling, of aan een behandelaar 
die niet direct betrokken is bij de behandeling. Deze consulent buigt zich over de vraag of een opname op 
een hoog intensieve behandelafdeling als de FHIC nog geïndiceerd is. Wanneer dat niet het geval is, buigt 
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snel mogelijk opgeschaald te worden van de reguliere behandelafdeling naar de FHIC of vanuit de ambu-
lante setting naar de FHIC. Het is dan van groot belang dat er geen discontinuïteit van zorg plaatsvindt door 
de (over)plaatsing naar de FHIC. Daarom blijft de ambulante behandelaar regievoerend in de behandeling 
van de patiënt, ook al verblijft deze binnen de kliniek. Parallel hieraan zal bij interne overplaatsingen van 
binnen de kliniek (FPA, FPK, FPC) de behandelaar van de behandelafdeling regievoerend blijven.
In het ZAG worden de afspraken gemaakt over de behandeling. 
 
Mocht er bij een ambulante patiënt geen ambulante behandelaar betrokken, dan wordt deze zo spoedig 
mogelijk toegewezen. Hierover worden afspraken gemaakt in de keten. 

Naast de verwijzend behandelaar en het behandelteam van de FHIC kunnen ook experts rondom bepaalde 
problematiek worden ingeroepen: kenmerkend aan de FHIC-behandelstaf is dat zij gemakkelijk consultatie 
inroepen bij problemen waarvoor zij zelf niet voldoende expertise in huis hebben.

Een belangrijke ketensamenwerking die ook onder druk kan komen te staan is de samenwerking tussen de 
reclassering en het behandelteam. De belangen kunnen ver uit elkaar liggen. Goede afstemming rondom 
de patiënt is daarbij van groot belang. Daarom dient de Reclassering betrokken te worden bij de Zorgaf-
stemmingsgesprekken (ZAG’s). De tegengestelde belangen kunnen dermate groot zijn dat zij leiden tot 
(morele) dilemma’s bij één of meerdere partijen. Een moreel beraad kan dan overwogen worden. Doel van 
het moreel beraad is dan om elkaars standpunten beter te leren kennen en in gezamenlijkheid te zoeken 
wat in de betreffende casus het goede is om te doen (van Dartel en Molewijk, 2014).

2.8 Intercollegiale consultatie in de keten 
Er is bij een opname op de FHIC door een relationele crisis vaak sprake van ontwrichting op de plek waar 
de patiënt vandaan komt. Deze ontwrichting zegt zowel iets over de patiënt als over diens omgeving en 
de relatie met zijn omgeving. Het is dan niet voldoende wanneer de patiënt tijdelijk uit de situatie wordt 
gehaald om vervolgens weer retour te gaan naar de plek van herkomst. Gedurende de FHIC-opname zal er 
daarom aandacht moeten zijn voor het (professionele) steunsysteem van de patiënt. Al bij het eerste ZAG 
wordt besproken wat er voor het (professionele) steunsysteem nodig is om na de opname op de FHIC de 
zorg voor de patiënt weer over te nemen. De opnameduur op de FHIC wordt gebruikt  om te inventariseren 
wat er nodig is om de behandeling van de patient verder vorm te geven na ontslag. Wanneer er nog een 
ambulante behandelaar betrokken is, krijgt deze hierin een belangrijke taak. Hij is immers degene die de 
patiënt, het (professionele) steunsysteem en de problematiek goed kent. Wanneer er nog geen ambulante 
behandelaar is, ligt deze taak bij de FHIC zelf. Deze consultatie kan verschillende vormen aannemen: van 
casuïstiek tot deskundigheidsbevordering, van het maken van een goed terugvalpreventieplan tot een 
aantal dagen meewerken op de afdeling waar de patiënt vandaag komt. Ook zijn mediation en conflictbe-
middeling interventies die ingezet kunnen worden.
 

2.9 Het ontslag 
De patiënt verlaat de FHIC niet zonder een goede crisiskaart. De aanleiding voor de opname op de FHIC is 
een (dreigende) crisis geweest. Deze wordt geanalyseerd tijdens de behandeling, na de acute fase en daar-
op wordt de crisiskaart aangepast. Tevens ontvangt de verwijzende afdeling bij heropname van de patiënt 
bejegeningsadviezen die toepasbaar zijn in die setting. 

• Tot slot kan het zo zijn dat een reguliere High en Intensive Care een patiënt aanmeldt voor een FHIC-
opname. De patiëntenpopulatie binnen de reguliere HIC is wezenlijk anders. Vanwege verregaand ex-
ternaliserend gedrag op de reguliere HIC of vanwege een relationele crisis met het team of met de patiën-
tenpopulatie op de HIC kan een patiënt worden aangemeld voor een FHIC-opname. Om te voorkomen 
dat de niet-strafrechtelijke patiënt ten onrechte forensisch gestigmatiseerd wordt, vindt eerst een interne 
consultatie plaats op de HIC waarbij medewerkers van de FHIC naar de HIC gaan en meedenken met het 
team en de patiënt aldaar. De groep patiënten die tussen wal en schip vallen, tussen reguliere en forensi-
sche psychiatrie, is groot. Door consultatie over en weer (zie paragraaf 2.8.) wordt er een brug geslagen 
tussen de reguliere en de forensische zorg. 

2.7 Samenwerking in de keten gedurende de FHIC-opname
Essentieel voor een effectieve, kortdurende interventie op de FHIC is een goede ketensamenwerking. In deze 
keten zijn zowel ambulante als klinische behandelaren betrokken. Alleen wanneer er sprake is van een goede 
samenwerking rondom de patiënt kan de behandelduur van de patiënt verkort worden en kan de opname-
periode efficient ingezet worden. Deze samenwerking kan ook voorkomen dat de patiënt als ‘een hete aard-
appel’ wordt doorgeschoven van ambulant naar kliniek en tussen klinische afdelingen. Trouw is hierin een 
sleutelwoord, de ambulant behandelaar blijft verbonden met de patiënt, waar die zich ook bevindt.
Leidend principe is dat de zorg voor de patiënt wordt afgeschaald wanneer dat mogelijk is. Wanneer er 
voldoende beschermende factoren zijn om ambulant te worden behandeld, verblijft de patiënt buiten de 
muren van de kliniek, met begeleiding van de ambulante behandelaar en dikwijls met toezicht van de re-
classering. Wanneer de beschermende factoren dreigen weg te vallen of weggevallen zijn, dient de zorg zo 

Binnen 24 uur na opname vindt het eerste ZAG plaats. In dit ZAG worden de aanleiding, 

het doel en de tijdsplanning afgestemd. Uitgenodigd voor dit ZAG worden de patiënt, diens 

steunende naaste, de FHIC-behandelaar, de verwijzende behandelaar en waar van toepassing 

de toezichthouder. In het ZAG is ook aandacht voor hetgeen de verwijzende afdeling nodig 

heeft aan ondersteuning gedurende de FHIC-opname om de behandeling van de patiënt na 

de FHIC-opname weer over te nemen. Bij iedere verlenging en bij ontslag vindt er een ZAG 

plaats. Tijdens het ZAG worden de proportionaliteit (de ingrijpendheid van de opname staat in 

verhouding tot de ernst van het gevaar), de subsidiariteit (er is geen minder ingrijpend alter-

natief mogelijk) en de doelmatigheid (de opname is doelmatig),  van de opname geëvalueerd. 

Box 2: Zorgafstemmingsgesprek 
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waardige relatie. Een professional die werkt vanuit evenwaardigheid heeft goed voor ogen dat hij en de 
patiënt niet dezelfde machtspositie hebben, zij zijn niet gelijkwaardig in hun rollen. Maar hij is overtuigd 
dat wanneer de ‘rollen’ van patiënt en professional wegvallen, zij beiden mens zijn en in dat mens-zijn zijn 
zij volkomen evenwaardig. Deze diepe overtuiging is de basis voor de relatiegestuurde zorg op de FHIC. 
Contact is de voorwaarde om relatiegestuurde zorg te geven. Op de FHIC draait het daarom om het maken 
van contact. Voorafgaand aan een crisis is er sprake van contactafname. De professional zet zich in voor 
contactherstel en -toename. Door contact kan er afgestemde zorg plaatsvinden en ontstaat veiligheid 
voor patiënt en professional. Dit contact kan vele vormen en diverse intensiteit hebben, afgestemd op de 
patiënt en diens wensen en emotionele beperkingen. Het is de kunst op de FHIC om dit af te stemmen op 
de patiënt. 
 

3.1.1 Het betrekken van naasten 
De relatie staat centraal op de FHIC, ook die tussen de patiënt en diens naasten. We spreken met opzet van 
naasten en niet van familie. Immers, ook een partner, goede vriend of buurman kan de steunende naaste 
zijn voor de patiënt. De forensische patiënt heeft vaak weinig betrekkingen met zijn naasten. Er is al een 
lange geschiedenis waarin de naasten zijn teleurgesteld, zijn beschadigd en voorgelogen en verdriet zijn 
aangedaan. Ook komt het dikwijls voor dat zij slachtoffer zijn van de patiënt, dit slachtofferschap kan grote 
vormen aannemen. Wat als je broer je moeder heeft vermoord? 

Dit is de realiteit achter de opnames op de FHIC. Toch is het streven van het behandelteam van de FHIC om 
de naasten zeer intensief te betrekken bij de opname en bij het herstelproces van de patiënt. Hierin is het 
behandelteam proactief. Om de bewustwording aangaande het belang van naastenbetrokkenheid onder 
het personeel te vergroten wordt een familie-ervaringsdeskundige aangetrokken. Deze ervaringsdeskun-
dige is iemand die ervaring heeft met de psychiatrie (regulier of forensisch) als naaste, die kan reflecteren 
op deze ervaringen en die de competentie heeft om deze ervaringen in te zetten in de relatie met de naas-
ten van de patiënten van de FHIC om hen zo bij te staan. Deze familie-ervaringsdeskundigen kunnen als 
vrijwilligers opgenomen worden in het team of als professionals. Wanneer zij als professionals in het team 
mee werken voldoen zij, net als de ervaringsdeskundigen over de benodigde papieren (zie 5.2.1.). Vanaf het 
moment van opname is de betrokkenheid van naasten onderwerp van gesprek. De naasten worden vanaf 
het eerste ZAG uitgenodigd en zijn welkom om langs te komen op de afdeling. Het behandelteam zet zich 
in om contact met de naasten te krijgen wanneer dat er niet is. Dit doet de professional in overleg, die 
toestemming dient te geven. Wanneer de patiënt geen toestemming verleent wordt daarover het gesprek 
met de patiënt aangegaan. 

Er zijn op de FHIC zeer ruime bezoektijden (bijvoorbeeld 08:00-22:00), waardoor er geen extra drempels 
opgeworpen worden voor naasten. De naasten mogen op de afdeling komen, hierin is gastvrijheid een 
belangrijke waarde die tot uiting komt. Het team maakt onderlinge afspraken over hoe deze gastvrijheid 
vorm te geven, zonder de veiligheid op de afdeling te schaden. 

Zeker in tijden van crisis worden de naasten zeer intensief betrokken. Zij kennen de patiënt heel goed, juist 
ook wanneer het met hem niet goed gaat. De crisiskaart wordt gemaakt met input van de naasten, waarbij 
ook de rol van de naasten bij oplopende spanning wordt beschreven. Tevens wordt in het behandelbeleid 
de input van naasten meegenomen. Op de FHIC is een familiekamer of opklapbed aanwezig om rooming-in 
mogelijk te maken. De steun die naasten kunnen bieden door letterlijk naast de patiënt te kunnen zijn wordt 
hiermee gefaciliteerd, wat de angst bij de patiënt kan doen verminderen. 
Omdat de naasten en de patiënt dikwijls een beladen verleden met elkaar hebben, wordt het eerste bezoek 
voorafgegaan door een systeemgesprek met een behandelaar, de patiënt en de naasten. Dit beladen ver-

De FHIC is het geheel van de HC en de IC, zoals hieronder schematisch aangegeven:
 

Figuur 5: Forensische High en Intensive Care afdeling

De FHIC is een gesloten afdeling waar het grootste deel high care bedden zijn. Wanneer de high care zorg 
niet voldoende is, kan de zorg opgeschaald worden naar de Intensive Care. De IC heeft Intensive Care Units 
waar patiënten één-op-één begeleid kunnen worden. In de uitzonderlijke situatie dat de ICU niet voldoen-
de is, kan ook de Extra Beveiligde Kamer (EBK) worden ingezet. Dit gebeurt wanneer de veiligheid binnen 
de ICU niet langer kan worden gewaarborgd. Binnen de FHIC wordt gewerkt met op- en afschalen van HC 
naar IC en weer terug naar HC-intensiteit. Zie paragraaf 3.7.4.
In dit hoofdstuk worden de onderdelen van de behandeling op de FHIC (het geheel van HC en IC) beschreven. 

3.1 Relatiegestuurde zorg: bouwen aan een werkalliantie
De zorg op de FHIC is relatiegestuurde zorg. De werkalliantie staat centraal in de behandeling en bege-
leiding. Centraal idee in de zorg aan patiënten op de FHIC is dat goede zorg ontstaat in de relatie met de 
ander. Een relatie, aldus Baart en Grypdonck (2008, p.91), is: “een hartelijke betrekking waarin de ander in 
tel is, erkend en gezien wordt, meer dan een zakelijke relatie en meer dan een contract.” Om deze relatie 
op te bouwen, is de zorgprofessional om te beginnen sensitief voor die ander, hij staat open voor de zorg-
behoefte van die ander (Baart en Grypdonck, 2008). Wanneer de professional ziet wat de zorgbehoefte is 
bij die ander, neemt hij verantwoordelijkheid: hij geeft gehoor aan het appèl dat de patiënt op hem doet. 
Of die gegeven zorg zijn doel treft, checkt de professionals continu bij de patiënt. Om op deze wijze zorg 
te verlenen, vereist dat de professional en de patiënt op elkaar afgestemd zijn, dat kan alleen in een even-

De behandeling op de FHIC is relatiegestuurde zorg, waarbij veiligheid voor 

patiënt, naaste en professional voorop staat terwijl er tegelijk zo min moge-

lijk vrijheidsbeperkende maatregelen worden ingezet. Hierover gaat dit hoofd-

stuk. De behandeling op de FHIC vindt plaats in een open leefklimaat, waarop 

in hoofdstuk 5 verder wordt ingegaan.

3. Behandeling op de FHIC 

Forensische High en Intensive Care

High Care (HC) Intensive Care (IC) met IC-unit (ICU) en 
Extra Beveiligde Kamer (EBK)
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3.2.4 Inzet van ervaringsdeskundigen
Op de FHIC worden ervaringsdeskundigen ingezet. Hun inzet blijkt van grote waarde te zijn: patiënten stel-
len zich eerder open wanneer ze weten dat de ervaringsdeskundige “er ook geweest is” en teams krijgen 
soms een kijkje in hoe het voor de patiënt is en leren zo van perspectief te wisselen. Zij kunnen ingezet 
worden in de sociotherapie, wanneer zij een afgeronde opleiding hebben die toegang geeft tot die functie. 
Ook kunnen zij ingezet worden in de functie van ervaringsdeskundige. Ook dan zijn zij onderdeel van het 
team. Zij kunnen hun ervaringskennis inzetten in wederzijdse steunbijeenkomsten, in sessies psycho-edu-
catie, in de nabesprekingen van de EBK-plaatsingen. In die gevallen heeft de ervaringsdeskundige een 
opleiding gevolgd op het gebied van ervaringsdeskundigheid. Voor de ervaringsdeskundige geldt net als 
voor de andere professionals dat hij beschikt over de vaardigheden van reflectie, communicatie, stressbe-
stendigheid en het vermogen om er-zijn-zorg te geven. 
In het team is ook ruimte en openheid om met elkaar uit te wisselen wat de eigen ervaringsdeskundigheid 
is: ook professionals krijgen zelf in hun leven te maken met psychiatrische klachten, ofwel in hun netwerk 
of in hun eigen leven. Ook wanneer zij dit niet inzetten in de behandeling, kan het wel goed zijn om dit 
met elkaar te bespreken: het helpt hen reflecteren op hun professionele handelen. 
 

3.3 Zinvolle dagbesteding
Het leefklimaat van de FHIC is gericht op zinvolheid en groei. Er zijn zinvolle dagactivteiten te doen op de 
FHIC. Die activiteiten betreffen bijvoorbeeld muziek maken, sporten, activiteitenbegeleiding, wandelen, 
(computer)spellen en koken. Zo worden andere prikkels toegediend in plaats van dat alle prikkels wegge-
haald worden: dit is effectief wanneer mensen last hebben van psychotische symptomen. 
De activiteiten zijn alle dagen beschikbaar (ook op de afdeling), er is altijd de mogelijkheid om een activiteit 
te ondernemen, zowel door de week als in het weekend. 
 

3.4 Drugsbeleid
Een zeer groot deel van de patiëntenpopulatie op de FHIC is verslaafd. Het is daarom van belang dat er op 
de FHIC een duidelijk beleid is rondom alcohol- en drugsgebruik. Dit beleid dient erop gericht te zijn om 
schade voor de patiënt te voorkomen. Het drugsbeleid van de FHIC onderscheidt enerzijds het behandel-
beleid en anderzijds het beleid om de afdelingsveiligheid te vergroten. Die twee gaan hand-in-hand. 
 

3.4.1 Verslavingsbehandeling
De behandeling van de verslaving is een integraal onderdeel van de behandeling van psychiatrische pro-
blematiek volgens de IDDT-methodiek (Integrated Dual Disorder Treatment, www.ledd.nl). De behandeling 
van de verslaving is gericht op het voorkomen van schade. De opname op de FHIC is echter zo kort dat van 
een verregaande verslavingsbehandeling geen sprake kan zijn. 
De behandeling rondom drugs- en alcoholverslaving is erop gericht om contact te maken met de patiënt 
en om in gesprek met de patiënt te gaan over diens gebruik. Hiertoe wordt aangesloten bij de fase van 
gedragsverandering waarin de patiënt zich bevindt (Prochaska en DiClemente, 1982). In het eerste ZAG 
wordt met de patiënt, diens naaste en de ambulant behandelaar beleid gemaakt voor wat betreft de ver-
slaving aan middelen of alcohol. Het gesprek met de patiënt over zijn gebruik wordt door de professional 
aangegaan op basis van de principes van Motiverende Gespreksvoering. Het inzetten van een ervarings-
deskundige op het gebied van verslaving strekt hier tot de aanbeveling, onder anderen een wederzijdse 
steunbijeenkomst kan hiervoor ingezet worden (zie paragraaf 3.6.) 
 

leden is een onderwerp van gesprek. Het verdriet, de angst en de boosheid die de naasten en de patiënt 
voelen voor elkaar en met elkaar worden niet gebagatelliseerd. Op de FHIC is er toegang tot systeemthera-
pie. Het is goed voorstelbaar dat er morele dilemma’s ontstaan rondom het betrekken van naasten. Morele 
dilemma’s kunnen bijvoorbeeld ontstaan als het bezoek onder invloed is, er sterke vermoedens zijn dat er 
drugs mee naar binnen genomen wordt door naasten, of als de patiënt geen informatie wil geven terwijl 
de betrokken moeder dit wel wil en er aan de wilsbekwaamheid van de patiënt wordt getwijfeld. Op deze 
momenten kan een moreel beraad gehouden worden. Makkelijke antwoorden zijn er niet en een moreel 
beraad kan dan een goede manier zijn om het gesprek te voeren. 
 

3.2 Psychiatrische behandeling
De opnames op de FHIC zijn kort en staan in het teken van stabilisatie. Onderdelen van die behandeling zijn 
psychiatrische, medische en somatische zorg, psycho-educatie en de inzet van ervaringsdeskundigheid. 
 

3.2.1 Psychiatrische en medicamenteuze behandeling 
Ondanks alle inzet om dwangtoepassingen te voorkomen zal er soms toch ingegrepen moeten worden 
met medicatie omdat niet-ingrijpen meer lijden toebrengt aan de patiënt dan ingrijpen. De professional zet 
zich ervoor in om de toediening van medicatie in overleg met de patiënt vorm te geven, zodat dwang en 
drang worden vermeden. Wanneer er medicatie is toegediend, al dan niet onder dwang, dan wordt dit ach-
teraf altijd nabesproken met de patiënt en waar mogelijk met zijn naaste(n). De ervaringen en de voorkeur 
van de patiënt voor omgaan met (nood)medicatie worden verwerkt in zijn crisiskaart. De multidisciplinaire 
richtlijnen voor wat betreft de psychiatrische behandeling van patiënten wordt zoveel mogelijk gevolgd. 
Niet altijd zal het psychiatrisch toestandsbeeld volkomen duidelijk zijn. Wanneer er twijfels zijn over het 
psychiatrische beeld dat de patiënt laat zien wordt er psychodiagnostiek uitgevoerd. 
Wanneer er sprake is van detoxificatie bij een patiënt van alcohol of drugs, dan wordt dit volgens de richt-
lijnen medicamenteus ondersteund. 
 

3.2.2 Somatische behandeling
Psychiatrische problematiek gaat vaak gepaard met lichamelijke co-morbiditeit. Het behandelteam van de 
FHIC heeft de beschikking over een psychiater, arts-assistent (al dan niet in opleiding) en een verpleegkun-
dig specialist of nurse practitioner. Zij zijn verantwoordelijk, onder de uiteindelijke verantwoordelijkheid 
van de psychiater, voor de somatische zorg aan de patiënt. Zij voeren de somatische zorg uit volgens de 
richtlijnen. Best-practice op dit gebied is het aanstellen van een aandachtsfunctionaris, het scholen van 
niet-verpleegkundig personeel om veel voorkomende somatische problemen te signaleren en het invoe-
ren van een somatische screening (Zorg voor Beter project, FPA Roosenburg, 2010). 
 

3.2.3 Psycho-educatie voor patiënt en diens naasten
Om regie over het eigen herstel te nemen, is het van belang dat de patiënt kennis heeft over zijn eigen 
beperking. Ook de naasten kunnen profiteren van deze pscyho-educatie. De psycho-educatie wordt bij 
voorkeur individueel gegeven, waar mogelijk door een (familie-)ervaringsdeskundige in combinatie met 
een verpleegkundige of een behandelaar. Wederzijdse steunbijeenkomsten (zie paragraaf 3.6.) kunnen een 
format zijn voor groepsgerichte psycho-educatie. 
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3.5 Veilige zorg
De forensische psychiatrische patiënt onderscheidt zich van de reguliere GGZ- patiënt doordat het risico 
op agressie groot is: bij ongeveer 80% van de patiënten is agressie naar derden en/of naar zichzelf een 
belangrijk risico. Het gaat dan vaak ook om agressie met een hoge impact voor de omgeving en voor de 
patiënt zelf. Dit maakt het werken op de FHIC uitermate complex en het maakt dat er veel aandacht moet 
zijn voor de veiligheid van de patiëntengroep, van de patiënt en van de medewerker. Het creëren van de 
veiligheid in het model FHIC wordt vormgegeven door afgestemd contact tussen professionals en patiënt, 
door een open leefklimaat en door het dagelijkse risicomanagement. 

Het voornaamste doel van de forensische psychiatrie is het voorkomen van delictrecidive. Ook een 
FHIC-opname is een manier waarop delictgedrag voorkomen wordt. Immers, het belangrijkste opnamecri-
terium voor de FHIC is het vervallen van een beschermende factor voor delictrecidive, waardoor het risico 
op delictrecidive toeneemt. Het opschalen van zorg, intramuraal of van extramuraal naar intramuraal is ter 
bescherming van de patiënt en diens omgeving. Hiermee geeft de FHIC gehoor aan de (maatschappelijk) 
opdracht om delictrecidive te voorkomen.

Binnen de FHIC worden delicten en incidenten door voortdurende monitoring voorkomen. Hiertoe onder-
scheiden we de lange termijn (risicotaxatie-instrumenten) en de korte termijn (crisismonitoring voor 4-8 
uur). Tot slot noemen we het luisteren naar en het reflecteren op een ‘niet-pluis-gevoel’ door de professional.
 

3.5.1 Risicotaxatie-instrumenten
Wanneer dit niet eerder op een andere (behandel-) afdeling gedaan is, wordt er binnen de FHIC gewerkt met 
de risicotaxatie-instrumenten HKT30-R of HCR-20 V3. De keuze voor het instrument ligt bij de instelling zelf. 
Het verdient de aanbeveling daarbij aan te sluiten bij de keuze die de ketenpartners hebben gemaakt.
 
De HKT30-R is een instrument dat ontwikkeld is door en voor professionals om gewelddadige recidive in 
te schatten. De dertig items van de HKT30-R zijn verdeeld over drie domeinen: historische en statische in-
dicatoren (11 items), klinische en dynamische indicatoren (13 items) en toekomstige situatieve indicatoren 
(6 items). Alle items worden gescoord op een vijfpuntsschaal; hoe hoger de score, des te hoger het risico 
voor de betreffende indicator. Het instrument wordt door meerdere beoordelaars gescoord en in consen-
susbespreking vastgesteld. 

De HCR-20 V3 bestaat uit twintig items (tien historische items over het leven van de patiënt, vijf klinische 
items en vijf risicohanteringsitems). Twee of drie beoordelaars scoren deze items op basis van alle beschik-
bare gegevens over de patiënt op een driepuntschaal. In een consensusbespreking wordt de uiteindelijke 
score vastgesteld. Deze ‘klinische beschouwing’ van de scores op de individuele items is de risico-inschat-
ting of er delictrecidive plaats kan vinden. Deze wordt ingeschat als een ‘laag’ risico, een ‘matig’ risico of 
een ‘hoog’ risico.

Op basis van de uitkomst van de risicotaxatie-instrumenten HKT30-R of HCR-20 V3 kan verder behandel-
beleid gemaakt worden. De uitkomst van de taxatie wordt besproken in het ZAG en dient mee te worden 
gewogen wanneer een einddatum voor de opname op FHIC wordt gesteld.

Naast de risicofactoren is het ook van belang beschermende factoren van de patiënt nauwgezet te onder-
zoeken. Deze worden, wanneer nog niet voorradig, ook in kaart gebracht op de FHIC door middel van de 

3.4.2 Beleid omtrent afdelingsveiligheid & middelen
Uit ervaring weten we dat waar veel drugsverslaafde patiënten bijeen zijn er ook gebruikt wordt. Dit is een 
onwenselijke situatie maar ondertussen weten we ook dat het creëren van een drugsvrije afdeling nog 
nooit gelukt is, op geen enkel beveiligingsniveau. In die wetenschap dient het beleid rondom drugsgebruik 
gemaakt te worden.

Het streven op de FHIC is om een drugsvrij milieu neer te zetten, omdat drugsgebruik destabilisatie en de-
compensatie tot gevolg kan hebben. Ook het gedrag rondom drugsgebruik, zoals dealen, geld lenen en het 
verlenen van wederzijdse diensten is gedrag dat veel stress op kan leveren voor patiënten op de FHIC en 
wat dus onacceptabel is. Om de FHIC drugsvrij te krijgen is het van belang om structuur te bieden, zonder 
daarin veel repressie te gebruiken. Het is van groot belang om structuur en repressie van elkaar te onder-
scheiden. Zo is een wijd verbreid misverstand dat extra regels de structuur bevorderen; ze creëren juist een 
grotere machtsafstand, wantrouwen en contactafname, wat onveiligheid ten gevolg heeft. En daarnaast: 
hoe meer regels, hoe meer mogelijkheden om het systeem van regels te manipuleren (Van der Helm, 
2013). Te veel afspraken rondom drugsgebruik kunnen dus ontwrichtend zijn voor de patiënt, anderzijds 
leidt het hebben van te weinig afspraken tot te weinig structuur en zelfs tot veel gebruik op de unit. Het is 
van belang daarin balans te houden en de afspraken dikwijls met elkaar door te nemen.

Op de FHIC is er helder beleid op het gebied van alcohol en drugs en zijn de consequenties van het over-
treden van die afspraken ook helder voor iedereen. Een consequentie moet niet worden verward met een 
straf. Een consequentie op gedrag is van te voren bekend bij alle patiënten en professionals, is voor alle 
patiënten gelijk, consequent, subsidiair en doeltreffend. Een straf kan daarentegen per dag en per persoon 
verschillen. Het staat vaak niet in verhouding tot het ongewenste gedrag en is niet doeltreffend. Voorbeeld 
van een consequentie kan zijn dat bij handelen in drugs er standaard aangifte wordt gedaan bij de politie. 
Een ander voorbeeld kan zijn dat als men onder invloed is van een middel, men niet in de gemeenschap-
pelijke ruimtes verblijft om de andere patiënten niet tot last te zijn. De consequenties van gebruik zijn voor alle 
patiënten duidelijk. Het is van belang dat alle professionals op de hoogte zijn van deze afspraken en de conse-
quenties ook eenduidig uitdragen. Inconsequente naleving van regels schept onveiligheid in de patiëntengroep. 
Om het consequente naleven te bevorderen is het van belang om zo min mogelijk afspraken en regels te 
hebben, naleving wordt bemoeilijkt wanneer er een veelheid aan regels is.
 

3.4.3 Afdelingsveiligheid en verslavingsbehandeling: één medaille
Veel van de patiënten die op de FHIC worden opgenomen zijn zo verslaafd dat zij niet na eenmaal een 
consequentie te hebben ervaren hun gedrag direct aanpassen. Het is daarom zaak om niet alleen conse-
quent te reageren op een overtreding van een huisregel, maar om ook direct erna weer opnieuw de patiënt 
vertrouwen terug te geven aan de patiënt. Ook wanneer men weet dat de patiënt dat vertrouwen weer zal 
schaden, aangezien verslaving zeer hardnekkig is. Door zowel consequent te zijn, als ook door vertrouwen 
te geven zal de patiënt ervaren dat hij niet wordt uitgestoten na overtreding van de afspraken en dat de 
professional het contact aan blijft gaan. Op deze manier leert de patiënt om op constructieve wijze met 
anderen samen te leven en conflicten op te lossen. Een ervaring die alleen kan wanneer er iedere keer 
opnieuw contact wordt hersteld door vertrouwen te geven. Er is sprake van een zogenoemd limit setting: 
een setting waarin gedrag consequentie geeft, zonder dat er gestraft wordt en waar vertrouwen er is. Niet 
de patiënt moet het vertrouwen verdienen: hij krijgt het keer op keer, ook al schendt hij dit vertrouwen ook. 
Dit is de veilige omgeving waar patiënten mogen verblijven: ondersteunend, met zo min mogelijk repres-
sie, gericht op groei voor patiënten en dat binnen de werkalliantie tussen professional en patiënt. 
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individueel bepaald en waar mogelijk met de patiënt besproken voordat de crisis zich aandient. De inter-
venties worden vastgelegd in het signaleringsplan van de patiënt. Dit signaleringsplan is een dynamisch 
plan, geschreven in de woorden zoals de patiënt deze zou gebruiken.

3.5.3 Het niet-pluis-gevoel
Naast het invullen van de verschillende taxatie-instrumenten, is er ook zoiets als het ‘niet-pluis-gevoel’: een 
onderbuikgevoel dat er iets niet klopt. Veel professionals zullen dit herkennen: het overvalt je en je kunt je 
er niet aan onttrekken: er klopt iets niet. Dit niet-pluis-gevoel is heel belangrijke input voor het gesprek over 
de patiënt. Om het niet-pluis-gevoel goed te interpreteren is het van belang dat de professional reflectief 
kijkt naar zijn niet-pluis-gevoel. Het niet-pluis-gevoel kan ook op een negatieve ervaring van de professional 
gebaseerd zijn, waardoor het gevaar bestaat dat de patiënt geen eerlijke kans krijgt. De professionals dient 
daarom niet mee te gaan in emotioneel denken, maar met afstand en met reflectief vermogen na te denken 
over hoe dit onderbuikgevoel te duiden. Het negeren van dit gevoel kan tot onveilige situaties leiden.
 

3.6 Stabilisatie: het opbouwen van contact 
In geval van een crisis is er meestal sprake van contactafname. Contactafname kan leiden tot een soci-
aal isolement, waardoor de veiligheid wordt aangetast. Stabilisatie van patiënten begint daarom met het 
opbouwen van contact, in dat contact kan veiligheid en structuur worden opgebouwd. Dit geldt ook bij 
floride psychotische patiënten. Hiertoe dient zo min mogelijk repressie te worden ingezet: repressie leidt 
tot verlies van contact en dus tot onveiligheid en onvoorspelbaarheid (Van der Helm et al, 2013, p. 243).
In het onderzoek naar safewards (Bowers, 2014) is gekeken welke interventies nu uiteindelijk effectief zijn 
om een naderende crisis af te wenden. De interventies zijn allemaal gebaseerd op het opbouwen van con-
tact. De volgende interventies worden genoemd:
 
-   het uitspreken van wederzijdse verwachtingen met patiënten helpt om gedachten te structuren en 
 voorkomt irritaties en frustratie. Dit helpt bij een sneller herstel en stabilisatie voor de patiënt.
-   bemoedigende woorden spreken tegen de patiënt kan helpen in het opbouwen van een goede samen-

werkingsrelatie. Dit is niet gemakkelijk omdat er vaak sprake is van dwang bij opname. Ook op de af-
deling worden drang en dwang uitgeoefend: de patiënt kan bijvoorbeeld niet (onbegeleid) naar buiten, 
dient medicatie te nemen, wil vaak niet opgenomen zijn. Bemoedigende woorden kunnen contact 
opbouwen en zo helpen om escalaties te voorkomen en de patiënt weer meer zelfvertrouwen en per-
spectief te geven.

-   het toepassen van verbale de-escalatie technieken kan spanning wegnemen bij patiënten die erg 
 geagiteerd zijn en rust brengen.
-   het is soms ingewikkeld om de positieve aspecten van de patiënt te blijven zien, wanneer de opname 

langer duurt en het toestandsbeeld niet verandert. Het is dan helpend om positief te communiceren 
over de patiënt, bijvoorbeeld in de overdrachten.

-   patiënten op een FHIC krijgen nogal eens slecht nieuws te verwerken. De opname an sich kan al slecht 
nieuws zijn, ook het intrekken van vrijheden, het voorschrijven van medicatie of slecht nieuws van het 
thuisfront kunnen aan de orde van de dag zijn. Het is van groot belang om patiënten goed op te vangen 
na slecht nieuws. Onderzoek laat zien dat 25% van de mensen die ongeoorloofd weg gaat van de unit, 
dit doet nadat zij slecht nieuws hebben ontvangen. Wees begripvol, neem de tijd, luister goed naar de 
patiënt en wuif het slechte nieuws niet weg.

-   zo eenvoudig en toch zo ingewikkeld: leer elkaar kennen. Wanneer er tijd is, ga met de patiënt in 
gesprek van mens-tot-mens over hele gewone dingen in het alledaagse: hobby’s, koken, interesses, het 
weer, voetbal. Daarin kan de professional ook iets over zichzelf vertellen. Wanneer mensen elkaar leren 

SAPROF. De SAPROF onderscheidt 17 beschermende factoren, waaronder 15 dynamische. Deze worden 
verdeeld over drie schalen: Intern, Motivationeel, Extern. De items van de SAPROF worden gescoord op 
driepuntsschalen en ook in consensus besproken. De beschermende factoren geven veel input voor het 
ZAG, de eindbeoordeling geeft aan of er weinig, redelijk of veel bescherming is voor de patiënt om recidive 
te voorkomen. Behandelbeleid wordt gemaakt op basis van de SAPROF, ook voor wat betreft het signale-
ringsplan geeft de SAPROF veel informatie.
 

3.5.2 Crisismonitor
Naast de langere termijn risicotaxatie, wordt er op de FHIC ook op kortere termijn getaxeerd of er kans is 
op een crisis of incident. Binnen de FHIC wordt dagelijks gewerkt met de crisismonitor. Binnen de reguliere 
GGZ is op afdelingen waar de crisismonitor is geïmplementeerd het aantal agressie-incidenten afgenomen 
met 68% en werden patiënten tot 45% korter gesepareerd (van de Sande, Nijman, Noorthoorn, Wierdsma, 
Hellendoorn, Van Der Staak en Mulder, 2011).
 
De crisismonitor onderscheidt dagelijkse lijsten en wekelijkse lijsten. De dagelijkse lijsten zijn de Brøset 
Violence Checklist (BVC) en de Kennedy As-V. De BVC is een voorspeller voor agressie in de eerstvolgende 
4-8 uur en wordt iedere dienst ingevuld. Op zes items wordt gescoord of het gedrag wel of niet aanwezig 
is, waarbij alleen waarneembaar gedrag meetelt. Deze items zijn verwardheid, geïrriteerdheid, luidruchtig-
heid, fysieke bedreiging, verbale bedreiging en een aanval op spullen. Wanneer de score op de BVC hoger 
dan 1 is, is er een duidelijk verhoogd risico op agressie en moet er een interventie worden toegepast. De 
verkorte Kennedy As-V wordt ook per dienst ingevuld. De Kennedy As-V legt de klinische indruk van het 
totale niveau van functioneren van het individu vast op de volgende gebieden: psychische problemen, 
sociale vaardigheden, gewelddadigheid en ADL-functies. Door het invullen van de Kennedy As-V ontstaat 
een goed beeld van het functioneren van de patiënt, een beeld dat ook gebruikt kan worden in het ZAG en 
bij het bepalen van de ontslagdatum.
Naast de dagelijkse lijsten worden er ook wekelijkse lijsten ingevuld. De crisismonitor kent meerdere weke-
lijkse lijsten, waarvan vooral de SDAS de aanbeveling verdient. Uitgangspunt bij de SDAS (Social Dysfunction 
en Aggression Scale) is dat de sociotherapeut observaties uit de achterliggende week interpreteert en een 
score toekent op de volgende items: Niet gerichte verbale agressie, gerichte verbale agressie, prikkelbaar-
heid, negativisme, ontstemd zijn, sociaal storend gedrag, fysieke agressie tegenover personeel, fysiek ge-
weld tegenover andere personen, zelfverwonding, fysiek geweld tegen dingen en suïcidale gedachten en 
neigingen. De score op de SDAS geeft een middellange trend weer over de mate van prikkelbaarheid en 
agressiviteit van de patiënt en het verloop van diens crisis, informatie die gebruikt kan worden bij het ma-
ken van behandelbeleid en bij het maken van de crisiskaart.
 
Wanneer de crisismonitor uitwijst dat er een verhoogde kans is op agressief gedrag, op kortere of langere 
termijn, dan dient er een interventie te worden gedaan. De interventie is zoveel mogelijk de-escalerend 
van aard en is gericht op toename van contact. Voorbeelden van interventies kunnen zijn:

- Het inzetten van familie;
- Het inzetten van één-op-één begeleiding;
- Het ondernemen van een activiteit;
- Het aanbieden van rustmoment;
- Het aanbieden van rustgevende medicatie.

De interventies zijn erop gericht om enerzijds de veiligheid voor de patiënt en diens omgeving te herstellen 
en te waarborgen en anderzijds om de draaglast bij de patiënt te verkleinen. De interventies worden altijd 
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3.7.2 Methodisch crisismanagement 
Het werken op de FHIC is sterk methodisch. Zo wordt gedurende de FHIC-opname de mate van crisis bij de 
patiënt gemeten door tweemaal per dag de crisismonitor af te nemen, worden de interventies beschreven 
in een crisiskaart en wordt deze consequent gebruikt wanneer een crisis dreigt. 

De incidenten op de FHIC worden standaard nabesproken met de patiënt, waardoor diens crisiskaart verder 
aangepast kan worden. Ook de opname zelf wordt met de patiënt besproken: wat heeft geleid tot de opname 
op de FHIC en welke inzichten kan de patiënt daaruit halen om een nieuwe opname te voorkomen. Deze 
inzichten worden verwerkt in de crisiskaart. In de crisiskaart wordt onderscheid gemaakt tussen de situatie 
binnen de FHIC en de (ambulante of klinische) situatie in de setting waar de patiënt vandaan komt. 

Andere methodische instrumenten die op de FHIC gebruikt kunnen worden zijn Moodbot (www.moodbot.

nl), een signaleringsplan, vroegsignalering (Fluttert, Van Meijel en Grijpdonck, 2005), een terugvalpreventie-
plan, bejegeningsplan of een Wellness Recovery Action Plan (WRAP). De FHIC sluit met de keuze voor de 
methodische instrumenten aan bij de instelling waarmee zij samenwerken in de keten. Bij alle instrumenten 
gaat het erom dat er bewust gekeken wordt naar oplopende spanning en hoe hier effectief op in te spelen. 

3.7.3 Één-op-één begeleiding op een FHIC
Een van de interventies die ingezet kan worden volgens de crisiskaart is het inzetten van één-op-één bege-
leiding. Doel van één-op-één begeleiding is om contact te houden en om bij oplopende agitatie en angst 
het contact te behouden. Immers, contactafname leidt tot verdieping van een crisis. Dit kan weer leiden 
tot agressie-incidenten en toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen. Doel van de begeleiding kan 
ook zijn dat de eenzaamheid bij de patiënt groot is. Nabijheid, vanuit relatiegestuurde zorg, kan dan troost 
bieden. De Ruiter en Schaftenaar (2016) tonen aan dat het inzetten van één-op-één begeleiding bij pati-
enten kan leiden tot betere afstemming op de noden van de patiënt, tot contactherstel en tot voorkomen 
van escalatie. Zij noemen één-op-één begeleiding bij uitstek relationele zorg: op deze manier kan goed 
aangesloten worden bij de patiënt. 

Bij één-op-één begeleiding die preventief ingezet wordt, is de professional present en alleen voor die in-
dividuele patiënt beschikbaar. In de één-op-één begeleiding komen ondersteuning en begrenzing samen: 
de patiënt krijgt hand-in-hand begeleiding. 

De begeleiding kan ook ingezet worden om de patiënt te begeleiden wanneer hij op de ICU of in de EBK 
verblijft (zie 3.7.4.). De zorg is dan niet zozeer begrenzend, als wel ondersteunend. De zorg is gericht op 
er zijn voor de ander, laagdrempelig, beschikbaar, erkennend en ondersteunend. Door deze er-zijn-zorg 
creëert de professional veiligheid. 

Er zijn echter ook situaties denkbaar waarin één-op-één begeleiding de veiligheid juist niet vergroot. De 
nabijheid die met één-op-één begeleiding gegeven wordt, kan op de patiënt bedreigend overkomen. Oor-
zaken kunnen liggen in de samenwerking tussen de patiënt en de hulpverlener, maar kan ook bij de patiënt 
zelf die zich bedreigd voelt door nabijheid. Het is van groot belang dat de hulpverlener hierover in gesprek 
gaat met de patiënt wanneer deze niet in crisis is: wat heeft hij als ondersteuning nodig in crisisperiodes. 
Dit wordt verwerkt in de crisiskaart van de patiënt. Hierbij kunnen ook de naasten van de patiënt betrokken 
worden, zij kennen immers de patiënt het beste. 

Ook zijn er situaties waarin het niet veilig is voor de sociotherapie om één-op-één begeleiding te geven, 
vanwege de dreigende (seksuele) agressie van de patiënt door ernstige ontregeling. Er wordt dan gekozen 
voor 2-op-1 begeleiding. 

kennen, kunnen ze gemakkelijker samenwerken, ook als de taken ingewikkelder zijn.
-   wederzijdse steunbijeenkomsten kunnen helpen om steun bij elkaar te vinden om de crisis door te 

komen en toe te werken naar een ontslag van de FHIC. Deze bijeenkomsten kunnen dagelijks gehou-
den worden via een duidelijke agenda.

-   kalmeringsmethoden kunnen worden ingezet wanneer er bij de patiënt oplopende agitatie is. De scores 
op de crisismonitor zullen dat dan ook uitwijzen. De kalmeringsmethoden zijn voor alle patiënten uniek 
en staan beschreven in het signaleringsplan. Voor de een is dit een stuk wandelen, de ander wil graag 
met iemand van de familie bellen, een derde is gebaat bij medicatie en een vierde grijpt naar bepaalde 
muziek. Zo is ieders gereedschapskistje uniek. De inhoud van dit kistje wordt met de patiënt doorgeno-
men en gevuld. Dat kan ook letterlijk.

-   wanneer er een incident plaatsvindt op de FHIC, heeft dit zijn uitwerking op alle patiënten die daar 
verblijven. Het geruststellen van de patiënten is van groot belang. Dit kan individueel of in groepsver-
band, afhankelijk van de groepssamenstelling.

-   tot slot eindigt de opname in een ontslag. De meeste patiënten zullen bij opname ontevreden zijn 
geweest over de beslissing hen op te laten nemen, boosheid en verdriet staan vaak op de voorgrond. Bij 
het ontslag kan het daarom helend zijn als de patiënt de kans krijgt om een ontslagboodschap achter 
te laten: een kaartje of een opmerking in een gastenboek over wat de patiënt wel positief heeft ervaren.

3.7 Preventie van dwang
Bij het inzetten van vrijheidsbeperkende maatregelen is er sprake van het verbreken van contact. Wanneer 
er verminderd contact is, is de veiligheid van patiënt en personeel in het geding. Daarnaast veroorzaakt 
het toepassen van dwang vaak dat patiënten secundair getraumatiseerd worden. Maar niet alleen voor de 
patiënt zijn dwangtoepassingen traumatiserend, ook voor medewerkers kunnen die traumatiserend zijn. 
Vrijheidsbeperkende maatregelen moeten daarom zoveel mogelijk worden voorkomen. Om dwang en 
drang te voorkomen zijn de volgende elementen onderdeel van de behandeling op de FHIC:

- de-escalerend werken
- evalueren van de crisis die tot opname heeft geleid
- methodisch werken volgens crisiskaart
- één-op-één begeleiding geven
- bewust op- en afschalen van zorg
- verlenen van goede zorg in dwangsituatie
- nabespreken van dwangtoepassingen en incidenten

Deze elementen worden in deze paragraaf verder uitgewerkt.

3.7.1 De-escalerend werken
Het leefklimaat op de FHIC is gericht op contact, zo min mogelijk repressie en op groei en ondersteuning. 
Deze elementen werken de-escalerend. Alle medewerkers op de FHIC zijn geschoold in de-escalerend wer-
ken. De safewards (zie paragraaf 3.6.) zijn een mooie set interventies. Om de-escalerend te werken op een 
afdeling waar veel crises zijn en waar agressie voorkomt, dient de professional zichzelf goed te kennen. Hij is 
zich bewust van zijn eigen emoties en gedrag en hij kan dit omzetten naar een therapeutische benadering 
om zo het contact niet te verliezen of juist op de bouwen (Van Mierlo, Bovenberg, Voskes en Mulder, 2013). 
Op de FHIC wordt alleen fysiek ingegrepen wanneer het echt niet anders kan en de veiligheid van de pa-
tiënt of diens omgeving ernstig in het geding komt. De fysieke inzet is altijd humaan, subsidiair en propor-
tioneel. Wanneer er twijfels zijn hierover is dit onderwerp van gesprek in het team. De Handreiking veilig 
fysiek ingrijpen (GGZ Nederland, 2011) geeft goede richtlijnen hiervoor. 
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De proportionaliteit en doeltreffendheid van de één-op-één begeleiding wordt dagelijks geëvalueerd in de 
verpleegkundige overdracht. Wanneer die niet meer onderbouwd kan worden door de crisismonitor wordt 
de begeleiding afgebouwd. Zo krijgen zij de zorg die zij nodig hebben. 
Indien de situatie erom vraagt kan ook besloten worden om deze intensieve zorg te verplaatsen naar de 
ICU, waar de professional ook 24/7 aanwezig is. Een zieke patiënt laat je immers niet alleen. De er-zijn-zorg 
maakt dat de patiënt zich niet alleen voelt en kan zijn angst verkleinen. Het doel van een verblijf op de ICU 
is om insluiting in de EBK te voorkomen. Toch kan het zo zijn dat de veiligheid niet op een andere wijze 
gewaarborgd kan worden en volgt overplaatsing naar de EBK. Ook dan is er één-op-één begeleiding. Het 
doel van de één-op-één begeleiding in de EBK is om de patiënt zoveel mogelijk de regie terug te geven 
zodat hij terug kan naar de ICU of HC (Van Mierlo et al, 2013). 

Patiënten in de EBK zijn daar geplaatst omdat zij een gevaar voor zichzelf of een ander zijn. Dat maakt de 
begeleiding van deze patiënten intensief en niet zonder gevaar. Het geven van één-op-één begeleiding 
in de EBK kan bij ernstig gevaar ook andere vormen hebben. Het betreft dan niet zozeer het verkeren in 
dezelfde fysieke ruimte, als wel beschikbaarheid van personeel op alle momenten van de dag. In een crisis 
is er sprake van contactverlies, de begeleiding in de EBK dient daarom gericht te zijn op contacttoename. 
Er wordt met de patiënt afspraken gemaakt over momenten waarop er contact is (face-to-face en/of tele-
fonisch) en deze tijden worden stipt aangehouden. Wanneer de patiënt vraagt om contact (middels de bel 
of telefoon), wordt er contact met hem gemaakt, deze oproep wordt niet genegeerd. 
 

3.7.4 Op- en afschalen van zorg
Het is van belang op de FHIC om op ieder moment de patiënt de goede intensiteit van zorg te geven. Te 
weinig zorg kan leiden tot verwaarlozing en contactafname tussen professional en patiënt, te veel zorg kan 
leiden tot agitatie bij de patiënt die niet bemoederd wil worden en kan zo zelfs gevaarlijk worden. Het is 
daarom een continu zoeken naar de goede balans tussen regie geven aan de patiënt en regie overnemen 
van de patiënt. Deze balans wordt in afstemming met de patiënt gezocht. Hierbij wordt ook het (professio-
nele) systeem rondom de patiënt betrokken. Door de crisismonitor systematisch in te vullen kan dit op- en 
afschalen van zorg onderbouwd worden. 
Binnen de FHIC kan men de zorg op- en afschalen doordat de FHIC het geheel is van High Care bedden en 
Intensive Care bedden. De patiënt wordt in principe opgenomen op de High Care. 
 

3.7.4.1 Intensive Care Zorg
Wanneer de behandeling op de HC niet toereikend is, wordt overplaatsing naar de Intensive Care overwo-
gen. Er is dan sprake van toenemende agitatie of spanning bij de patiënt waardoor de High Care zorg niet 
langer toereikend is. Een floride psychose, automutilatie, suïcidaliteit, (ernstige) agressie ten gevolge van 
middelenmisbruik of acting out gedrag ligt daar dan aan ten grondslag. Door de patiënt over te plaatsen 
naar de IC worden de zorg en de veiligheid opgeschaald. Een overplaatsing naar de IC wordt onderbouwd 
door de crisismonitor. 

De één-op-één (en twee-op-één) begeleiding kan plaatsvinden op de HC, IC en in de EBK. De begeleiding 
kan plaatsvinden in de algemene ruimtes of wanneer de veiligheid van de groep of de patiënt niet gewaar-
borgd kan worden in de HC-woonvertrekken, kan ervoor gekozen worden om de begeleiding op de eigen 
kamer van de patiënt plaats te laten vinden. Op de FHIC is tevens een comfortroom aanwezig, welke zich 
ook goed leent voor het bieden van een-op-een begeleiding. Een comfortroom is een ruimte op de HC 
met een stressverlagende functie, waar de patiënt op eigen initiatief kan verblijven. De ruimte is huiselijk 
ingericht en niet af te sluiten. (Van Veen e.a., 2009). Voordeel van de comfortroom boven de algemene 
ruimtes is dat er geen andere patiënten en bezoekers rondlopen; hun aanwezigheid kan stress geven aan 
de patiënt met beperkte draagkracht.
 

Box 3: Competentie één-op-één begeleiding

De één-op-één begeleiding kan uitgevoerd worden door iedereen die over de benodigde com-

petenties beschikt. Dit kunnen leden uit het eigen team sociotherapie zijn, maar ook leden uit 

andere teams van de kliniek, naasten, andere disciplines, ervaringsdeskundigen of experts, zo-

als van het CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise) (Van Mierlo et al, 2013). 

De mensen die één-op-één begeleiding uitvoeren zijn creatief, geduldig, stressbestendig en 

gericht op contacttoename. Zij kunnen hollen en stilstaan: soms moet er heel direct iets gebeu-

ren, een andere keer geven zij alleen er-zijn-zorg en zijn zij een hele nacht naast het bed van 

een slapende patiënt present. Zij zijn een kei in de-escaleren en kunnen goed aansluiten bij de 

patiënt. Dit aansluiten is belangrijk: de hulpverlener voelt aan wanneer ook te zwijgen, wanneer 

te praten. Ze zijn moedig (durven voor in de linie te staan), maar niet naïef: zij zien wel degelijk 

welke gevaren er verbonden kunnen zijn aan de begeleiding van patiënten die ernstig in de 

war zijn. Tot slot kunnen ze goed hun grenzen aangeven en zijn zij niet bang om aan te geven 

wanneer zij angst voelen. In feite hebben zij alle competenties van een FHIC-professional, maar 

worden deze extra hard nodig in de één-op-één begeleiding (Van Mierlo et al, 2013). 
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De zorg in de EBK is erop gericht om de crisis te stabiliseren. Dit wordt gedaan door medicatie, rust, struc-
tuur, betrouwbaarheid en afgestemde er-zijn-zorg. De naasten van de patiënt worden, wanneer verant-
woord, betrokken bij de zorg in de EBK. Bedenk dat het contact tussen de patiënt en diens naasten soms 
heel de-escalerend en helend kan werken. 

Het maximale verblijf is zoals gezegd voor alle beveiligingsniveaus anders en kan altijd tweemaal worden 
verlengd. In alle gevallen is het streven om de verblijfsduur zo kort mogelijk te houden en daartoe wordt 
consultatie ingezet.

De begeleiding van de patiënt in de EBK voldoet aan de volgende voorwaarden (Inspectie voor de Gezond-
heidszorg, 2016):

- De patiënt wordt zoals gezegd in principe niet alleen gelaten. Dit betekent dat er altijd zorg is voor de 
 patiënt, soms niet 24-7 face-to-face, maar er is wel altijd beschikbaarheid van personeel;
- Er is een op-maat-gemaakt begeleidingsplan voor de patiënt. In dit plan wordt beschreven hoe vaak en 

op welke wijze er contact wordt gemaakt en hoe er toezicht wordt gehouden op de patiënt. De wensen 
en de voorkeuren van de patiënt worden hierin verwerkt, er wordt moeite gedaan om dit te achterhalen 
bij de patiënt. Voorbeelden van onderwerpen die verwerkt worden zijn: contact met naasten en erva-
ringsdeskundigen, voorkeur voor eten, roken, drinken, toiletgang, verblijf in buitenlucht;

- Dit plan wordt zichtbaar aan de patiënt getoond in de EBK;
- Er is intensief toezicht op en contact met de patiënt. Dit wordt als volgt vorm gegeven:

 • Er is minimaal elk half uur face-to-face contact tussen patiënt en hulpverleners via het raam of via een 
  gesloten videoverbinding;
 • Er is minimaal elk uur een contactmoment tussen patiënt en hulpverleners in dezelfde ruimte, 
  tenzij de patiënt andere wensen heeft;
 • Er is een vorm van doorlopend toezicht, ofwel persoonlijk, ofwel via een gesloten televisiecircuit 

(camera). Uit het toetsingskader: “Met gericht toezicht is bedoeld: kijken door het raam van de sepa-
reer/ afzonderingsruimte met de intentie om te checken of het goed gaat met patiënt of kijken op 
de monitor met dezelfde intentie. Afhankelijk van het toestandsbeeld van de patiënt kan gekozen 
worden voor persoonlijk toezicht of cameratoezicht. ’s Nachts zal vaker worden gekozen voor came-
ratoezicht, om de patiënt niet te storen in zijn slaap. Een eenduidige norm hiervoor is niet mogelijk. 
De beslissing hierover is aan de professional (psychiater) en situatie-gebonden.” 

Consultatie verblijf EBK
Als termijnen voor de consultatie voor verblijf in de EBK worden de normen van de IGZ aangehouden. 
Deze zijn voor alle beveiligingsniveaus gelijk. 

- Als de patiënt in 1 week meer dan 84 uur in de EBK (eventueel in combinatie met een afzonderingsruimte) 
heeft doorgebracht, en de insluiting kan niet beëindigd worden, wordt er een consultatie aangevraagd 
bij een onafhankelijk psychiater. De onafhankelijk psychiater spreekt de behandelaar en zo mogelijk de 
patiënt en stelt een advies op voor de-escalatie en bekorting van het verblijf in de EBK. 

- Wanneer de patiënt in 3 weken meer dan 252 uur in de EBK (eventueel in combinatie met een afzon-
deringsruimte) heeft doorgebracht, en de insluiting kan niet beëindigd worden, wordt consultatie aan-
gevraagd door de psychiater van de FHIC bij een onafhankelijk teamconsulent. Deze kijkt met het mul-

Op de IC kan de patiënt op een veilige manier individueel begeleid worden door de sociotherapie. De IC is 
een verzameling ruimtes waar de sociotherapeut en de patiënt samen kunnen werken: 

- 1-4 ruime IC-units (ICU): een soort HAT-eenheid (een slaapkamer verbonden aan een woonkamer, 
 incl. douchegelegenheid);
- Een aparte woonkamer/werkruimte voor de sociotherapie waar de patiënt toegang toe heeft;
- Een Extra Beveiligde Kamer4 (EBK);
- Een tuin of afgesloten ruimte waar men buiten kan zijn;
- Een ontspanningsruimte. 

Een opname op de IC duurt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Op de IC wordt een patiënt niet alleen 
gelaten, wanneer een patiënt wordt overgeplaatst naar een ICU of Extra Beveiligde Kamer (EBK), wordt er 
ook een medewerker “overgeplaatst”. Doel van de intensieve begeleiding is om het contact met de patiënt 
te behouden en zo de veiligheid te vergroten en de crisis af te wenden. De kamers op de ICU zijn daarom 
ook niet gesloten. De patiënt behoudt zijn bewegingsvrijheid. De sociotherapeut op de IC stemt zijn han-
delen heel intensief af op de wensen en noden van de patiënt. Dit kan betekenen dat het hollen én stilstaan 
is: soms ben je heel dichtbij en ondersteun je de patiënt bij diens ADL of heb je gesprekken, soms ben je 
meer op afstand en heb je enkel visueel contact, soms ben je wel nabij, maar ben je samen met de patiënt 
in stilte de maaltijd aan het nemen. De houding van de sociotherapeut is eigenlijk belangrijker dan zijn in-
terventies (Van Mierlo et al, 2013). Hetzelfde geldt voor de naasten of ervaringsdeskundige die aanwezig is 
op de IC. De behandeling van de ICU is erop gericht om de patiënt weer regie te geven, zodat de zorg weer 
afgeschaald kan worden naar de High Care. Hiertoe wordt tweemaal per dag de crisismonitor ingevuld. 
Door het verblijf op de ICU te objectiveren middels de crisismonitor wordt voorkomen dat patiënten ten 
onrechte op de ICU verblijven. 
 

3.7.4.2 Overplaatsing ICU naar Extra Beveiligde Kamer (EBK)
De zorg en veiligheid in de ICU kunnen toch onvoldoende blijken. Hoewel alles in het werk wordt gezet om 
de zorg daar te geven (medicatie wordt overwogen en/of gegeven en de bezetting wordt opgehoogd), kan 
toch blijken dat het te gevaarlijk is om de zorg voortgang te laten hebben in de ICU. In dat geval wordt de 
patiënt overgeplaatst naar de EBK, de Extra Beveiligde Kamer, de uiterste interventie.

De duur van het verblijf op de EBK verschilt per beveiligingsniveau. Op beveiligingsniveau 2 (FPA) kan het 
EBK-verblijf maximaal 1 dag duren, op beveiligingsniveau 3 (FPK) duurt het EBK-verblijf maximaal 4 dagen 
en op het beveiligingsniveau 4 (FPC) is de maximale EBK-opnameduur 7 dagen. De EBK-opnameduur kan 
op alle niveaus zo nodig nog tweemaal worden verlengd met dezelfde termijn. Na ieder contactmoment 
wordt het verblijf geëvalueerd en worden de proportionaliteit, subsidiariteit en doelmatigheid besproken 
in het team. Tevens wordt de patiënt ieder dag eenmaal gezien door een psychiater die de inschatting 
maakt of insluiting verder geïndiceerd is. Door middel van het invullen van de crisismonitor wordt continu 
korte-termijn-risicomanagement uitgevoerd. Wanneer het veilig en verantwoord wordt geacht, wordt de 
patiënt overgebracht naar de ICU of HC. 

Een EBK is een ruimte waarin de patiënt kan verblijven zonder zichzelf of een ander schade toe te bren-
gen. De ruimte is veilig en er is 24/7 face-to-face contact mogelijk. De EBK heeft een raam waardoor men 
in een keer de gehele ruimte kan overzien. Zo kan de professional of naaste altijd op een veilige manier 
face-to-face-contact met de patiënt hebben. Immers, ook in de EBK laat je een zieke patiënt niet alleen. De 
sociotherapeut kan zo op een veilige manier in de nabijheid van de patiënt zijn. 

4
 Er wordt in dit werkboek alleen nog gesproken over een EBK. Wanneer de instelling nog geen EBK heeft, kan hier ‘separeer’ gelezen worden.
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Nabespreking van verblijf in EBK
Na afloop van de opname in de EBK wordt deze periode uitgebreid nabesproken. Dit gebeurt bij voorkeur 
in de triade met de patiënt, de naaste en de professional, maar in ieder geval met de patiënt. De inzet van 
een ervaringsdeskundige wordt aanbevolen. De plaatsing in de Extra Beveiligde Kamer wordt ook stan-
daard met het team besproken. De feedback uit de evaluatie met de patiënt wordt hierin meegenomen.

- Zodra het verblijf in de EBK is opgeheven, wordt er een evaluatiemoment gepland. Dit is bij voorkeur zo 
 snel mogelijk na afloop van het verblijf, uiterlijk binnen een week.
- De evaluatie wordt aangeboden door een begeleider van de FHIC. Als de patiënt de voorkeur heeft 

voor iemand anders, wordt daar gehoor aan gegeven. Denk hierbij aan een ervaringsdeskundige of een 
verpleegkundig specialist. 

- Denk bij het evalueren eraan om eventueel ook de naasten van de patiënt te betrekken. Dit kan in 
 hetzelfde gesprek, maar kan ook op een ander moment plaatsvinden.
- De patiënt krijgt uitleg over doel van de evaluatie:
 • Het team wil de patiënt beter leren kennen en onderzoeken hoe een volgende keer escalatie en over-
  plaatsing naar de EBK kan worden voorkomen;
 • Het team wil leren van de ervaringen van de patiënt: wanneer een EBK-plaatsing niet te voorkomen 
  is, hoe kan deze een volgende keer beter ingezet worden en hoe kan de zorg in de EBK verbeterd worden;
 • Het crisisplan van de patiënt wordt aangepast naar aanleiding van de evaluatie. 
- In het werkoverleg worden de aandachtspunten/verbeteracties binnen het team van de FHIC gecom-
 municeerd. 
- Onderwerpen die in de evaluatie naar voren komen zijn:
 • Wat was volgens de patiënt de reden van de plaatsing in de EBK?
 • Was het voor hem duidelijk wat er van hem werd verwacht voordat tot overplaatsing naar de IC of HC 
  overgegaan kon worden?
 • Was de plaatsing in de EBK volgens de patiënt te voorkomen geweest en hoe had dit voorkomen 
  kunnen worden?
 • Wat zijn zijn ervaringen in de EBK geweest en hoe heeft hij de begeleiding in de EBK ervaren?
 • Wanneer de rollen omgedraaid waren geweest, wat had hij als begeleiding anders gedaan?
 • Wat kan er een volgende keer anders gedaan worden om plaatsing in de EBK te voorkomen? Wat kan 
  de sociotherapie anders doen?
 • Heeft de patiënt gedwongen medicatie gehad en hoe heeft hij dit ervaren?
 • Heeft hij nog last van de EBK-plaatsing en heeft hij nog verdere begeleiding nodig?

tidisciplinaire team wat het aandeel van het team is in de casus, welke inzichten en handreikingen 
mogelijk zijn voor het team ter beëindiging van het verblijf inde EBK (en eventueel afzonderingsruimte) 
en voor het inzetten van alternatieven. 

- Mocht de patiënt onverhoopt na 6 weken nog in de EBK (eventueel in combinatie met een afzonde-
ringsruimte) verblijven (meer dan 504 uur), en de insluiting kan niet beëindigd worden, dan wordt een 
externe collegiale consultatie aangevraagd bij een andere FHIC (wanneer mogelijk op hetzelfde bevei-
ligingsniveau). Met dit team vindt een casusoverleg plaats. De eerder geraadpleegde experts zijn hier 
ook bij aanwezig. In dit overleg wordt gezocht naar aanvullende inzichten en nieuwe interventies of 
alternatieven om het verblijf in de EBK te beëindigen. 

- Wanneer de patiënt in 13 weken meer dan 1092 uur in de EBK (eventueel in combinatie met een 
afzonderingsruimte) heeft doorgebracht, en de insluiting kan niet beëindigd worden, wordt er consul-
tatie aangevraagd bij externe experts, van buiten de instelling, die nog niet eerder waren geconsulteerd 
in deze casus; bijvoorbeeld het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) of een kwalitatief verge-
lijkbaar expertteam. (Inspectie voor de Gezondheidszorg, 2016).

Goede zorg in de EBK
De begeleiding door de sociotherapeut in de EBK is zeer complex werk. Hieronder geven we een aantal 
stelregels voor het werken in de EBK:

- Je dient in de EBK goed op de hoogte te zijn van de regelgeving omtrent vrijheidsbeperkende maatre-
 gelen, en van de protocollen en richtlijnen van de organisatie;
- Je vraagt je af of de interventie van dwang en drang proportioneel, subsidiair en doelmatig is;
- Je neemt de veiligheidseisen in acht;
- Je doet wat zegt en je zegt wat je doet;
- Je levert geen strijd met je patiënt en je maakt eventuele strijd bespreekbaar met de patiënt;
- Je onderkent de tragiek van de EBK-plaatsing en maakt deze ook bespreekbaar met patiënt en diens naasten;
- Je probeert je in die ander in te leven en je af te vragen wat er voor hem op het spel staat;
- Je hebt oog voor de eenzaamheid en wanhoop van de ander en brengt troost;
- Je erkent het lijden en bagatelliseert dit niet; 
- Je reflecteert op je handelen met je collega’s.
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4.1 Contact
Het maken en behouden van contact staat centraal op de FHIC. De professional is in contact met de patiënt 
en communiceert vanuit een evenwaardige positie. Het contact is erop gericht om een vertrouwensband 
op te bouwen met de patiënt, waar vanuit men met hem kan werken aan herstel. Ros et al (2013) mer-
ken op dat patiënten die op een gesloten afdeling worden opgenomen, door hun problemen (verslaving, 
psychiatrische problematiek, Licht Verstandelijke Beperking, gedragsproblematiek) veel contactafname 
hebben ondergaan in hun leven. Deze contactafname vond zowel in hun steunende netwerk als in de 
samenleving plaats. Deze verwijdering begon vaak al in hun vroege jeugd, waar emotionele verwaarlozing 
en misbruik vaak aanwezig waren. 

Het opbouwen van een vertrouwensband met patiënten op de FHIC is net zo belangrijk als moeilijk. Om 
een contacttoename te bereiken wordt binnen de FHIC onder anderen gewerkt volgens de principes van 
de eerste vijf minuten (Welleman, Stringer, Landeweer & Gijsbers van Wijk, 2011). Dit model legt de nadruk 
op het belang van de eerste vijf minuten bij ieder contact, vooral het allereerste contact dat men heeft met 
de patiënt. De wijze waarop het eerste contact verloopt is cruciaal: de professional is hartelijk, geïnteres-
seerd, zonder dubbele agenda en heeft een uitnodigende en afgestemde houding. Het eerste contact bij 
opname is van groot belang, maar ook bij iedere nieuwe dienst of ieder nieuw gesprek zijn de eerste vijf 

Het leefklimaat op de FHIC is een open leefklimaat. Een open leefklimaat bevordert 

het herstel van de patiënt op de FHIC doordat het klimaat gericht is op zoveel moge-

lijk contact tussen patiënt en professional, op ondersteuning voor de patiënten, op 

zo min mogelijk repressie en op groei voor patiënten (Van der Helm, 2013).

4. Open Leefklimaat op    
 de FHIC 

minuten van belang: je krijgt immers geen tweede kans om een eerste indruk te maken. Overigens ten 
overvloede benadrukken we dat de overige vijfenvijftig minuten van het uur van even grote waarde zijn. 
Het personeel van de FHIC maakt afspraken over de wijze waarop de methodiek van De eerste vijf minuten 
op de unit wordt vormgegeven. Hierbij is ook aandacht voor de eerste vijf minuten van ieder contact.

4.1.1 Nabije zorg op de FHIC
Het contact dat zo belangrijk is op de FHIC kan tot stand komen wanneer professionals met een presente 
houding aanwezig zijn bij de patiënten. Op alle momenten van de dag zijn de professionals aanwezig en 
beschikbaar voor de patiënten op de leefgroepen. Het verpleegkantoor is bij voorkeur niet op de afde-
ling gestationeerd, maar in ieder geval zoveel mogelijk onbemand. Wanneer er toch op het verpleegkan-

“De FHIC moet gastvrij en ook respectvol zijn. Dat zit in heel kleine dingen, dingen die 

heel belangrijk zijn. Daar is een empathisch team voor nodig, dat gastvrijheid, nabijheid 

en verwachtingsmanagement (wat je wel en niet gaat doen) nastreeft.”

“Het is gewoon heel effectief voor het snel opbouwen van de behandelrelatie en de 

veiligheid, maar het geeft ook gewoon iets extra’s, een positieve sfeer. Je kunt ervoor 

kiezen om er gewoon met een laptop te gaan zitten, en in het voorbijgaan zien 

patiënten je zitten. Soms verlangen ze iets van je, een andere keer willen ze niets met je. 

Ondertussen kun je wel even een korte observatie doen om te kijken hoe het met iemand 

gaat. Dus je hebt meer zicht op de veiligheid en de sfeer van de groep. Daarnaast vind ik 

koken heel erg leuk, vandaar dat ik zo een activiteit ga doen. Dan maak ik bijvoorbeeld 

groentesoep voor de lunch. Maar ik heb ook van de week een hortensia met een patiënt 

gesnoeid. Die moest gesnoeid worden, nou zo, dus dan doe je even wat, ben je actief, 

ben je benaderbaar. Ik vind dat het heel goed werkt. Door de presentiediensten ben je 

wat vertrouwder met de patiënt, en zij ook met jou. Ze hebben je kunnen bekijken op 

een afstandje en dat maakt het gesprek wel vlotter als je 1-op-1 met een patiënt spreekt. 

Ja, want ze kennen je beter. Voorheen zie je iemand één keer in de week, nou en dan 

moet je aan contact opbouw gaan doen... Dat kan eindeloos duren, terwijl als je gewoon 

aanwezig bent dan gaat dat heel anders”

Behandelaar op de FHIC over het leefklimaat

Behandelaar op FHIC over presentiediensten
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4.3 Zo min mogelijk repressie
Binnen de FHIC is er zo min mogelijk repressie. Professionals zijn zich continu gewaar van hun macht en 
mogelijkheden om in te grijpen in het leven van de patiënt (zoals vrijheidsbeperkende maatregelen), maar 
doen dat alleen wanneer gevaar dreigt voor de patiënt of diens omgeving. 
Op de FHIC zijn er zo min mogelijk huisregels en werkafspraken. Mensen die op de FHIC zijn opgenomen 
zijn in crisis en het verlies van de executieve functies dat daardoor optreedt maakt het onthouden van 
huisregels moeilijk, zo niet onmogelijk. Onderzoek wijst uit dat het afschaffen van huisregels een best prac-
tice is op het gebied van incidenten en separaties (Voskes, Theunissen en Widdershoven, 2011). Het aantal 
huisregels op de FHIC is daarom zo klein mogelijk. Bij voorkeur is dit beperkt tot 1 leefregel: Wat u niet wilt 
dat u geschiedt, doet dat ook de ander niet. Om te voorkomen dat er onnodige regels zijn op de FHIC wor-
den de ongeschreven en geschreven regels van de FHIC eens per half jaar in een multi-disciplinair overleg 
geïnventariseerd en geëvalueerd. 

De huisregels die gemaakt worden, worden zoveel als mogelijk gemaakt mét de patiëntengroep en niet 
óver de patiënten. Ongewenst gedrag op de FHIC is helder omschreven en ook de consequenties van 
ongewenst gedrag zijn helder voor patiënt en alle teamleden. Ongewenst gedrag, bijvoorbeeld met be-
trekking tot drugsgebruik en gebruik van agressie wordt consequent opgevolgd, waarbij straffen geen zin 
heeft. Consequenties op ongewenst gedrag hebben dat wel. Nadat ongewenst gedrag is opgevolgd door 
een consequentie, wordt het vertrouwen altijd weer teruggegeven aan de patiënt zodat hij opnieuw kan 
oefenen met het aanleren van nieuw gedrag. 

Huisregels over de patiënten worden niet gemaakt op de FHIC. Mocht er een werkafspraak over een indi-
viduele patiënt gemaakt worden, dan wordt deze vastgelegd en onderbouwd in het behandelplan van de 
patiënt. Ook wordt deze afspraak met de patiënt besproken alvorens de afspraak toe te passen. 

toor gewerkt moet worden, is de deur open. Tevens zijn er altijd professionals aanwezig in de algemene 
leefruimtes. Hierover worden in het team werkafspraken gemaakt, onder anderen over de momenten van 
overdracht en overleg. 

Door deze presentie wordt veiligheid gecreëerd. Vroege signalen van oplopende spanning bij een patiënt 
of tussen patiënten worden opgemerkt waardoor er bijtijds gehandeld kan worden. Ook kunnen de patiënten 
zelf gemakkelijk aangeven als de spanning bij hen oploopt. Zeker op momenten dat er veel onrust op de 
afdeling is, bijvoorbeeld bij veel gebruik van middelen, geeft nabijheid veiligheid aan patiënten. Bij elkaar 
vinden zij deze veiligheid dan niet. Overigens wil presentie bij patiënten niet betekenen dat er continu 
communicatie en interactie is. De kunst is om goed aan te sluiten bij de contactbehoefte van de patiënt. 
Dit betekent dat de professional er is voor de patiënt, maar niet per se nadrukkelijk aanwezig is. 

Deze presentie wordt vormgegeven door de sociotherapeuten, maar ook de behandelaren en teamleider 
zijn present. Zij zijn daarom ook op gezette tijden aanwezig op de afdeling. Zij zijn niet alleen aanwezig 
om een gesprek met de patiënt te voeren, maar ook nemen zij deel aan de ‘er-zijn-zorg’. Dit doen zij bij-
voorbeeld door presentiediensten. Zij zijn dan op de unit aanwezig, beschikbaar voor de patiënten. Die 
beschikbaarheid maakt dat zij ander contact met de patiënten hebben, contact waarin wederzijds uitwis-
seling centraal staat. Tijdens de presentiediensten kunnen zij ook laagdrempelige activiteiten ondernemen, 
zo lunchen zij mee, bakken een appeltaart met een patiënt of gaan samen een stuk wandelen. Door deze 
‘verdunde ernst’ (Baart en Grijpdonck, 2008) krijgen zij op een andere manier contact met de patiënt. Dit 
contact maakt het op andere momenten weer gemakkelijker om aansluiting bij de patiënt te vinden. 

4.2 Ondersteuning van patiënten: Het supportieve klimaat op de FHIC
Op de FHIC is sprake van een supportief milieu. Dit wil zeggen dat de mate van ondersteuning groot is, 
afgestemd op het kunnen en ook vooral op het niet-kunnen van de patiënt. De patiënt op de FHIC is in 
crisis, zijn executieve functies zijn sterk verminderd en daardoor ook zijn draagkracht. Daarom zal er ge-
durende de FHIC-opname aan worden gewerkt om de draaglast te verkleinen. Dit wordt gedaan door een 
supportief milieu vorm te geven. 

Het supportieve milieu is gericht op het individu en wordt gekenmerkt door een eenduidige en consistente 
organisatie. De patiënt weet waar hij aan toe is, de structuur van de afdeling is overzichtelijk, niet veelei-
send en ondersteunend. De volgende elementen zijn van belang bij een supportief milieu:

- Directe aanwezigheid van personeel;
- Beschikbare 1-op-1 begeleiding;
- Vaste structurering van tijd en ruimte wanneer nodig;
- Flexibele houding in de samenwerking met de patiënt, gericht op samenwerking en afstemming;
- Een proactieve houding en werkwijze;
- In stand houden van de gezonde functies en vergroten van de eigen regie;
- Waar nodig de regie overnemen van de patiënt om teloorgang en decompensatie te voorkomen;
- Aandacht voor medicamenteuze behandeling;
- Beschikbare activiteiten die zijn gestoeld op structuur, voorspelbaarheid en veiligheid.

De sociotherapeut neemt echter geen zorg of taken over van de patient wanneer hij het zelf kan. Afstem-
ming op het kunnen is dus ook van groot belang. 
 

“Je moet erop inzetten dat de patiënt zijn verhaal kan doen, maar dat hij ook weet dat 

niet alles zomaar geaccepteerd wordt. Want dan krijg je natuurlijk wel weer een gevaar 

voor anarchie. Zeker als je patiënten op de FHIC hebt die manipulatief gedrag vertonen, 

kun je veel last krijgen van ongrijpbaar en ondergronds gedrag. Dat hebben we tot nu toe 

gelukkig nog niet meegemaakt. Maar dat is natuurlijk wel lastig. Je wilt heel individueel 

toegesneden werken, maar de boodschap naar iedereen moet niet zijn dat je maar kan 

doen waar je zin in hebt. Je zult empathisch moeten begrenzen.”

Behandelaar op FHIC
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stabilisatie van het psychiatrische toestandsbeeld van de patiënt, het doel van de opname op de FHIC. Die 
groei kan ontstaan doordat er flexibiliteit is om patiënten tegemoet te komen in hun individuele behoeften. 
In kleine stapjes, die geformuleerd worden in een ZAG wordt daar naartoe gewerkt. Wanneer die doelen 
niet te groot zijn, zijn ze haalbaar. Doelen die behaald worden, worden gevierd. Gedrag dat het behalen van 
het doel in de weg staat wordt gespiegeld op een respectvolle manier, met een lage Expressed Emotion, 
waarna er direct weer vertrouwen wordt gegeven aan de patiënt. 
 

4.5 Healing Environment 
Het gebouw waarin de FHIC wordt gevestigd dient aangepast te worden aan het doel van de FHIC: stabili-
satie van een forensische patiënt in crisis. Middels de principes van Healing Environment kan het gebouw 
bijdragen aan herstel, welzijn, behandelklimaat en veiligheid op de afdeling (van der Schaaf & de Hoogh, 
2008). De fundamentele kern van de methodiek FHIC, veiligheid door contacttoename, is daarin leidend 
voor de inrichting van het pand. 

Healing Environment bevordert enerzijds herstel en welzijn en kan anderzijds negatieve emoties als angst, 
stress, agitatie en agressie positief beïnvloeden. 
De FHIC wordt bouwkundig zo ingericht dat contactopbouw op een veilige manier plaats kan vinden. 
Hiertoe worden omgevingsfactoren en bouwkundige aspecten beïnvloed. 
 

4.5.1 Omgevingsfactoren op de FHIC 
Onderzoek van het TNO (van der Schaaf en Hoogh, 2008) onderscheidt acht omgevingsfactoren waardoor 
Healing Environment kan worden bevorderd:

• Daglicht en verlichting – daglicht verbetert de uitvoering van taken, heeft een positieve invloed op de 
 biologische klok, beïnvloedt de stemming en perceptie positief en geeft vitamine D. 
• Geluidsniveau – geluidsoverlast kan het herstel belemmeren.
• Ramen en uitzicht – uitzicht, vooral op de natuur, heeft een positief psychologische invloed, werkt 
 stressverlagend en heeft een helend effect.
• Interieur – er zijn enkel eenpersoonskamers vanwege privacyaspecten, geluidsoverlast, gevoel van 
 autonomie en hygiëne.
• Binnenklimaat – goede temperatuur (21-22ºC) en goede luchtvochtigheid
• Interieur – het interieur is erop ingericht om sociale communicatie te bevorderen: makkelijk verplaats-

baar meubilair, kleinere hoekjes om zich terug te trekken, welkome en gastvrije uitstraling, niet institu-
tioneel. 

• Natuur – uitzicht op natuur en natuur in huis (ontwerpen met natuur) verminderen stress, bevorderen 
 herstel en hebben een positieve invloed op pijnklachten. 
• Oriëntatie en routing – het is van belang om een heldere indeling van de ruimtes te hebben en duide-

lijke bewegwijzering. Ook zijn er goede zichtlijnen van de woonvertrekken en naar de slaapvertrekken 
en de ICU en EBK. 

 

4.5.2 Essentiële bouwkundige aspecten FHIC 
Essentieel voor de FHIC is de continuïteit van zorg. Daarom is het van belang dat alle delen van de FHIC bij 
elkaar zijn gesitueerd: de HC, de ICU en de EBK. 
Op de HC zijn patiëntvriendelijke, ruime, lichte eenpersoonskamers met een eigen douchegelegenheid en 
WC. Het is voor de patiënt mogelijk om de deur van zijn kamer van binnenuit op slot te doen, zo kan hij 
rust en privacy vinden. De behandelaren kunnen de deur van buiten altijd weer openen. De kamers op de 

Dat er zo min mogelijk repressie is op de FHIC, wil niet zeggen dat er geen structuur is. Structuur is nodig 
om chaos en anarchie te voorkomen (van der Helm, 2013). Deze structuur geeft ook veiligheid aan pati-
enten die tijdelijk weinig veiligheid ervaren en zelf geen structuur kunnen aanbrengen in hun leven. Deze 
structuur wordt gehandhaafd door de professional met veel flexibiliteit. Wanneer een patiënt de structuur 
van de dag niet kan volgen, wordt gekeken wat er mogelijk is en wordt daarin niet de confrontatie opge-
zocht. Maaltijden worden driemaal per dag aangeboden, maar wanneer de patiënt buiten deze tijdstippen 
iets wil eten wordt er met hem gekeken wat er mogelijk is. 

Soms kan het zo zijn dat er omwille van de veiligheid voor wordt gekozen om een vrijheidsbeperkende 
interventie in te zetten. Hierbij is het dan van belang om multidisciplinair te toetsen of de interventie 
subsidiair is (er is geen minder ingrijpend alternatief mogelijk), proportioneel (de ingrijpendheid van de 
dwangmaatregel staat in verhouding tot de ernst van het gevaar) en doelmatig (het gekozen middel is 
doelmatig om het gevaar af te wenden). Wanneer een interventie deze toets niet kan doorstaan, wordt 
hij niet ingezet. Dit geldt ook voor het innemen van bepaalde persoonlijke artikelen van de patiënt (zoals 
scheermesjes), voor het toepassen van een huisregel en voor de meer voor de hand liggende vormen van 
vrijheidsbeperkende maatregelen. 

Wanneer er repressie op de FHIC in wordt gezet, dan is dit onderwerp van gesprek. Het inzetten van repres-
sie, welke vorm dan ook, heeft een tragische lading: je weet dat je iemand (ook) schaadt met het inzetten 
van de repressieve maatregel, maar er is geen andere optie. Zo is een opname op een FHIC vaak ook onder 
dwang. Het gesprek over deze repressie wordt gevoerd met de patiënt, waarbij respect voor de crisis en de 
tragiek die daarbij hoort, centraal staan in de bejegening. 
 

4.4 Groei voor patiënten 
De opname op de FHIC geeft zin doordat zij ook gericht is op groei. Dit ervaren patiënten door het contact 
dat ze hebben met de professional: dat contact is goed in zichzelf. In dit contact wordt de patiënt begrensd, 
maar krijgt hij ook keer op keer weer vertrouwen en heeft hij connectie met de ander. In dit relationele 
contact laat de professional zien dat de ander, de patiënt, van waarde is. Daarmee wordt de opname ook 
van waarde. 
De groei voor de patiënt ontstaat ook omdat de professional en de patiënt samen zoeken naar datgene dat 
voor de patiënt op het spel staat. Dat doel, daar waar de patiënt voor in beweging wil komen, wordt, naast 

“Doordat je veel contact met mensen hebt kan je het je ook makkelijker permitteren om 

begrenzend te zijn. Ja, dat je als behandelaar niet alleen wordt opgetrommeld omdat je 

foei moet zeggen. Ik houd daar niet van. Ik moet wel eens foei zeggen, maar dat is beter 

als je de patiënt dan wat vaker ziet.”

Behandelaar op FHIC
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 Aspecten FHIC Bouwkundige vertaling 

 

 Maken van contact -  Geen of kleine verpleegposten op de FHIC, wel zeer nabij 

  -  Kleinere leefgroepen 

  -  Verplaatsbaar meubilair

  -  In EBK en IC veel mogelijkheden tot 1-op-1 begeleiding 

   (zacht meubilair, kleinere zithoekjes, audio-ondersteuning)

 Betrekken familie -  Ruimte voor rooming-in/familiekamer

  -  Mogelijkheid voor familie om mee te eten

 Presentie op de leefgroepen -  Wifi op de leefgroepen voor telewerken

 Gastvrijheid -  Hekken overgroeien met klimop

  -  Beschikbaarheid koffie en thee

  -  Inzet kookvrijwilligers

  -  Molest wordt direct gemaakt

  -  Hygiëne is goed op orde

 Huiselijkheid -  Geen institutioneel meubilair (denk aan schommelstoelen, 

   hangmatten en ander creatief meubilair)

  -  Beschikbaarheid van spellen

  -  Mogelijkheid om huisdieren te houden

 Veiligheid -  Goede zichtlijnen

  -  Ruimte voor personeel om zich terug te trekken bij escalatie 

   en onveiligheid

  -  Juiste eisen DJI voor beveiligingsniveau gevolgd

  -  Goede infrastructuur voor persoonsalarm

  -  Goed cameratoezicht

  -  Intercom in patiëntenkamers

  -  Ruime gangen en hallen

  -  Logica in opbouw pand

  -  Mogelijkheid voor patiënt om eigen kamer af te sluiten 

 Dagactiviteiten -  Beschikbaarheid activiteiten/spellen/beweegartikelen op 

   de afdeling

 Zorg op maat -  Individuele kamers voor patiënten  

  -  Flexibiliteit in ruimtegebruik

 De-escaleren -  Beschikbaarheid tuin

  -  Beschikbaarheid ruimte voor stressreductie 

   (zoals een comfortroom)

 Multidisciplinaire samenwerking  -  Voldoende ruimte voor overleg onderling, met voldoende privacy

  -  Technische/digitale ondersteuning

4.5.3 Zorgaspecten bouwkundig vertaald
Het gebouw van de FHIC dient ondersteunend te zijn aan de zorg. Hieronder worden de diverse aspecten 
van zorg van de FHIC genoemd met de bouwkundige aspecten die daarbij horen (Van Mierlo et al, 2013). 

HC zijn geen insluitkamers, dat is niet nodig. Immers, wanneer insluiting nodig lijkt, wordt de zorg eerst 
opgeschaald naar één-op-één zorg op de IC. Pas als dat niet lukt, wordt overgegaan tot insluiting. 
De kamers op de HC zijn gastvrij en vriendelijk ingericht wat betreft kleur, uitzicht en meubilair. De patiënt 
kan zelf het klimaat op zijn kamer regelen. Alle kamers hebben uitzicht, bij voorkeur op natuur. 
Binnen de HC zijn er ontmoetingsruimtes. Dit zijn kleine ‘zitjes’ waar mensen met iemand kunnen spreken. 
De kleinschaligheid maakt het gemakkelijker om contact met elkaar te maken. De leefgroepen op de FHIC 
zijn kleinschalig, tot maximaal zes patiënten. 
Er zijn op de afdeling ruimtes voor activiteitenbegeleiding en beweging, er zijn ook buitenruimtes waar de 
patiënt kan zijn. 
Ook zijn er ruimtes op de HC om naasten te ontmoeten in privacy. Naasten kunnen eventueel blijven over-
nachten, Rooming-in genaamd. Rooming-in kan gefaciliteerd worden doordat er een aparte logeerkamer is 
gemaakt, of doordat er een bed bijgeschoven kan worden in de slaapkamer van de patiënt (Voskes et al., 2011). 
Er is bij voorkeur geen verpleegpost op de HC waar de professional kan zitten. Wanneer deze er wel is, is 
hij zoveel mogelijk onbemand. De sociotherapeuten zijn beschikbaar in de leefruimtes bij de patiënten. Er 
is een kleine post om privacygevoelige telefoontjes te plegen en om zich eventueel terug te trekken gedu-
rende en na een ernstige escalatie. 

De IC is, zoals gezegd, het geheel van enkele IC-units en een EBK. Belangrijk voor de bouw van de IC is dat 
de zichtlijnen goed zijn en dat ook deze ruimte patiëntvriendelijk en gastvrij is ingericht. 
De ICU is een ruime kamer met een leef- en een slaapgedeelte en eigen douche en WC. De kamer is zo 
ruim dat er één-op-één begeleiding gegeven kan worden of een naaste kan blijven overnachten in geval 
van crisis. Wanneer er meer dan één ICU wordt gebouwd, wordt er rekening gehouden met eventuele 
geluidsoverlast en ruimte om niet op elkaars lip te zitten. Op de ICU is een kleine werkplek voor de bege-
leiding van de patiënt. Er is een manier om naar buiten te gaan vanuit de ICU. Ook zijn er faciliteiten op de 
ICU om de patiënt te begeleiden, om activiteiten aan te bieden en is er voldoende bewegingsruimte. 
De EBK is onderdeel van de IC, maar is ook een afsluitbaar deel. De EBK is het uiterste redmiddel als alle 
andere manieren om de patiënt en diens omgeving veilig te houden niet voldoende zijn gebleken. De 
EBK is een ruimte die gesloten kan worden en niet vanaf de binnenkant geopend kan worden. Alles in 
de EBK is molestproof, geen van de spullen kan kapot en de patiënt kan zich nergens aan bezeren. In de 
EBK is een groot raam waardoor contact face-to-face op alle momenten mogelijk is. De patiënt in de EBK 
kan communiceren met de sociotherapie door middel van een mediazuil of intercom. Wat de patiënt zelf 
kan regelen, mag hij zelf regelen zoals de temperatuur, ventilatie, gordijnen, verlichting en muziek. Dit is 
in nood overrulebaar door de sociotherapie. Bij de EBK dient er ook een douche, WC, rookruimte en een 
gespreksruimte te zijn. De EBK is direct vanaf de ambulance-ingang bereikbaar. 
 

Box 4: Zorgaspecten bouwkundig vertaald
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5.1.1 FHIC-vakmanschap 
De professional op de FHIC bevordert het open leefklimaat. Hij is daarom gericht op het opbouwen van 
contact, op de groei bij de patiënt, op ondersteuning voor deze patiënt en hij staat voor het toepassen van 
zo min mogelijk repressie. 

Contact
De professional kenmerkt zich doordat hij gericht is op contactopbouw met de patiënt. Hij stelt zich op als 
bondgenoot van de patiënt, naast wie hij wil staan, met wie hij samen aan herstel wil werken. Hij is niet 
betweterig, maar sluit aan bij de wensen van de patiënt, probeert behandeldoelen samen op te stellen en 
is ook nabij bij de patiënt wanneer de (behandel-) doelen van de patiënt (tijdelijk) niet behaald kunnen 
worden. 

De professional heeft een open, nieuwsgierige en betrokken houding waardoor hij samen met de patiënt 
kan zoeken naar wat voor hem op het spel staat. Hij heeft geen vooroordelen over de patiënt en stigmati-
seert niet. De professional kan een onderscheid maken tussen wie iemand is en wat iemand heeft gedaan. 
Hij kent de geschiedenis van de patiënt, inclusief de delictgeschiedenis. Hij veroordeelt soms de daad, maar 
nooit de mens. In het team is hierover een open dialoog gaande: casuïstiek en intervisie zijn daarvoor ge-
eigende instrumenten. 

De professional op de FHIC ziet de patiënt als uniek mens, meer dan diens diagnose, geschiedenis of zijn 
gedrag alleen. Hij gaat op zoek naar de complete mens, wil deze kennen en daarbij aansluiten. De professi-
onal zet daarvoor zichzelf en zijn professionaliteit in. De “professional” en de “persoon” zijn twee zijden van 
dezelfde medaille in het FHIC-vakmanschap. 

De professional kan zich kwetsbaar opstellen en mag geraakt worden door de patiënt en diens lijden. De 
patiënten op de FHIC bevinden zich in een zeer kwetsbare periode van hun leven, daarvoor is aandacht, 
oprechte compassie nodig. Dit lijden wordt niet gebagatelliseerd. Het werken op de FHIC is hierdoor niet 

5.1. Het moeilijkste vak
Misschien wel het moeilijkste vak dat er is: sociotherapeut in de forensische psychiatrie (van der Helm, 
2013). Het werken op de FHIC is een specialisme en vereist professionals die goed opgeleid zijn en die 
reflectief werken. Deze competenties en reflectieve vaardigheden zijn nodig omdat de professional zelf 
zijn enige instrument is in het contact met de patiënt. Dit contact is niet gemakkelijk: de professional gaat 
iedere keer het contact aan met iemand die dat contact als moeilijk ervaart en daarom reageert met een 
inadequate copingstijl: vermijden van contact, de discussie aangaan of verbaal of non-verbaal agressief 
worden. Nabijheid en oprechte interesse zijn voor de patiënt dermate onbekend dat zij zich onveilig voe-
len. Toch blijft de professional op de FHIC zich inzetten voor contacttoename en kenmerkt hij zich doordat 
hij op die manier de veiligheid vergroot. Dit vereist een moedige houding, zeker wanneer de patiënt zeer 
geagiteerd of zelfs agressief is. De professional heeft geen stoere houding (dat varkentje was ik wel even), 
maar een moedige houding (ik ga het contact aan, ook als dat zeer spannend is en ik ben daarover open 
naar mijn collega’s). Patiënten op de FHIC zijn psychiatrisch ontregeld, ontregeld in middelenmisbruik of 
op somatisch of psychosociaal vlak. Dit vereist vakmanschap! 

Een open leefklimaat wordt bevorderd door een open werkklimaat. Een open leefkli-

maat komt tot stand doordat de professional een balans vindt tussen enerzijds flexi-

biliteit en anderzijds controle. Controle is ook van belang om structuur te geven aan 

de patiëntengroep, waar zij zelf door de crisis geen structuur kunnen aanbrengen in 

hun leven. De flexibiliteit van de sociotherapie komt tot uiting in contact en in het 

creëren van groeimogelijkheden voor patiënten (van der Helm, 2013).

5. Open werkklimaat 

“De groepsdynamiek is continue anders, de aandacht wordt steeds verlegd. De ene keer 

ben je heel druk met die patiënt en ben je heel erg daarop aan het de-escaleren en het 

andere moment ben je ineens weer druk met een andere patiënt en dat wisselt elkaar heel 

snel af. Dat is heel dynamisch en dan ben je heel druk, maar het is ook heel leuk! Het geeft 

ook wel heel veel genoegdoening omdat je mensen in een heel korte tijd ziet opknappen.”

Sociotherapeut op de FHIC

“Volgens mij moet je er lol in hebben om echt moeilijke patiënten te begeleiden, met zo 

weinig mogelijk dwang en drang, zo humaan mogelijk. En het zijn bijna altijd mensen 

die niet willen, dus daar moet je wel lol in hebben. En je moet ook wel tevreden kunnen 

zijn met kleine overwinninkjes. Je moet vasthoudend zijn, je moet dingen niet te mooi 

willen maken, je moet de lat niet te hoog leggen. Je moet ook niet heel angstig zijn, je 

moet wel eerlijk zijn naar jezelf toe. Nou, zo dat is een stel pittige eigenschappen die je 

moet hebben hoor.”

Psychiater FHIC over sociotherapeuten
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De problematiek op de FHIC is vaak zwaar en kan zwaar op patiënt en professional drukken. Daarom zijn 
humor, relativering en gezelligheid ook belangrijke elementen van het vakmanschap op de FHIC. Humor 
is, naast empathie en rustig spreken, een belangrijk ingrediënt gebleken voor een de-escalerende houding 
(Hallett et al., 2015). Ook een lage Expressed Emotion is belangrijk om emotioneel denken te voorkomen. 

Zo min mogelijk repressie
Op de FHIC is zo min mogelijk repressie. Straffen is niet effectief en onjuist in de behandeling en daarom 
zijn alle professionals op de FHIC hier alert op en is dit voortdurend onderwerp van gesprek. De professi-
onals kunnen met een beperkt aantal huisregels werken en kunnen over kaders, waarden en normen het 
gesprek met de patiënt aangaan. Ook hierin brengt de professional niet alleen zijn professionaliteit mee, 
maar ook zichzelf. De professional is niet bevreesd om zichzelf en zijn eigen waarden bespreekbaar te ma-
ken in een gesprek met de patiënt wanneer hij gedrag laat zien dat onveiligheid oproept. De patiënten op 
de FHIC hebben doorgaans een geschiedenis van grensoverschrijdend gedrag. Dit gedrag bracht hen in 
aanraking met politie, justitie en hulpverlening. Het corrigeren en daadwerkelijk veranderen van dit gedrag 
vraagt erom dat er een samenwerkingsrelatie is tussen de patiënt en de professional. Er wordt daarom 
altijd eerst geïnvesteerd in de verbinding. Ongewenst gedrag wordt altijd opgevolgd door een gesprek: de 
FHIC-professional staat stevig genoeg in zijn schoenen om dit gesprek te voeren en kan hierin duidelijk 
communiceren. Nadat ongewenst gedrag is vertoond en er een gesprek over is geweest, geeft de professi-
onal opnieuw vertrouwen aan de patiënt, ook wanneer het waarschijnlijk is dat de patiënt het vertrouwen 
zal beschamen. De professional is in staat om iedere keer opnieuw vertrouwen te geven. 

gemakkelijk. Geconfronteerd worden met de crisis van de ander kan de professional raken, te meer omdat 
de medewerker op de FHIC werkt vanuit contact. Hiervoor is aandacht vanuit leidinggevenden en colle-
ga’s. De professional op de FHIC wisselt continu van perspectief. Hij verplaatst zich in de ander en vraagt 
zich daarbij af “Hoe zou ik het graag willen?” Zo zoekt hij naar wat er op het spel staat voor de patiënt. 

De professional op de FHIC kent zichzelf goed en is reflectief op zijn eigen handelen. Hij weet wie hij is, 
wat hij kan en waar zijn ontwikkelpunten liggen. Vooral in het geval van crisis weet de professional hoe 
hij handelt en kan hij dit bespreekbaar maken met zijn collega’s. Ook is de professional zich bewust van 
zijn eigen voorkeuren voor patiënten: immers, je kunt niet met alle patiënten op de FHIC een klik hebben. 
Erkennen van voorkeuren is van belang, evenals dit bespreekbaar te maken. 

De professional is afgestemd op de patiënt, kan signalen goed oppikken en interpreteren. Hij herkent sig-
nalen van oplopende spanning en kan dit bespreekbaar maken. Hij is afgestemd op de patiënt en kan goed 
inschatten wat deze aan begeleiding nodig heeft (met aandacht voor professionele nabijheid of juist even 
laten). De professional op de FHIC is zeer bekwaam in de-escaleren en kan goed met verbale agressie om-
gaan. Verbale agressie wordt geduid door de professional en op een later moment bespreekbaar gemaakt 
met de patiënt: Het ijzer wordt gesmeed als het koud is, oftewel de escalatie wordt met de patiënt nabe-
sproken. Tot slot kan en durft de professional op de FHIC verantwoording af te leggen over zijn handelen 
naar patiënt, diens naasten en ook multidisciplinair. 

Groei 
De problematiek van de patiënt is taaie problematiek. Patiënten lijden aan ernstige psychiatrische aan-
doeningen, zijn vaak ernstig verslaafd en zeer onveilig gehecht. Toch houdt de professional een hoopvolle 
houding en is hij op zoek naar groei en herstel. In het contact met de patiënt brengt de professional tot 
uiting dat de patiënt van waarde voor hem is. Hierdoor wordt de FHIC-opname waardevol voor de patiënt. 
De FHIC-professional heeft een lange adem. Hij kan genoegen nemen met kleine stapjes in herstel en kan 
verdragen dat het herstel soms heel moeizaam van de grond komt. Hij maakt dat bespreekbaar gedurende 
intervisies en bij collega’s. Bij kleinere of grotere successen viert de professional dit met de patiënt of met 
de groep. Positieve bevestiging van wat goed gaat is een belangrijk element van de begeleiding van de 
patiënten van de FHIC. 

Ondersteuning 
Het klimaat op de FHIC is hartelijk, gastvrij, sfeervol en huiselijk tegenover alle mensen die daar verblijven 
of op bezoek komen. De sociotherapie is het meest aanwezig in de leefgroepen bij de patiënten, echter dit 
klimaat wordt door alle professionals van de FHIC samen gecreëerd. De FHIC-professional is verantwoor-
delijk voor de Healing Environment en kan daarom ook de handen uit de mouwen steken en samen met 
de patiënt bijvoorbeeld investeren in het schoonhouden van de leefruimtes. 

De ondersteuning die de professional biedt op de FHIC bestaat ook uit het geven van structuur. De patiën-
ten op de FHIC kunnen deze structuur (tijdelijk) niet zelf aanbrengen in hun leven, hiervoor hebben zij de 
ondersteuning van de professional nodig. Deze structuur geeft veiligheid aan de patiënt. De professional 
geeft structuur aan de patiënt door zelf structuur in de dag aan te brengen en zich daaraan te houden. 
De FHIC-professional neemt echter geen taken over van de patiënt die hij zelf kan en bemoedert niet. Hij 
stemt af op de patiënt en laat hem zelf doen wat de patiënt zelf kan. Alleen wanneer de patiënt te beperkt 
is, neemt de professional het over van de patiënt, of pakken zij samen de taak op. 

De professional op de FHIC kan hollen én stilstaan. Geen dienst is hetzelfde op de FHIC, de ene dag bestaat 
de zorg uit ‘er-zijn’-zorg, de andere dag moet er ingegrepen worden of vinden er diverse nieuwe opnames 
plaats. Deze wisseling in werkdruk vraagt flexibiliteit.

“Ik houd heel erg van creatief werken. Ik houd niet zo heel erg van regels. Ik vind het 

gewoon leuk om iemand die in crisis is het toch zo goed mogelijk naar zijn zin te maken. 

En als daar iets geks voor nodig is dan dat proberen te regelen. En ik merkte in mijn oude 

team vaak van ‘we doen het al jaren zo dus we doen het nu ook zo’. Dat zorgt alleen maar 

voor escalatie. Waarom zou je iemand dwingen om aan tafel te blijven zitten als hij heel 

erg gespannen raakt van die groep? Waarom mag iemand dan niet eerder naar zijn kamer 

toe? Bij die andere afdeling was het, “Nee je wacht tot iedereen klaar is met eten”, dat liep 

soms zo uit de hand en dat is het helemaal niet waard. Ik probeer dan ook altijd een beetje 

naar mezelf te kijken. Als ik niet lekker in mijn vel zit, en ik moet dan aan gaan tafel zitten 

en dan over koetjes en kalfjes praten, daar heb ik dan ook helemaal geen zin in.”

Sociotherapeut op de FHIC
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dimensies is het team divers:
- Gender (man/vrouw verhouding)
- Leeftijd (zowel jongere als oudere medewerkers)
- Culturele achtergrond, waaronder etniciteit
- Werkervaring (in forensische of reguliere psychiatrie, verslavingszorg of ambulante zorg)

Er zijn ook functionarissen die niet direct in het team zitting hebben, maar die op afroep beschikbaar zijn 
voor de patiënt, zoals geestelijk verzorger, tolk of juridisch consulent en patiëntvertrouwenspersoon.
 

5.2.2   Teamformatie & rooster
De taak van het team op de FHIC is ingewikkeld, op het scherpst van de snede en vereist een stabiel team. 
Daarom is het van belang dat het verloop van het personeel beperkt is. Hierop wordt door de teamma-
nager gestuurd. De formatie van het team is zo berekend dat er bij uitval geen acuut probleem ontstaat 
in de bezetting. Bij langdurig verzuim wordt duurzame vervanging ingezet en er staat een minimum aan 
vacatures open. Een laatste belangrijke interventie om de teamformatie goed te houden is door uitval te 
voorkomen. Dit wordt gedaan door goed zorg te dragen voor het zittende personeel (zie paragraaf 5.3.). 

Er zal op de FHIC wel ingegrepen moeten worden wanneer er onveiligheid dreigt of wanneer de patiënt 
ernstig lijdt. Er zal dan sprake zijn van een conflict van waarden: de autonomie van de patiënt is van grote 
waarde, maar conflicteert met de veiligheid van de andere patiënten, personeel of de patiënt zelf. De cen-
trale vraag bij het werken op de FHIC is: welke morele waarden staan er nu op het spel? De patiënten op 
de FHIC zijn in crisis en hebben daardoor niet altijd de regie over hun leven. De professional vraagt zich 
continu af of de regie aan de patiënt wordt gegeven of dat hij de regie tijdelijk overneemt van de patiënt 
om de veiligheid op de afdeling te waarborgen. Deze afweging staat centraal in de overleggen rondom de 
patiënt en in het team. Wanneer er verschil van inzicht is in de te bewandelen weg met een patiënt, kan 
een moreel beraad overwogen worden. 

Dit continue afwegen van waarden vraagt van de professional dat hij gevoeligheid heeft voor deze morele 
waarden en dat hij zich goed kan verplaatsen in perspectieven van alle betrokkenen, zowel van de patiënt, 
als van diens naasten, de samenleving en van de diverse disciplines. Tot slot is de professional op de FHIC 
intrinsiek gemotiveerd om met zo min mogelijk repressie te behandelen en te begeleiden. Deze intrinsieke 
motivatie moet gevoed worden, zie daarvoor paragraaf 5.3. over leiderschap. 
 

5.1.2 Kennis en vaardigheden FHIC-professional
Kennis is een belangrijke basis voor het vakmanschap op de FHIC. Kennisarmoede kan handelingsverlegen-
heid teweegbrengen, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. Op de FHIC zijn zowel ‘evidence-based’ als ‘best 
practice’ kennis van belang. De professional op de FHIC dient goed geschoold te zijn op meerdere gebieden. 
Gezien het acute karakter van de crisis van de patiënt heeft de professional grondige kennis van psychopa-
thologie, psychofarmaca en bijwerkingen, de-escalatietechnieken waaronder safewards, risicomanagement 
(korte en lange termijn), preventie van dwang en methodisch werken. Ook is de professional getraind in de 
theorie van het open leefklimaat, Motivational Interviewing en in fysieke en verbale weerbaarheid. Het risi-
comanagement op de FHIC bestaat zowel uit de lange-termijn risicomanagement zoals de HCR-20 V3 of 
HKT30-R en de SAPROF, het korte termijn risicomanagement bestaat uit het dagelijks werken met de crisis-
monitor (van de Sande, 2009). Door risicomanagement-instrumenten in te zetten, wordt de observatie van 
de medewerker objectief onderbouwd. De professionals van de FHIC worden hierin geschoold. Ook heeft de 
professional kennis van de beginselen van Herstelondersteunende Zorg en moreel beraad. 
Aangezien de professional vaak in een gedwongen kader de FHIC-opname gestalte moet geven, hebben 
de professionals op de FHIC kennis van de wet- en regelgeving die van belang is op de FHIC. De wetge-
ving die van toepassing is op de praktijk van de FHIC verschilt per beveiligingsniveau, te denken valt aan 
de Penitiaire beginselenwet (Pbw), de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische ziekhuizen (wet BOPZ), 
de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) en na invoering de Wet verplichte GGZ en de 
Wet forensische zorg.

5.2 Het team op de FHIC
5.2.1 Teamsamenstelling
Het werken op de FHIC is bij uitstek multidisciplinair werken. Het team kent meerdere disciplines zoals 
activiteitenbegeleiders, artsen, bewegingsagogen, ervaringsdeskundigen, psychiaters, psychologen, so-
ciotherapeuten, teammanager, vaktherapeuten, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Om de 
continuïteit van zorg te bevorderen hebben alle teamleden een dienstverband van behoorlijke omvang 
(minimaal 28 uur per week) en zijn zij dagelijks fysiek aanwezig op de FHIC en bij het ochtendrapport. Alle 
medewerkers van de FHIC bezitten de competenties die genoemd worden in dit werkboek, of zijn bereid 
daaraan te werken. Ook de benodigde kennis is aanwezig onder de medewerkers van de FHIC. 
Het team van de FHIC is een gemêleerd team. Niet alleen in disciplines is het team kleurrijk, ook op andere 

 Ervaringsdeskundigheid in de forensische psychiatrie
 

 - Op de FHIC wordt gewerkt met ervaringsdeskundigheid. De ervaringskennis kan divers zijn. 

In ieder geval heeft de ervaringsdeskundige klinische ervaring en ervaring met een crisis. 

Verdere ziektegeschiedenis is hieraan ondergeschikt. 

 - In het team zijn bij voorkeur minimaal 2 ervaringsdeskundigen, zodat zij samen op kunnen trekken. 

 - Er is eenmaal per maand intervisie voor de ervaringsdeskundigen met andere ervaringsdes-

  kundigen om hun ervaringen in het werk met elkaar te delen. 

 - Er wordt op de FHIC ook gewerkt met familie-ervaringsdeskundigheid.

 - Ook de (niet-ervaringsdeskundige) professionals op de FHIC kunnen ervaringen hebben in hun 

privé-leven met de (forensische) GGZ. Daarvoor is aandacht in intervisie en in het team. Het is 

een schat aan wijsheid mits reflectief ingezet. 

 - Bij het aanvragen van een VOG kunnen er problemen optreden. Het is aan de organisatie om 

  hierop beleid met elkaar te maken (zie ook 6.2.)

Box 5: Ervaringsdeskundigheid

“Het is leuk om te werken met een team dat nadrukkelijk heeft gekozen voor de FHIC. 

Allen hebben hun visies en ideeën over hoe dat dat moet, hoe je moet de-escaleren.”

Behandelaar op de FHIC
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rensische psychiatrie is het van groot belang om met elkaar te spreken over de observaties. 
In de multidisciplinaire samenwerking zal sprake zijn van tegengestelde belangen en van eventuele taakcon-
flicten. De leiding van het team dient er zorg voor te dragen dat een taakconflict nooit een sociaal-emotioneel 
conflict wordt. Multidisciplinaire intervisie en moreel beraad zijn hiertoe instrumenten die ingezet worden. 

Het team van de FHIC ontwikkelt een gezamenlijke visie op zorg, op de unit en het afdelingsklimaat. Deze 
visie is niet statisch maar ontwikkelt zich door de loop van de tijd. Hiervoor wordt tijd en ruimte geschapen. 
In deze visievorming is het van essentieel belang elkaars expertise en de eigen expertise te respecteren. 
De overlegmomenten van de unit zijn in principe allemaal multidisciplinair. Er zijn drie overdrachtsmo-
menten op de dag, die multidisciplinair worden gehouden. De crisismonitor staat hier centraal, waarbij het 
digibord ondersteunend kan zijn in de overdracht.
De rol- en taakverdeling zijn helder binnen de FHIC. Iedereen weet wat er van hem verwacht wordt en de 
hiërarchische verhoudingen zijn ook duidelijk. Wanneer taken dubbel of niet worden uitgevoerd of wanneer 
het niet helder is hoe de verantwoordelijkheden geregeld zijn, wordt het opbouwen van een team bemoeilijkt. 

Er zullen, ondanks alle inspanningen, incidenten plaatsvinden op de FHIC. Er is na een incident goede 
opvang voor de medewerkers die daarbij betrokken waren. Niet alleen direct na het incident, maar ook 
met het verstrijken van de tijd is er aandacht voor de gevolgen van het incident voor de individuele mede-
werker en het team als geheel. Binnen het team van de FHIC worden hierover afspraken gemaakt. Ook is 
er aandacht voor elkaar en wordt angst onder medewerkers besproken in het team in alle openheid. De 
afdelingsleiding rekent mensen nooit af op deze kwetsbaarheid, maar gaat het gesprek open aan. 
 

5.2.5. Teamontwikkeling en –dynamiek
Het is een uitdaging om een hecht team te worden en te blijven. Om een team te worden is tijdsinveste-
ring nodig. Er is tijd nodig om met elkaar de visie op zorg te vormen. Ook moeten teams een cultuurom-
slag door van beheersen naar het maken van contact. Het is van belang dat er ruimte is om met elkaar te 
spreken over hoe dit te doen. Casuïstiek en intervisie kunnen daar bij helpen, maar ook het evalueren van 
incidenten en successen op het gebied van dwang en drang is van groot belang. Alle teamleden hebben 
eens per maand intervisie, minimaal een uur. In deze intervisiebijeenkomsten, onder begeleiding van een 
externe supervisor, wordt er gewerkt aan het verkrijgen van ruimte om ieders angsten en frustraties te 
bespreken met elkaar, alsmede waar men voldoening uit haalt. Ook is er minimaal eens per twee weken 
casuïstiekbespreking in het team om met elkaar te bepalen wat een gezamenlijke visie op goede zorg is. 
Om een team te worden, moet je leren waar je goed in bent en wat er beter moet, met input van anderen. 
Hiertoe kan het nabespreken van een zorgsituatie een grote bijdrage leveren. (zie verder hoofdstuk 6 over 
implementatie).

Het is niet alleen ingewikkeld om een sterk FHIC-team te worden, het vergt ook onderhoud om een sterk 
team te blijven. Grote uitdaging voor het team van de FHIC is om ‘fris te blijven’, niet naar binnen gekeerd, 
kritisch naar elkaar en reflectief naar zichzelf te zijn. Daarin hebben alle leden van het team een taak, de 
leiding van het team heeft daarbij een voorbeeldfunctie (zie 5.3.). De samenwerking moet onderhouden 
worden, dit kan door structureel overleg waarbij gereflecteerd wordt op de gestelde doelen, het beleid dat 
opgezet is en door daarbij voortdurend de waarden van de FHIC centraal te stellen. Het afleggen van werk-
bezoeken aan andere (F)HIC’s kan hierbij inspireren en helpen om ´fris te blijven’ en niet teveel naar binnen 
gekeerd te worden als afdeling en team. Tot slot is het belangrijk dat de leden van het team ook geregeld 
wisselen, de maximale tijd dat mensen op de FHIC werken is daarom zeven jaar. 
 

In de formatie wordt rekening gehouden met de mogelijkheid om te allen tijde op te schalen naar 1-op-1 
of zelfs 2-op-1 begeleiding. Handig roosteren en gebruik maken van de schaalgrootte van de gehele foren-
sische instelling zijn daarbij instrumenten tot goed roosterbeleid. Ook in de avonden en weekenden wordt 
er rekening gehouden met eventuele hoog-intensieve zorg die geleverd moet worden. Daarbij dient ook 
rekening gehouden te worden met diversiteit van de aanwezige medewerkers in alle diensten, zodat er niet 
het ene moment alleen mannen in dienst zijn en een ander moment alleen vrouwen. 

 
5.2.3 Teamfunctioneren
Een gezond teamfunctioneren is van belang op een hoogintensieve afdeling als de FHIC. Het teamfunc-
tioneren is gebaseerd op de systeemtheoretische uitgangspunten volgens Houweling-Meijer en Visser 
(2005):

- Het team ervaart zingeving aan het werk: het werk doet er toe;
- Het team streeft dezelfde doelen na;
- Het team heeft overeenstemming over de grenzen die zij stellen naar de patiënten toe;
- Het team heeft een structuur voor samenwerken;
- Er is voldoende energie in het team. 

Deze punten zijn van belang voor een goed teamfunctioneren op de FHIC en zijn de basis voor het multi-
disciplinaire samenwerken en voor het leiderschap op de FHIC.

5.2.4 Multidisciplinair samenwerken
Het is van groot belang om multidisciplinair te werken met elkaar op de FHIC. De zorg voor de patiënten is 
complex en de goede interventies zijn niet gemakkelijk te vinden. Hiervoor zijn diverse disciplines nodig. 
Het is van waarde dat daarbij zowel mensen in het team werken die 24/7 nabij de patiënt zijn als ook men-
sen die meer op afstand staan. Wanneer er intensief multidisciplinair wordt samengewerkt kan de patiënt 
goed in beeld gebracht worden, juist door deze twee perspectieven met elkaar te verbinden. Hierdoor 
ontstaat veiligheid, door met elkaar te spreken over wat de observaties zijn, van verder af als behandelaar 
én vanuit de praktijk van 24/7-nabijheid. Zeker met de ontwrichtende problematiek die zo hoort bij de fo-

“Iedereen is heel enthousiast en denkt na over verbetering en vernieuwing. Het 

grootste gedeelte heeft ook wel gekozen voor deze doelgroep, en ook voor de crisis en 

het gesloten karakter. En we willen daar met zijn allen heel creatief in zijn en dat lukt 

dan nu heel erg goed!”

Sociotherapeut op de FHIC
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6.1 De FHIC: anders denken, anders doen
De FHIC is een nieuwe manier van werken voor de meeste forensische instellingen. De FHIC verschilt van 
andere afdelingen in structuur, in werkwijze, maar vooral in cultuur. Het is dan ook een uitdaging om de 
FHIC te implementeren in de instelling. De wereld rondom de FHIC verandert immers niet vanzelf mee 
met de FHIC. Het denken van de FHIC, gebaseerd op een open leefklimaat, kan daarom ook op weerstand 
stuiten. Maar ze zal ook als een olievlek zijn. In dit hoofdstuk gaan we in op een goede voorbereiding die 
getroffen dient te worden voordat de FHIC wordt opgezet en geven we tools om de werkwijze en het ge-
dachtegoed van de FHIC goed te borgen. 

Vooraf dient gezegd te worden dat de implementatie van de FHIC een fundamentele verschuiving op zal 
leveren in de zorg aan forensisch psychiatrische patiënten: een verschuiving van beheersen en opsluiting 
naar contact en nabijheid. Het sluit aan op een onderstroom in de forensische psychiatrie die merkbaar 
is: het herstelgerichte gedachtegoed en het terugdringen van dwangtoepassingen door middel van een 
open leef- en werkklimaat winnen terrein. Maar ondertussen zijn andere aspecten ook voelbaar binnen de 
forensische psychiatrie. Het is een tak van sport waar het soms bedreigend en soms zelfs levensbedreigend 
kan zijn. Het dreigende aspect is zowel buiten als binnen de kliniek voelbaar: veiligheid van patiënt, profes-
sional, naasten en samenleving staan op het spel. Daarom is er ook altijd de roep om veiligheid door middel 
van opsluiting. Die roep is er in de samenleving, maar ook binnen de kliniek. In het model FHIC wordt vei-
ligheid niet behaald uit opsluiting alleen, maar gaan de waarden veiligheid en contact hand in hand. Juist 
in crisis zijn deze twee waarden leidend. Dat is een fundamentele verschuiving in het denken en dat zal 
zeker stof doen opwaaien. Vooral de leiding van de FHIC dient zich hiervan bewust te zijn. 
 

6.2 De FHIC: hoe te beginnen
Er zijn talloze boeken geschreven over implementatiekunde, deze gaan we hier niet samenvatten of her-
halen. Wel geven we een kort overzicht van de vier stappen die genomen moeten worden om een im-
plementatie succesvol te laten verlopen. Deze vier stappen zijn overgenomen van het werkboek HIC (van 
Mierlo et al, 2013) en aangepast aan de forensische realiteit. Realiseer je daarbij dat de eerste stap direct 
de belangrijkste is: kritische succesfactor om te starten met de implementatie is dat er draagvlak is van de 
professionals, van bestuurders, van familie-, cliënten- en ondernemingsraad. Door hen zo vroeg mogelijk 
te betrekken bij de plannen voor de FHIC kan later in het proces veel tijd worden gewonnen. Daarbij is het 
adagium: hoe meer medestanders, hoe beter. Van huismeester tot de voorzitter Raad van Bestuur: ieder-
een moet mee en iedereen moet begrijpen waar de verandering vandaan komt en waar het project toe zal 
leiden. Ook is het van essentieel belang de ketenpartners vanaf een vroeg stadium en goed te betrekken bij 
de implementatie van de FHIC. Immers: de FHIC wil met nadruk de ketensamenwerking bevorderen en de 
ambulante behandelaar betrekken bij de behandeling. 
De tweede stap betreft het verbinden van beleid en procedures: het implementeren van een FHIC grijpt in 
op andere onderdelen van de organisatie, zoals financiën, ketensamenwerking, behandelvisie, HRM-beleid 
en samenwerkingsafspraken met ketenpartners. 
De implementatie van de FHIC kan niet zonder in het personeel te investeren. Dit is de derde stap en deze 
is nodig om het FHIC-vakmanschap te ontwikkelen en te laten groeien binnen de organisatie. 

5.3 Leiderschap
Het leiderschap op de FHIC is gestoeld op waarden. Er wordt niet gestuurd op normen (gedragsregels), maar 
op waarden (wat drijft ons). De zorg die de leider van de FHIC geeft aan de professionals zal doorwerken in 
de zorg die de professionals aan de patiënten geven. Het leiderschap is daarom gestoeld op de vijf waarden 
van de FHIC, zoals omschreven in de inleiding. Op veel units wordt gewerkt met bilateraal leiderschap, dan 
betreft het leiderschap zowel de teammanager als de inhoudelijke eindverantwoordelijke. 
De leider is responsief, aandachtig, competent, solidair en verantwoordelijk. De leider is responsief voor pati-
enten en medewerkers, luistert goed en is afgestemd op wat zij nodig hebben. Hij staat open voor feedback, 
is bereid naar zichzelf te kijken, herkent disfunctionele gedachten bij zichzelf en is sterk reflectief op eigen 
handelen. Hij pakt op wat de medewerker nodig heeft aan ondersteuning, in het bijzonder bij opvang na 
incidenten. Wanneer er een conflict speelt tussen een patiënt en een medewerker, kiest hij niet direct één 
kant. Hij is aandachtig in zijn zorg voor de medewerkers, de span-of-support is zodanig aangepast zodat de 
leider daaraan kan voldoen. De leider is competent, hij kan planmatig werken, de kwaliteit en veiligheid op de 
afdeling goed waarborgen, goed managen, zorgen dat gedaan wordt wat gedaan moet worden. De leider is 
solidair, hij werkt mee wanneer de werkdruk te hoog wordt, boent een kamer wanneer de patiënt anders ver-
waarloosd raakt en er geen ander is die het kan doen, leeft mee in tijden dat het team het moeilijk heeft, maar 
ook in tijden van vreugde. De leider is ten slotte verantwoordelijk. Hij is verantwoordelijk voor het wel en wee 
van de afdeling en controleert in die hoedanigheid of het werk goed gedaan wordt (naar de protocollen en 
richtlijnen). De leider is vooral verantwoordelijk voor de cultuur en is behouder en inspirator van die cultuur. 
De leider op de FHIC leeft het gedachtengoed en de waarden van de FHIC voor. Hij is intrinsiek gemotiveerd 
tot het terugbrengen van incidenten, het bevorderen van de veiligheid en het terugdringen van onnodige 
repressie en hij kan dit goed overbrengen op anderen. De leider van de FHIC heeft een voorbeeldfunctie waar 
het gaat om het professioneel handelen naar de waarden van de FHIC. 

De leider van de FHIC is, net als medewerkers, niet bang om in te grijpen als er crisis dreigt. Bij disfunctio-
neren en bij handelen dat niet in lijn is met de gewenste cultuur van de afdeling, intervenieert de leider en 
staat hij voor de visie en missie van de FHIC. Ook wanneer dit betekent dat de interventie pijn doet, bijvoor-
beeld omdat er afscheid moet worden genomen van een collega. Net als in de zorg voor patiënten in crisis, 
moet de leidinggevende soms een tragische beslissing nemen: een pijnlijke beslissing omdat hij weet dat 
het op de langere termijn de juiste beslissing is. Hierin is de leider competent en verantwoordelijk. Passief 
leiderschap is zeer schadelijk voor teams, zeker op een hoogintensieve zorgafdeling als de FHIC. Bij passief 
leiderschap, leiderschap waarbij niet wordt ingegrepen, voelen medewerkers zich in de steek gelaten op 
belangrijke momenten. Zij worden daardoor banger, verliezen hun moedige aard en gaan meer repressie 
vertonen. Dat heeft weer een negatieve invloed op het open leefklimaat en zo gaat de vicieuze cirkel door. 
Passief leiderschap is daarom zeer ongewenst op de FHIC. 

6. Implementatie & evaluatie 

Het is fantastisch om met een groep mensen te werken die samen dezelfde waarden 

nastreven: nabije en veilige zorg aan patiënten en een prettige werkplek voor elkaar 

en onszelf. Dat zit in het team, wat ik als leider probeer is om dit te blijven voeden. 

Gewoon door het voor te leven: betrouwbaar en betrokken te zijn bij iedereen die op de 

FHIC is: patiënten, sociotherapie, behandelaren, huismeesters, bezoek.

Teamleider van de FHIC
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Tot slot dient de implementatie en ontwikkeling te worden gemonitord en bijgesteld. Dit is een voortdu-
rend gesprek, waarbij actief leiderschap van groot belang is. 
Hierna worden de vier stappen verder toegelicht. 

 

 

 1 Bouw draagvlak op voor de FHIC  
 

Mensen komen alleen in beweging om te veranderen als ze urgentie voelen. Daarom is het van be-

lang om aan te sluiten bij de fase van gedragsverandering waarin de belanghebbenden (het team, 

de organisatie, de cliëntenraad) zich bevinden en dit gevoel van urgentie te vergroten. 

 - Identificeer daarom eerst de belanghebbenden (intern en extern, lokaal en internationaal), zoals 

  de ketenpartners.

 - Bedenk welk belang zij hebben en wat de implementatie van de FHIC hen kan bieden.

 - Ga relaties met hen aan en onderhoud deze.

 - Sluit aan bij de fase van gedragsverandering waarin het team zich bevindt, zoals onderscheiden 

  door Prochaska en DiClemente (1982):

 - Vooroverwegingfase: men ervaart geen probleem en dus geen noodzaak tot verandering. De 

omgeving van het team kan hen erop wijzen, maar als zij dit niet zelf herkennen, komt de goede 

raad niet aan en zullen zij niet in beweging komen. 

 - Overwegingsfase: men wordt zich bewust dat men een probleem heeft en dat er verandering  

  noodzakelijk is, maar men onderneemt nog geen actie. 

 - Beslissingsfase: men maakt echt plannen om iets te gaan veranderen aan de situatie.

 - Uitvoeringsfase: men neemt daadwerkelijk actie om hun gedrag te veranderen. 

 - Volhoudingsfase: men probeert de bereikte verandering vol te houden en integreert deze steeds 

  meer met andere activiteiten. 

In veel gevallen zal de beslissing om een FHIC te openen genomen worden op bestuurlijk niveau. 

Er zal dan eerst een inschatting gemaakt moeten worden in welke fase de afdeling, waar de FHIC 

daadwerkelijk gestart wordt, zich bevindt. Wanneer de projectleider namelijk niet aansluit bij de 

fase waarin het team zich bevindt, wordt gedragsverandering erg moeilijk en kan het proces gaan 

frustreren. De projectleider kan daardoor in de situatie komen waarin door bestuurders van hem 

verwacht wordt dat hij gaat uitvoeren (de implementatie van de FHIC te starten), terwijl de profes-

sionals nog in de vooroverwegingsfase zitten en nog geen urgentie voelen om te veranderen. Zaak 

is dan om toch aan te sluiten bij de fase van gedragsverandering van de professionals totdat er een 

kritische massa is die urgentie voelt. Het voelt alsof er vertraging wordt opgelopen (en dat al gelijk 

aan het begin!), maar die tijd haalt men dubbel en dwars in, later in het proces.

 

 - Richt een adviesraad of klankbordgroep op met de boegbeelden van de stakeholders en betrek 

  hen zo bij de implementatie van de FHIC. Zonder hun expertise en betrokkenheid gaat het niet 

  lukken: vraag hun advies. Vraag hen ook om hun ‘achterban’ weer te informeren.

 - Zorg voor goede communicatieve ondersteuning bij je plan en voor een heldere visie.

 - Zorg voor een goed benaderbare en herkenbare projectleider.

 - Maak een implementatieplan. 

Wanneer de projectleider merkt dat het momentum daar is, men een gedragsverandering wil en 

de urgentie van de aanpassing ziet, kan overgegaan worden tot een inventarisatie van wat er no-

dig is voor implementatie van de FHIC. Hiertoe kan de ForCA Quickscan (www.forcaquickscan.

nl) worden gebruikt, een tool die in kaart brengt welke elementen bij de implementatie meer en 

minder aandacht nodig hebben. Doel van de ForCA Quickscan is om snel inzicht te krijgen in de 

factoren die juist bevorderend of belemmerend kunnen werken bij de implementatie van de FHIC. 

De tool wordt door meerdere mensen in de organisatie ingevuld, zodat een beeld vanuit meerdere 

perspectieven wordt geschetst. 

“Je deed het altijd wel maar ik heb er meer tijd voor. Ik heb nu de helft van het aantal 

patiënten dat ik had. Dus dat scheelt echt een hoop. Met drie andere medewerkers, een 

ANIOS, een psycholoog, een verpleegkundig specialist.. dus dat zou dan een aanwijzing 

of tip zijn: Je kunt eigenlijk best wel een FHIC starten maar zorg wel dat je ruimte hebt 

daarvoor. Dat je genoeg mensen hebt daarvoor, en genoeg tijd om na te denken over de 

goede zorg met elkaar.”

Psychiater op de FHIC
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6.3 De FHIC: hoe vol te houden
Prochaska en DiClemente (1982) onderscheiden nog een zesde fase van gedragsverandering, naast de voor-
overweging, de overweging, de beslissing, de uitvoering en de volharding: de terugval. Een terugval is heel 
gebruikelijk: “In de meeste gevallen is de persoon niet in staat om de bereikte situatie van bij de eerste poging 
volledig vast te houden. Terugval komt geregeld voor en het proces begint dan opnieuw.” 
Ook bij de implementatie van de FHIC zal een terugval voorkomen. Een heftig incident, een slechte PR-beurt in 
een landelijk dagblad, een bezuinigingsopdracht: er zijn veel bedreigende invloeden denkbaar. Het team wordt 
op de proef gesteld, net als alle goede bedoelingen die in de visie zijn opgenomen. 
Wanneer er een terugval plaatsvindt, dan is reflectie het enige antwoord. Multidisciplinair wordt geïnventari-
seerd hoe de terugval heeft kunnen plaatsvinden en of de urgentie die er was om de FHIC op te richten nu nog 
geldt. Dit wordt gedaan door aan te sluiten bij de fase van gedragsverandering waarin het team zich bevindt. 
Niet aansluiten bij het team is géén optie: eerst wordt geluisterd naar de noden van het team alvorens er vooruit 
wordt gekeken. Sterk leiderschap is daarbij onontbeerlijk: responsiviteit en aandachtigheid zijn belangrijk om 
weer verder op te bouwen, om de terugval te overleven. Actief leiderschap is cruciaal in deze fase, zodat het 
team de koers die zij hadden weer kan hervinden. 
 

6.4 FHIC: hoe kwaliteit van zorg te leveren
Met de invoering van de methodiek FHIC wordt beoogd de kwaliteit van zorg te verbeteren, het leef- en werk-
klimaat te verbeteren en het aantal insluitingen te verminderen. Dit zal daarom ook moeten worden geëva-
lueerd. Er zijn meerdere instrumenten om de dit te meten, zoals de FHIC-monitor, de ROM, de risicotaxatie, 
de patiënttevredenheid, de medewerkerstevredenheid en de argus-registratie. 
Voordat we de verschillende instrumenten introduceren, eerst iets over het meten van de kwaliteit van zorg. 
De leider van de FHIC stuurt niet op normen, maar op waarden. Hoe verhoudt zich dat tot het meten van 
kwaliteit? Evalueren op de FHIC is niet tellen, maar vertellen. Niet de hoogte van score is van belang, het 
verhaal áchter de score doet ertoe. Een daling van het aantal insluitingen is alleen waardevol wanneer het 
veilig gebeurt en een periode met veel plaatsingen in de EBK hoeft niet een slechte periode te zijn geweest, 
wanneer de plaatsingen allemaal bewust zijn gedaan, zijn geëvalueerd en proportioneel, subsidiair en doel-
treffend zijn geweest. De leiding van de FHIC houdt hier zicht op. Dit vergt een enorme gedragsverandering 
van de leiding van de FHIC, maar ook van het hogere management: wanneer zij vragen om verantwoording 
over de cijfers zonder naar de verhalen te vragen, ligt een terugval op de loer.

 2 Verbind beleid en procedures  
 

 

- Onderzoek financieringsmogelijkheden voor de FHIC.

  - Structurele financieringsmogelijkheden (Directie Forensische Zorg, Zorgverzekeraar, 

   Wet Langdurige Zorg).

  - Tijdelijke financieringsmogelijkheden (projectgelden, innovatiefondsen, subsidies).

  - Identificeer besparingen (in- en extern).

  - Identificeer baten (individueel, organisatie, sector, andere sectoren, maatschappij).

 - Integreer de FHIC-visie met de organisatiebrede visie

  - Behandelvisie.

  - HRM-beleid (waaronder visie op ervaringsdeskundigheid en VOG).

  - Kwaliteitsbeleid.

  - Communicatiebeleid.

 - Maak samenwerkingsafspraken

  - Maak samenwerkingsafspraken met ketenpartners en in de eigen organisatie over concrete 

   samenwerking, bijvoorbeeld in een bestuurlijk convenant. 

 4 Monitor de ontwikkeling van de FHIC  
 

 

 - Gebruiken risicotaxatie langere termijn inclusief beschermende factoren (HKT30-R, HCR-20 V3  

  en SAPROF).

 - Gebruik de risicotaxatie kortere termijn (crisismonitor).

 - Meet het leef- en werkklimaat periodiek (te beginnen met tweemaandelijks)

 - Neem de FHIC monitor geregeld af om implementatievoortgang te meten.

 - Neem bij stagnatie van de implementatie de ForCA Quickscan nogmaals af.

 - Gebruik en bespreek de ROM-uitkomsten op zorg.

 - Leg verantwoording af.

 - Communiceer over de sterke en de verbeterpunten.

 - Vier de successen.

 3 Investeer in het team 

 

 

- Stel het team zorgvuldig samen

  - Overweeg om een nieuw team samen te stellen en iedereen te laten solliciteren. Het werken 

op de FHIC: daar moet je wel zin in hebben! Het overnemen van een bestaand team kan 

hierin belemmerend werken: oude patronen worden moeilijk doorbroken. 

 - Regel ruimte voor innoveren

  - Creëer een lerende organisatie.

  - Regel tijd om in elkaar te investeren.

  - Regel training, opleiding en reflectie.

  - Tijd om elkaar te ontdekken.

 - Werken aan een nieuwe cultuur (Voskes, Theunissen &Widdershoven, 2011)

  - Bejegening: van beheersen naar contact. 

  - Werkwijze: van insluiten naar nabijheid.

  - Preventie: van reactief naar proactief.

  - Evaluatie: van evalueren naar leren.

  - Reflectie: van routine naar creativiteit.

  - Samenwerking: van gesloten naar open, van individueel naar gedeeld.

  - Cliëntenparticipatie: van last naar leren.

  - Participatie van naasten: van informeren naar participeren.

  - Registratie: van tellen naar vertellen.

Box 6: Implementatie in 4 stappen
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6.4.4 Patiënttevredenheid: open leefklimaat
De patiënttevredenheid op de FHIC wordt gemeten door het leefklimaat te onderzoeken. Het leefklimaat 
op de FHIC is herkenbaar doordat het responsief is, ondersteunend, gericht op groei en doordat repressie 
zo min mogelijk wordt ingezet. De vragenlijst naar het open leefklimaat onderzoekt bovengenoemde vier 
kenmerken (van der Helm, 2013). De terugkoppeling van de onderzoeksuitkomsten wordt gedaan naar 
medewerkers en patiënten. De terugkoppeling naar de patiënten wordt op een zeer laagdrempelige ma-
nier gedaan, aangezien hun draagkracht niet groot zal zijn. 
 

6.4.5 Medewerkerstevredenheid: open werkklimaat 
Het werken op de FHIC is zo intensief dat het goed is om ook de medewerkerstevredenheid te monitoren. 
Het open werkklimaat wordt daarom periodiek gemeten door de vragenlijst zoals deze is ontworpen door 
van der Helm (2013). 

Wanneer het leef- en werkklimaat niet goed worden beoordeeld in het onderzoek wordt er bijgestuurd. 
Dit wordt gedaan door teamcoaching. Een buitenstaander draait enige tijd mee in het team, observeert 
daar de zorg en geeft feedback aan het team. In de opstartfase is het goed om regelmatig (eens per twee 
maanden) te meten, later kan eens per half jaar een meting van het leef- en werkklimaat worden gedaan. 
Het verdient de aanbeveling het leef- en werkklimaat altijd tegelijk te onderzoeken. 
 

6.4.6 Aantal dwangmaatregelen: Argus
De dwangtoepassingen die onder de wet BOPZ worden toegepast worden geregistreerd door middel van 
Argus (GGZ Nederland, 2012). Alle dwangtoepassingen binnen de FHIC worden geregistreerd in dit sys-
teem. Het registreren en terugkoppelen van de cijfers kan helpen en motiveren in het verder terugdringen 
van dwangtoepassingen en het vieren van successen. Hierbij is het wel van groot belang dat er gestuurd 
blijft worden op de waarden van de FHIC, en niet alleen op normen, zoals minder dwangtoepassingen. 
Teamleden dienen geschoold te worden in het gebruik van Argus. 
 

6.4.7 Geen implementatie zonder onderzoek
Alle bovenstaande instrumenten om de kwaliteit van zorg en het werkklimaat te meten, kunnen ook wor-
den gebruikt voor het doen van onderzoek. Op geaggregeerd niveau kan de ROM ook informatie bieden 
over het verloop van de behandeling bij een groep patiënten. De FHIC staat open voor het doen van on-
derzoek ten behoeve van kwaliteitsverbetering, zoals kwalitatief als kwantitatief. 

6.4.1 FHIC-monitor
Door de FHIC-monitor in te vullen kunnen afdelingen kijken in hoeverre zij de FHIC-methodiek succesvol 
hebben geïmplementeerd. Zo kan gemeten worden in hoeverre er modelgetrouw gewerkt wordt op een 
afdeling. Zie bijlage 2 voor de FHIC-monitor. 
De FHIC-monitor kan afgenomen op elk gewenst moment door het team zelf om te kijken waar ze staan. 
Tevens zal de monitor jaarlijks worden afgenomen gedurende een audit. Voordat deze audit plaatsvindt 
zal het team zelf eerst een zelfassessment afnemen: de monitor wordt ingevuld in het team. Dit dient als 
basis voor een audit-bezoek: twee professionals van andere FHIC-afdelingen, een ervaringsdeskundige en 
een familie-ervaringsdeskundige komen langs om de monitor af te nemen en met het team in gesprek te 
gaan over de uitkomst. Zo wordt het bezochte team verder geholpen om de methodiek nog weer beter te 
implementeren. 

Het invullen van de FHIC-monitor kan teams een enorme impuls geven om de kwaliteit te verbeteren of 
te bestendigen, maar is ook een spannende aangelegenheid. Er komen buitenstaanders een kijkje in jouw 
keuken nemen: “Wat nu als het hen niet bevalt?” Het is van belang dat een audit-dag geen bijltjesdag wordt 
en dat de FHIC-auditors worden geïnstrueerd om de audit goed en zorgvuldig af te nemen. Zo kan het 
bezochte FHIC-team echt profijt hebben van de audit. 
 

6.4.2 ROM
De Routine Outcome Monitoring (ROM) geeft informatie over het verloop van de behandeling. Op de 
FHIC wordt de informatie uit de ROM-instrumenten gebruikt om de behandeling richting te geven. Door 
het invullen van de ROM-instrumenten, verkrijgen patiënten, naasten en behandelaren meer inzicht in de 
situatie van de patiënt, bij binnenkomst en bij vertrek. 
In principe worden de ROM-instrumenten samen met de patiënt ingevuld en besproken. Zo krijgt de pa-
tiënt meer inzicht in en regie over zijn situatie. Het invullen van een ROM-instrument is een middel om 
met de patiënt in gesprek te zijn over zijn behandeling. Wanneer de patiënt in een crisissituatie wordt 
binnengebracht is het soms niet mogelijk om hem actief te betrekken bij het invullen en bespreken van 
de ROM-instrumenten. Het behandelteam streeft er dan naar om op een later moment dit alsnog met de 
patiënt op te pakken. Voorbeelden van ROM-instrumenten zijn de HoNOS (Health of the Nations Outcome 
Scales) (Mulder et al, 2004), de DROS (Dynamic Risk Outcome Scale) (Drieschner, 2008) en de MATE (Meten 
van Addicties voor Triage en Evaluatie) (Schippers et al, 2011). Ook de risicotaxatie-instrumenten kunnen 
gebruikt worden als benchmarkcijfers.
 

6.4.3 Risicotaxatie
Op de FHIC worden meerdere risicotaxatie-instrumenten gebruikt om de veiligheid van de patiënt, diens on-
middellijke omgeving en de samenleving te vergroten. De Brøset Violence Checklist (BVC) wordt gebruikt om 
de risico’s binnen 4 tot 8 uur in te schatten, net als de Kennedy As V. De SDAS taxeert de middellange termijn 
(tot 7 dagen) en de HKT30-R, HCR-20 V3 en SAPROF worden gebruikt voor risicotaxatie op langere termijn. 
De multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag van het Trimbos instituut (van 
Hemert et al., 2012) beveelt de structuurdiagnose aan als risicotaxatie bij vermoeden van suïcidaliteit. Tot slot 
wordt ten behoeve van (lichamelijke) gezondheidsrisico’s gebruik gemaakt van een somatische screenings-
lijst, zoals de PHAMOUS of de Utrechtse Somatische Screening. 
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BOPZ  Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen 
BVC  Brøset Violence Checklist
Bvt  Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden 
CCE  Centrum voor Consultatie en Expertise
EBK  Extra Beveiligde Kamer
FHIC  Forensische High en Intensive Care
FPA  Forensisch Psychiatrische Afdeling
FPC  Forensisch Psychiatrisch Centrum
FPK  Forensisch Psychiatrische Kliniek
GGZ  Geestelijke Gezondheidszorg
HC  High Care
HCR-20 V3 Een lange termijn risicotaxatieinstrument, de afkorting staat voor: Historical, Clinical, and  
  Risk Management
HIC  High en Intensive Care
HKT-R  Een lange termijn risicotaxatie-instrument, de afkorting staat voor: Historisch, Klinisch,  
  Toekomst
IC  Intensive Care
ICU  Intensive Care Unit
IDDT  Integrated Dual Disorder Treatment
IGZ  Inspectie voor de Gezondheidszorg
KIB  Kliniek Intensieve Behandeling 
LVB  Licht Verstandelijke Beperking
OAZIS  Onderzoek Aantrekkelijkheid Zorgomgevingen door middel van de Impactscan
Pbw  Penitiaire beginselenwet 
ROM  Routine Outcome Monitoring
SDAS  Social Dysfunction en Aggression Scale
SGLVG  Sterk Gedragsgestoord, Licht Verstandelijk Gehandicapt
WRAP  Wellness Recovery Action Plan
ZAG  Zorg Afstemmings Gesprek

Versie augustus 2016

Deze FHIC-monitor is vastgesteld in augustus 2016 
Het intellectueel eigendom van de FHIC-monitor berust bij de projectgroep FHIC
Voor meer informatie over de toepassing van de FHIC-monitor kunt u een mail sturen naar info@fhic.nl 
of kijkt u op www.fhic.nl 

Bijlage 1: Lijst met afkortingen

Bijlagen

FHIC-monitor
Bijlage 2: 

Modelgetrouwheidsschaal High en Intensive Care
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Teamstructuur 
Criterium Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5

1a. Kleine sociotherapeutische 

caseload: dagdienst

Er is een optimale basisbezetting 

van 4 verpleegkundigen op 

10 bedden

2 of minder sociotherapeuten 

op 10 bedden

3 sociotherapeuten  

op 10 bedden

- - 4 of meer sociotherapeuten  

op 10 bedden

1b. Kleine sociotherapeutische 

caseload: avonddienst

Er is een optimale basisbezetting 

van 4 verpleegkundigen op 

10 bedden 

2 of minder sociotherapeuten  

op 10 bedden

3 sociotherapeuten  

op 10 bedden

- - 4 of meer sociotherapeuten  

op 10 bedden

1c. Kleine sociotherapeutische 

caseload: nachtdienst

Er is een optimale basisbezetting 

van 2 verpleegkundigen op 

10 bedden 

1 of minder sociotherapeuten 

op 10 bedden

1,1-1,9 sociotherapeut 

per 10 bedden 

- - 2 of meer sociotherapeuten 

op 10 bedden

2a. Opschalen van zorg

Het team kan op elk moment van de 

dag/week (24 uur) sociotherapeuti-

sche 1-op-1 begeleiding bieden

Het team kan niet opschalen 

naar 1-op-1 begeleiding

Het team kan zowel doordeweeks 

als in het weekend overdag 

opschalen

Het team kan alleen overdag 

doordeweeks opschalen

Het team kan doordeweeks overdag 

en ’s nachts opschalen en in het 

weekend overdag

Het team kan altijd opschalen 

naar 1-op-1 begeleiding 

(24 uur per dag)

2b. Opschalen van zorg

Het team kan binnen 48 uur op-

schalen zodat er tussen 8:00-23:00 

2-op-1 begeleiding geboden kan 

worden

Het team kan niet opschalen 

naar 2-op-1 begeleiding

Het team kan binnen 24 uur 

opschalen naar 2-op-1 begeleiding 

tussen 8:00-23:00

Het team kan binnen 48 uur 

opschalen naar 2-op-1 begeleiding 

tussen 8:00-23:00

Het team kan binnen 12 uur 

opschalen naar 2-op-1 begeleiding 

tussen 8:00-23:00

Het team kan per direct 

opschalen naar 2-op-1 begeleiding 

tussen 8:00-23:00

3. Verpleegkundige/SPH 

Minimaal 80% van de bezetting 

zijn verpleegkundigen of SPH’ers 

met HBO niveau of academisch 

geschoolden in sociale wetenschap-

pen (bijv. psychologie, pedagogiek)

Minder dan 50% van de verpleeg-

kundigen/ SPH heeft HBO niveau 

of is academisch geschoold in 

sociale wetenschappen

60%-69% van de verpleegkundigen/

SPH heeft HBO niveau of is acade-

misch geschoold in sociale weten-

schappen

51%-59% van de verpleegkundigen/

SPH heeft HBO niveau of is acade-

misch geschoold in sociale weten-

schappen

70%-79% van de verpleegkundigen/

SPH heeft HBO niveau of is acade-

misch geschoold in sociale weten-

schappen

Minimaal 80% van de verpleeg-

kundigen/SPH heeft HBO niveau 

of is academisch geschoold in 

sociale wetenschappen

4. Psychiater

Er is 1 FTE psychiaterfunctie 

aanwezig op de afdeling voor 

directe patiëntenzorg bij 10 bedden. 

1 FTE ANIOS geldt als een 0,5 FTE 

psychiater

Er is 0-0,24 FTE 

psychiaterfunctie aanwezig

Er is 0,5-0,74 FTE 

psychiaterfunctie aanwezig

Er is 0,25-0,49 FTE 

psychiaterfunctie aanwezig

Er is 0,75-0,99 FTE 

psychiaterfunctie aanwezig

Er is 1 FTE of meer 

psychiaterfunctie aanwezig
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Teamstructuur 
Criterium Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5

5. Psycholoog

Er is 0,5 FTE GZ- of klinisch 

psycholoog aanwezig op de 

afdeling bij 10 bedden

Er is 0-0,12 FTE GZ -of 

klinisch psycholoog aanwezig 

Er is 0,26-0,37 FTE GZ  -of 

klinisch psycholoog aanwezig

Er is 0,13-0,25 FTE GZ -of 

klinisch psycholoog aanwezig

Er is 0,38-0,49 FTE GZ -of 

klinisch psycholoog aanwezig

Er is 0,5 FTE of meer GZ -of 

klinisch psycholoog aanwezig

6. Verpleegkundig specialist (VS) 

Artikel 14 BIG geregistreerd

Er is 0,5 FTE Artikel 14 BIG geregis-

treerde VS aanwezig bij 10 bedden

Er is 0-0,12 FTE VS aanwezig Er is 0,26-0,37 FTE VS aanwezig Er is 0,13-0,25 FTE VS aanwezig Er is 0,38-0,49 FTE VS aanwezig Er is 0,5 FTE of meer VS aanwezig

7. Verslavingsdeskundige

Er is binnen de teamsamenstelling 5 

FTE verslavingsdeskundige in dienst 

voor 10 bedden. De verslavings-

deskundige betreft een teamlid die 

ten minste 1 jaar specifieke training 

heeft gevolgd of ervaring in de 

verslavingszorg heeft. Tevens dient 

deze verslavingsdeskundige ten 

minste jaarlijks te worden bijge-

schoold

Het team heeft voor 10 

patiënten 1 of minder FTE 

verslavingsdeskundige in dienst

Het team heeft voor 10 

patiënten 2,1 – 3,5 FTE 

verslavingsdeskundige in dienst

Het team heeft voor 10 

patiënten 1,1 - 2 FTE 

verslavingsdeskundige in dienst 

Het team heeft voor 10 

patiënten 3,6 – 4,9 FTE 

verslavingsdeskundige in dienst

Het team heeft voor 10 

patiënten 5 FTE of meer 

verslavings-deskundige in dienst

8. (Familie) Ervaringsdeskundige

Er is binnen de teamsamenstelling 

1,5 FTE (familie) ervaringsdeskun-

dige in dienst voor 10 bedden. 

De ervaringsdeskundige betreft 

een teamlid die ten minste 1 jaar 

specifieke training heeft gevolgd 

om zijn/haar ervaringskennis als 

naaste in te zetten

Het team heeft geen FTE 

(familie) ervaringsdeskundige 

in dienst

Het team heeft 0,6 - 1 FTE 

(familie) ervaringsdeskundige 

in dienst

Het team heeft 0,1 -0,5 FTE 

(familie) ervaringsdeskundige 

in dienst

Het team heeft 1,1 -1,4 FTE 

(familie) ervaringsdeskundige 

in dienst

Het team heeft 1,5 FTE of meer 

(familie) ervaringsdeskundige 

in dienst

9. Activiteitenbegeleider/ 

bewegingsagoog

Er is minimaal 1 FTE activiteiten-

begeleider/bewegingsagoog 

beschikbaar voor 10 bedden

Het team heeft voor 10 patiënten 

0-0,25 FTE activiteitenbegeleider/

bewegingsagoog in dienst

Het team heeft voor 10 patiënten 

0,51/0,75  FTE activiteitenbegeleide/

bewegingsagoog in dienst

Het team heeft voor 10 patiënten 

0,26-0,5 FTE activiteiten-begeleider/ 

bewegingsagoog in dienst

Het team heeft voor 10 patiënten 

0,76-0,99 FTE activiteiten-begelei-

der/ bewegingsagoog in dienst

Het team heeft voor 10 patiënten 

minimaal 1 FTE activiteiten-begelei-

der/ bewegingsagoog in dienst
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Teamstructuur 
Criterium Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5

10. Meewerkend voorman 

Voldoet aan de volgende criteria:

• Hij/zij levert 8 van de 36 uur 

 directe hulpverlening aan 

 patiënten als teamlid

• Hij/zij bewaakt actief de 

 modelgetrouwheid van de   

 afdeling en bewaakt uitkomsten  

 uit bijvoorbeeld Argus, 

 veiligheidsmeldingen en 

 productiecijfers

• Hij/zij moet minimaal 3x per   

 week aanwezig zijn bij het 

 digibord-overleg 

Er is geen meewerkend 

voorman

De meewerkend voorman 

voldoet aan één criterium

Er is een meewerkend voorman, 

maar deze voldoet niet aan de 

criteria

De meewerkend voorman 

voldoet aan twee criteria

De meewerkend voorman 

voldoet aan alle criteria

11. Extra disciplines

De onderstaande disciplines 

zijn op indicatie beschikbaar 

voor de patiënt:

• Maatschappelijk werk

• Geestelijk verzorger

• Juridisch consulent/PVP

• Somatisch specialist

• PMT/creatieve therapeut

• Verslavingsarts

Eén of minder disciplines zijn 

voor alle patiënten beschikbaar

Drie disciplines zijn voor alle 

patiënten beschikbaar 

Twee disciplines zijn voor alle 

patiënten beschikbaar

Vier of vijf disciplines zijn voor 

alle patiënten beschikbaar 

Alle disciplines zijn voor alle 

patiënten beschikbaar

12a. Teamverband

Medewerkers van het multidiscipli-

naire FHIC-team hebben minimaal 

twee jaar ervaring met crisiszorg 

aan patiënten, al dan niet binnen de 

forensische psychiatrie, acute psy-

chiatrie, verslavingszorg of ambu-

lante forensische zorg

12b. Teamverband

Het multidisciplinaire team van de 

FHIC is gemêleerd voor wat betreft:

• Gender

• Leeftijd

• Culturele achtergrond

• Werkervaring

0%-19% van de medewerkers 

heeft minimaal twee jaar 

ervaring met crisiszorg aan 

patiënten, zoals omschreven

Het team is op geen van de 

punten gemêleerd

40%-59% van de medewerkers 

heeft minimaal twee jaar ervaring 

met crisiszorg aan patiënten, zoals 

omschreven

Het team is op twee van de 

punten gemêleerd

20%-39% van de medewerkers 

heeft minimaal twee jaar ervaring 

met crisiszorg aan patiënten, zoals 

omschreven

Het team is op één van de 

punten gemêleerd

60%-79% van de medewerkers 

heeft minimaal twee jaar ervaring 

met crisiszorg aan patiënten, zoals 

omschreven

Het team is op drie van de 

punten gemêleerd

80%-100% van de medewerkers 

heeft minimaal twee jaar ervaring 

met crisiszorg aan patiënten, zoals 

omschreven

Het team is op alle punten 

gemêleerd
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Teamstructuur 
Criterium Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5

Teamproces 
Criterium Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5

13. Personeelsbezetting

Er is sprake van een volledige 

personeelsbezetting, dat wil zeggen 

een minimum aan onvervulde 

vacatures (voor alle disciplines)

14. Visie

Het team heeft een helder 

beschreven herstelgerichte visie 

afgeleid van het model FHIC en 

communiceert hierover met 

externe partnersvacatures 

(voor alle disciplines)

Het team heeft de afgelopen 

12 maanden een bezettingsgraad 

gehad van minder dan 50%

Er is geen visie beschreven

Het team heeft de afgelopen 

12 maanden een bezettingsgraad 

gehad van 65%-79%

-

Het team heeft de afgelopen 

12 maanden een bezettingsgraad 

gehad van 50%-64%

Er is een visie, maar er wordt niet 

aantoonbaar mee gewerkt

Het team heeft de afgelopen 

12 maanden een bezettingsgraad 

gehad van 80%-94%

Het team heeft een helder 

beschreven visie op basis van 

het model FHIC. Teamleden werken 

vanuit deze visie maar communi-

ceren hier onvoldoende over met 

externe partners

Het team heeft de afgelopen 

12 maanden een bezettingsgraad 

gehad van 95% of meer

Het team heeft een helder 

beschreven visie op basis van 

het model FHIC. Teamleden 

werken vanuit deze visie en 

communiceren hierover met 

externe partners

15. Gastvrijheid

Er wordt standaard gewerkt met de 

‘eerste vijf minuten methodiek’. Dit 

blijkt uit de volgende punten: 

• De checklist voor de eerste vijf 

minuten van opname wordt 

gevolgd (goede voorbereiding 

van opname, goede ontvangst, 

introductie en regelzaken)

• Bij nieuwe diensten wordt er bij 

de toewijzing van patiënten 

zoveel mogelijk rekening gehou-

den met de voorkeuren van de 

patiënt

• Bij aanvang van de dienst nemen 

teamleden het initiatief om het 

contact met patiënten aan te 

gaan 

• Het team durft af te wijken van 

bestaande protocollen indien de 

situatie hierom vraagt

De teambenadering voldoet 

aan geen enkel criterium

De teambenadering voldoet 

aan twee criteria

De teambenadering voldoet 

aan één van de criteria

De teambenadering voldoet 

aan drie criteria

De teambenadering voldoet 

aan alle vier criteria
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Teamproces 
Criterium Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5

16. Presentie

• Overdag zijn er continu 

minimaal twee verpleegkundi-

gen/SPH’ers in de groep 

aanwezig en aanspreekbaar

• Per dagdeel is er een behande-

laar minimaal twee uur 

aanwezig en aanspreekbaar 

op de leefgroep

De teambenadering voldoet 

aan geen enkel criterium

De teambenadering voldoet 

aan één criterium

- - De teambenadering voldoet 

aan beide criteria

17. Attitude/bejegening

Bejegening is gebaseerd op eviden-

ce en experience based theoretische 

modellen. Het team heeft besef van 

het persoonlijke herstelproces van 

de patiënt in relatie tot risicorecidive 

en hanteert de kenmerken van open 

leefklimaat. Het team is voortdurend 

gericht op zoeken van contact, op 

ondersteuning, op groei en op zo 

min mogelijk repressie en betrekt 

daarbij de inzichten vanuit het risi-

comanagementplan van de patiënt

18. Preventie repressie

De huisregels (geschreven én 

ongeschreven) op de FHIC worden 

tweemaal per jaar multidisciplinair 

geïnventariseerd en geëvalueerd op 

proportionaliteit, subsidiariteit en 

doelmatigheid

19a. Zorgafstemmingsgesprek 

(ZAG): bij opname

Bij opname vindt er binnen 24 uur 

een ZAG gesprek plaats waarin 

aanleiding, doel en tijdsplanning 

van de opname op de FHIC worden 

vastgesteld en waarbij ten minste de 

patiënt, de FHIC-behandelaar en de 

verwijzend behandelaar aanwezig 

zijn en de naasten uitgenodigd zijn

Teamleden zijn niet bekend 

met  de theorie van het open 

leefklimaat 

De huisregels op de FHIC 

worden niet geëvalueerd

Er vindt geen ZAG plaats 

binnen 24 uur na opname

Het team is bekend met de theorie 

van het open leefklimaat maar in de 

bejegening wordt dit niet conse-

quent toegepast

De huisregels op de FHIC worden 

eenmaal per jaar multidisciplinair 

geïnventariseerd en geëvalueerd op 

proportionaliteit, subsidiariteit en 

doelmatigheid

Bij 25%-49% van de patiënten 

vindt binnen 24 uur na opname 

een ZAG plaats

De bejegening is afhankelijk van 

elk individueel teamlid. Er is geen 

gezamenlijke visie op basis van de 

theorie van het open leefklimaat

-

Bij minder dan 25% van de patiënten 

vindt binnen 24 uur na opname 

een ZAG plaats

Het team is bekend met de theorie 

van het open leefklimaat en in de 

bejegening passen teamleden deze 

consequent toe

-

Bij 50%-74% van de patiënten 

vindt binnen 24 uur na opname 

een ZAG plaats

Er is een consequente 

bejegening zichtbaar gebaseerd 

op  de theorie van het open 

leefklimaat. Het team bespreekt 

bejegenings-vraagstukken en 

heeft een zelf reflecterend 

vermogen

De huisregels op de FHIC 

worden tweemaal per jaar mul-

tidisciplinair geïnventariseerd en 

geëvalueerd op proportionaliteit, 

subsidiariteit en doelmatigheid

Bij 75%-100% van de patiënten 

vindt binnen 24 uur na opname 

een ZAG plaats
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Teamproces 
Criterium Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5

19b. Zorgafstemmingsgesprek 

(ZAG): bij iedere verlenging van de 

opname (respectievelijk na 3, 5 of 7 

weken)

Bij iedere verlenging vindt een ZAG 

gesprek plaats waarin behandel-

doelen worden geëvalueerd, waarbij 

ten minste de patiënt, de behande-

laar van de kliniek en de ambulant 

behandelaar aanwezig zijn en de 

naasten uitgenodigd zijn

19c. Zorgafstemmingsgesprek 

(ZAG): bij ontslag

Bij ontslag vindt een ZAG gesprek 

plaats, waarbij ten minste de patiënt, 

de behandelaar van de klinieken de 

ambulant behandelaar aanwezig 

zijn en de naasten uitgenodigd zijn

Bij geen van de patiënten 

wordt bij de verlenging een 

ZAG gehouden

Bij geen van de patiënten 

wordt bij ontslag een ZAG 

gehouden

Bij 25%-49% van de patiënten 

wordt bij de verlenging een 

ZAG gehouden

Bij 25%-49% van de patiënten 

wordt bij ontslag een ZAG 

gehouden

Bij minder dan 25% van de 

patiënten wordt bij de 

verlenging een ZAG gehouden

Bij minder dan 25% wordt bij 

ontslag een ZAG gehouden

Bij 50%-74% van de patiënten 

wordt bij de verlenging een 

ZAG gehouden

Bij 50%-74% van de patiënten 

wordt bij ontslag een ZAG 

gehouden

Bij 75%-100% van de patiënten 

wordt bij de verlenging een 

ZAG gehouden

Bij 75%-100% van de patiënten 

wordt bij ontslag een ZAG 

gehouden 

20. Inzage behandelplan

Binnen 24 uur na opname is er 

een behandelplan aanwezig. 

Dit behandelplan is na afstemming 

met de hoofdbehandelaar in te zien 

door de patiënt 

21. Digibord

Het digibord voldoet aan de criteria:

• Het digibord is altijd digitaal 

• Het digibord is aanwezig, 

functioneel in de overlegruimte, be-

vat relevante gegevens en is gekop-

peld aan het EPD

• Er wordt volgens een vaste 

 procedure met het digibord gewerkt

• Het volledige teamproces is   

 inzichtelijk op het digibord

• Bij de dagelijkse bespreking van 

het digibord zijn in principe alle op die 

dag werkzame teamleden aanwezig 

• Het digibord wordt dagelijks 

 bijgewerkt en is actueel 

Geen van de patiënten heeft 

binnen 24 uur na opname een 

behandelplan

Er wordt geen gebruik gemaakt 

van een digibord

25%-49% van de patiënten heeft 

binnen 24 uur na opname inzage in 

het behandelplan

Het digibord voldoet aan 

drie of vier  criteria

Minder dan 25% van de patiënten 

heeft binnen 24 uur na opname 

inzage in het behandelplan

Het digibord voldoet aan 

één of twee criteria 

50%-74% van de patiënten heeft 

binnen 24 uur na opname inzage in 

het behandelplan

Het digibord voldoet aan 

vijf criteria

75%-100% van de patiënten 

heeft binnen 24 uur na opname 

inzage in het behandelplan

Het digibord voldoet aan 

alle criteria
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Teamproces 
Criterium Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5

Let op: maak bij onderstaande items een keuze in het beveiligingsniveau. 
(item 22 t/m 23 b): I. FPA, II. FPK, III. FPC  

22. Opnameduur FHIC –

Het verblijf op de FHIC heeft een 

maximale duur van 3 weken en kan 

zo nodig 2x verlengd worden na 

evaluatie in het behandelteam

23a. Zorgproces en Consultatie ICU 

Het verblijf op de ICU verloopt vol-

gens de volgende criteria:

• Het verblijf in de ICU heeft een 

maximale duur van 3 dagen, met 

de mogelijkheid tot 2x verlen-

ging

• De psychiater heeft minimaal 

1 maal per dag (7 dagen per 

week) face-to-face contact met 

de patiënt 

Bij geen van de patiënten worden 

de normen voor verblijfsduur en 

verlenging gevolgd

Er wordt aan geen van de 

criteria voldaan

Bij 25%-49% van de patiënten 

worden de normen voor verblijfs-

duur en verlenging gevolgd

Er wordt aan één van de 

criteria voldaan

Bij minder dan 25% van de patiënten 

worden de normen voor verblijfs-

duur en verlenging gevolgd

-

Bij 50%-74% van de patiënten 

worden de normen voor verblijfs-

duur en verlenging gevolgd

-

Bij 75%-100% van de patiënten 

worden de normen voor verblijfs-

duur en verlenging gevolgd

Er wordt aan beide criteria 

voldaan

23b. Zorgproces en Consultatie EBK 

Het verblijf in de EBK verloopt vol-

gens de volgende criteria:

• Het verblijf in de EBK heeft een 

maximum duur van 1 dag, met 

tweemaal de mogelijkheid tot 

verlenging

• De psychiater heeft minimaal 

eenmaal per dag face-to-face 

contact (7 dagen per week) 

• Wanneer van toepassing 

worden de consultaties na 1, 3, 6 

en 13 weken uitgevoerd

Er wordt aan geen van de 

criteria voldaan

-Er wordt aan één van de 

criteria voldaan

Er wordt aan twee van de 

criteria voldaan

Er wordt aan alle criteria 

voldaan

I. FPA - beveiligingsniveau 2
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Teamproces 
Criterium Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5

Let op: maak bij onderstaande items een keuze in het beveiligingsniveau. 
(item 22 t/m 23 b): I. FPA, II. FPK, III. FPC  

22. Opnameduur FHIC –

Het verblijf op de FHIC heeft een 

maximale duur van 5 weken en kan 

zo nodig 2x verlengd worden na 

evaluatie in het behandelteam

23a. Zorgproces en Consultatie ICU 

Het verblijf op de ICU verloopt vol-

gens de volgende criteria:

• Het verblijf in de ICU heeft een 

maximale duur van 5 dagen, met 

de mogelijkheid tot 2x verlenging 

• De psychiater heeft minimaal 

1 maal per dag (7 dagen per 

week) face-to-face contact met 

de patiënt 

Bij geen van de patiënten worden 

de normen voor verblijfsduur en 

verlenging gevolgd

Er wordt aan geen van de 

criteria voldaan

Bij 25%-49% van de patiënten 

worden de normen voor verblijfs-

duur en verlenging gevolgd

Er wordt aan één van de 

criteria voldaan

Bij minder dan 25% van de patiënten 

worden de normen voor verblijfs-

duur en verlenging gevolgd

-

Bij 50%-74% van de patiënten 

worden de normen voor verblijfs-

duur en verlenging gevolgd

-

Bij 75%-100% van de patiënten 

worden de normen voor verblijfs-

duur en verlenging gevolgd

Er wordt aan beide criteria 

voldaan

23b. Zorgproces en Consultatie EBK 

Het verblijf in de EBK verloopt vol-

gens de volgende criteria:

• Het verblijf in de EBK heeft een 

maximum duur van 4 dagen, 

met tweemaal de mogelijkheid 

tot verlenging

• De psychiater heeft minimaal 

eenmaal per dag face-to-face 

contact (7 dagen per week) 

• Wanneer van toepassing 

worden de consultaties na 1, 3, 6 

en 13 weken uitgevoerd

Er wordt aan geen van de 

criteria voldaan

-Er wordt aan één van de 

criteria voldaan

Er wordt aan twee van de 

criteria voldaan

Er wordt aan alle criteria 

voldaan

II. FPK - beveiligingsniveau 3
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Teamproces 
Criterium Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5

Let op: maak bij onderstaande items een keuze in het beveiligingsniveau. 
(item 22 t/m 23 b): I. FPA, II. FPK, III. FPC  

22. Opnameduur FHIC –

Het verblijf op de FHIC heeft een 

maximale duur van 7 weken en kan 

zo nodig 2x verlengd worden na 

evaluatie in het behandelteam

23a. Zorgproces en Consultatie ICU 

Het verblijf op de ICU verloopt vol-

gens de volgende criteria:

• Het verblijf in de ICU heeft een 

maximale duur van 7 dagen, met 

de mogelijkheid tot 2x verlenging 

• De psychiater heeft minimaal 

1 maal per dag (7 dagen per 

week) face-to-face contact met 

de patiënt 

Bij geen van de patiënten worden 

de normen voor verblijfsduur en 

verlenging gevolgd

Er wordt aan geen van de 

criteria voldaan

Bij 25%-49% van de patiënten 

worden de normen voor verblijfs-

duur en verlenging gevolgd

Er wordt aan één van de 

criteria voldaan

Bij minder dan 25% van de patiënten 

worden de normen voor verblijfs-

duur en verlenging gevolgd

-

Bij 50%-74% van de patiënten 

worden de normen voor verblijfs-

duur en verlenging gevolgd

-

Bij 75%-100% van de patiënten 

worden de normen voor verblijfs-

duur en verlenging gevolgd

Er wordt aan beide criteria 

voldaan

23b. Zorgproces en Consultatie EBK 

Het verblijf in de EBK verloopt vol-

gens de volgende criteria:

• Het verblijf in de EBK heeft een 

maximum duur van 7 dagen, met 

tweemaal de mogelijkheid tot 

verlenging

• De psychiater heeft minimaal 

eenmaal per dag face-to-face 

contact (7 dagen per week) 

• Wanneer van toepassing 

worden de consultaties na 1, 3, 6 

en 13 weken uitgevoerd

Er wordt aan geen van de 

criteria voldaan

-Er wordt aan één van de 

criteria voldaan

Er wordt aan twee van de 

criteria voldaan

Er wordt aan alle criteria 

voldaan

III. FPC - beveiligingsniveau 4
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Diagnostiek, behandeling, behandelinterventies 
Criterium Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5

24. Richtlijnen

Er wordt aantoonbaar gewerkt 

vanuit de richtlijn dwang en drang 

en de richtlijn suïcidepreventie

25. Eerste diagnostiek 

Binnen één uur na opname dient, 

na afstemming met de verwijzer en 

naasten (triade), de eerste diagnos-

tiek (psychiatrisch beeld en crisis) te 

zijn afgerond

Het team werkt niet met 

genoemde richtlijnen 

Geen van de gesprekken 

vinden binnen één uur in 

de triade plaats

Het team werkt aantoonbaar met 

minimaal één van de genoemde 

richtlijnen

25%-49% van alle 

gesprekken vinden binnen 

één uur in de triade plaats

-

Minder dan 25% van alle 

gesprekken vinden binnen 

één uur in de triade plaats

-

50-74% van alle gesprekken 

vinden binnen één uur in 

de triade plaats

Het team werkt aantoonbaar 

vanuit beide genoemde

 richtlijnen

50-74% van alle gesprekken 

vinden binnen één uur in de 

triade plaats

26a. Algemeen onderzoek  

Binnen zeven dagen na opname is 

er een heteroanamnese aanwezig, 

uitgevoerd door de behandelaar 

Bij geen van de patiënten is er  

binnen zeven dagen na opname 

een heteroanamnese aanwezig

Bij 25%-49% van de patiënten is er  

binnen zeven dagen na opname 

een heteroanamnese aanwezig

Bij minder dan 25% van de patiënten 

is er binnen zeven dagen na opname 

een heteroanamnese aanwezig

Bij 50%-74% van de patiënten is er  

binnen zeven dagen na opname 

een heteroanamnese aanwezig

Bij 75%-100% van de patiënten is er  

binnen zeven dagen na opname 

een heteroanamnese aanwezig

26b. Algemeen onderzoek 

Binnen 24 uur na opname wordt 

een algeheel somatisch onderzoek 

uitgevoerd (zowel screenend 

labonderzoek als lichamelijk 

onderzoek)

Bij geen van de patiënten vindt 

algeheel somatisch onderzoek 

plaats binnen 24 uur na opname

Bij 25%-49% van de patiënten vindt 

algeheel somatisch  onderzoek 

plaats binnen 24 uur na opname

Bij minder dan 25% van de patiënten 

vindt algeheel somatisch onderzoek 

plaats binnen 24 uur na opname

Bij 50%-74% van de patiënten vindt 

algeheel somatisch  onderzoek 

plaats binnen 24 uur na opname

Bij 75%-100% van de patiënten 

vindt algeheel somatisch onderzoek 

plaats binnen 24 uur na opname

27b. Risicotaxatie lange termijn

Wanneer die niet aanwezig is, wordt 

er tijdens de FHIC-opname door 

middel van afname van een risico-

taxatie-instrument in kaart gebracht 

wat de risicofactoren en de bescher-

mende factoren bij de patiënt zijn 

(bijv. HKT30-R, HCR-20 V3 en 

SAPROF)

Bij geen van de patiënten is er 

bij ontslag een lange termijn 

risicotaxatie aanwezig

Bij 25%-49% van de patiënten 

is er bij ontslag een lange termijn 

risicotaxatie aanwezig

Bij minder dan 25% van de patiënten 

is er bij ontslag een lange termijn 

risicotaxatie aanwezig

Bij 50%-74% van de patiënten 

is er bij ontslag een lange termijn 

risicotaxatie aanwezig

Bij 75%-100% van de patiënten 

is er bij ontslag een lange termijn 

risicotaxatie aanwezig

27a. Risicotaxatie – korte termijn

Er wordt dagelijks aantoonbaar 

gewerkt met risicotaxatie-instru-

menten (bijv. BVC, de Kennedy Axis 

V, SDAS)

Er worden geen instrumenten 

gebruikt t.b.v. risicotaxatie 

Er is 1 instrument in gebruik en 

er wordt dagelijks mee gewerkt

Er is 1 instrument in gebruik, maar 

er wordt niet dagelijks mee gewerkt

Er zijn meerdere instrument in 

gebruik, maar er wordt niet dagelijks 

mee gewerkt

Er zijn meerdere instrumenten 

in gebruik en er wordt dagelijks 

mee gewerkt.



Werkboek FHIC Werkboek FHIC84 85

Diagnostiek, behandeling, behandelinterventies 
Criterium Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5

28. Conflicthantering en 

persoonlijke veiligheid 

Er wordt gewerkt met best practices 

betreffende het thema conflicthan-

tering en persoonlijke veiligheid. 

Het gaat om onderhandelingstech-

nieken, de-escaleringstechnieken 

en de methodieken voor fysieke 

veiligheid, waarbij er geen pijnprik-

kels worden toegediend. Er vindt 

halfjaarlijks bijscholing plaats voor 

het hele multidisciplinaire team

Er worden geen best practices 

methodieken gehanteerd 

De genoemde best-practices 

worden door het team gehanteerd, 

maar er vindt geen volledige 

bijscholing plaats

- - Het team kent en hanteert 

genoemde best practices. 

Het gebruik van de methodiek 

wordt halfjaarlijks geëvalueerd en 

bijgeschoold aan het hele team

29a. Medicatiebeleid

Er wordt aan de volgende criteria 

voldaan:

• Er is een geprotocolleerd 

medicatiebeleid gebaseerd op de 

meest actuele inzichten/richtlijn

• De keuze voor medicatie is bij 

voorkeur in samenspraak met de 

patiënt tot stand gekomen

• De keuze voor medicatie is aan  

 de patiënt toegelicht

• Er is continu aandacht 

(monitoring) voor de werking en 

bijwerking van medicatie

• Er vindt structurele uitleg aan 

de patiënt plaats over werking en 

bijwerking van medicatie 

Het medicatiebeleid voldoet 

aan geen of één van de gestelde 

criteria

Het medicatiebeleid voldoet aan 

drie van de gestelde criteria

Het medicatiebeleid voldoet aan 

twee van de gestelde criteria

Het medicatiebeleid voldoet aan 

vier van de gestelde criteria

Het medicatiebeleid voldoet aan 

alle vijf de gestelde criteria

29b. Vroegtijdige en acute 

ingrijpmedicatie

Er wordt een geprotocolleerd beleid 

gevolgd over de toediening van 

vroegtijdige en acute ingrijpmedica-

tie gebaseerd op de meest actuele 

inzichten/richtlijn. De toepassing 

van vroegtijdige en acute ingrijpme-

dicatie dient te worden nabesproken 

met de patiënt

Er wordt geen geprotocolleerd 

beleid gevolgd in de toediening 

van vroegtijdige en acute 

ingrijpmedicatie

Toediening van vroegtijdige en 

acute ingrijpmedicatie vindt plaats 

volgens geprotocolleerd beleid. 

Evaluatie met de patiënt vindt 

echter niet altijd plaats

- - Toediening van vroegtijdige en 

acute ingrijpmedicatie vindt plaats 

volgens geprotocolleerd beleid. 

De toepassing van vroegtijdige en 

acute ingrijpmedicatie wordt altijd 

nabesproken met de patiënt
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Diagnostiek, behandeling, behandelinterventies 
Criterium Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5

30. Verslavingszorg

Verslavingsbehandeling in een FHIC 

dient te bestaan uit:

• Verslavingsbehandeling is 

opgenomen in het behandelplan 

(diagnose, interventies, doelen)

• Verslavingsbehandeling is 

geïntegreerd. Er is gecombineer-

de aandacht voor (de interac-

ties tussen) psychiatrische en 

verslavingsproblematiek conform 

‘Integrated Dual Disorder Treat-

ment’ (IDDT) 

• Er wordt gewerkt volgens multi-

disciplinaire richtlijnen (bijvoor-

beeld de MDR opiaatverslaving, 

MDR alcoholverslaving)

• Het overtreden van de afdelings-

afspraken omtrent het bezit en 

gebruik van drugs wordt con-

sequent begrensd en daarop 

volgt het geven van hernieuwd 

vertrouwen.

• Er zijn heldere afspraken op 

de afdelingen over wat er wel 

en niet toegestaan is voor wat 

betreft alcohol- en drugsgebruik 

(inclusief de consequenties) en 

dit wordt gecommuniceerd naar 

alle patiënten. 

Er is onvoldoende aandacht voor 

verslavingszorg. Er wordt aan 

geen enkel criterium voldaan

De verslavingszorg voldoet aan 

twee van de gestelde criteria

De verslavingszorg voldoet aan 

één van de gestelde criteria

De verslavingszorg voldoet aan 

drie of vier van de gestelde criteria

De verslavingszorg voldoet aan 

alle vijf de gestelde criteria

31. Structureel informeren

Op de FHIC wordt op een structurele 

manier informatie geboden aan de 

patiënt over de volgende onderdelen: 

• Rechten en plichten

• Ziektebeeld

• Behandeling

• Bijbehorend vrijhedenbeleid

32. Dagactiviteiten

Het activiteitenaanbod is op de volgende 

momenten beschikbaar voor cliënten

Er vindt geen structurele 

informering op de

genoemde onderdelen plaats

Er is geen programma

Er vindt structurele informering 

op twee onderdelen plaats

Er is doordeweeks overdag de 

gehele tijd programma

Er vindt structurele informering 

op één onderdeel plaats

Er is doordeweeks overdag een 

gedeelte van de tijd programma

Er vindt structurele informering 

op drie onderdelen plaats

Er is doordeweeks overdag (de 

gehele tijd) en ’s avonds programma

Er vindt structurele informering op 

alle genoemde onderdelen plaats

Er is overdag (de gehele tijd), ’s avonds 

en in het weekend programma
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Zorgorganisatie 
Criterium Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5

34. Opname en ontslag

Er zijn heldere in- en exclusiecriteria 

voor zowel behandeling op de FHIC 

als plaatsing op de ICU

35. Wachtlijst 

Er is geen wachtlijst en er is 

altijd een leeg bed per afdeling 

beschikbaar

Er zijn geen in- en exclusiecriteria

Er is een wachtlijst 

(langer dan 3 weken)

Er zijn in- en exclusiecriteria 

maar deze worden niet structureel 

toegepast

Er is een wachtlijst van maximaal

2 weken

-

Er is een wachtlijst van maximaal 

3 weken

-

Er is een wachtlijst van maximaal 

1 week

Er zijn duidelijke criteria die 

structureel worden toegepast 

Er is geen wachtlijst

Diagnostiek, behandeling, behandelinterventies 
Criterium Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5

33. Familie- interventies

• De familie/naasten worden 

 gastvrij ontvangen 

• Familie/naasten worden actief   

 betrokken bij de zorg

• Er wordt aantoonbaar veel 

 moeite gedaan om de familie te  

 betrekken bij de behandeling

• Er zijn vormen van psycho-

 educatie voor familie/naasten

• Er zijn mogelijkheden voor 

 rooming- in en om mee te eten  

 op de afdeling

Er is weinig tot geen aandacht 

voor de betrokkenheid van fami-

lie/naasten

Er wordt aan twee criteria voldaanEr wordt aan één criterium voldaan Er wordt aan drie criteria voldaan Alle familie-interventies worden 

toegepast

36a. Transitie

Wanneer er een opnameverzoek 

gedaan wordt vanuit de reguliere HIC, 

wordt eerst consultatie gedaan door 

de FHIC op de verwijzende afdeling

Indien vanuit de reguliere HIC 

een opnameverzoek wordt 

gedaan vindt nooit consultatie 

plaats door de FHIC op de 

verwijzende afdeling

Indien vanuit de reguliere HIC een 

opnameverzoek wordt gedaan vindt 

in 34% - 65% van de gevallen eerst 

consultatie plaats door de FHIC op 

de verwijzende afdeling

Indien vanuit de reguliere HIC een 

opnameverzoek wordt gedaan vindt 

in minder dan 33% van de gevallen 

eerst consultatie plaats door de 

FHIC op de verwijzende afdeling

Indien vanuit de reguliere HIC een 

opnameverzoek wordt gedaan vindt 

in 66% - 99% van de gevallen eerst 

consultatie plaats door de FHIC op 

de verwijzende afdeling

Indien vanuit de reguliere HIC een 

opnameverzoek wordt gedaan vindt 

altijd eerst consultatie plaats door de 

FHIC op de verwijzende afdeling
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Zorgorganisatie 
Criterium Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5

Monitoring 
Criterium Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5

36b. Transitie

De transitie van de FHIC terug naar 

de verwijzende afdeling, woonplek 

of ambulante setting voldoet aan de 

volgende criteria:

• Binnen 1 week na ontslag heeft 

de eerste afspraak met een (ambu-

lant) behandelaar plaats gevonden

• Er is tijdens de opname op de 

FHIC al kennis gemaakt met de 

(ambulant) behandelaar

• Binnen twee weken na ontslag 

 is een verslag van de opname   

 beschikbaar

• Er wordt tijdens de gehele 

opname gewerkt aan wat er nodig 

is voor ontslag

• Alle patiënten beschikken bij 

ontslag over een crisissignaleringsplan

• Alle patiënten beschikken bij ontslag  

 over een risicomanagementplan

37. Routine Outcome Monitoring 

(ROM) 

Het multidisciplinaire team neemt 

bij alle opgenomen patiënten een 

ROM af bij binnenkomst (binnen 24 

uur) en vertrek 

38. Gebruik ROM

Het multidisciplinair team maakt 

gebruik van de uitkomsten van de 

ROM (ambulant en extra afgenomen 

ROM) en vertaalt dit zowel naar het 

individuele behandelbeleid als naar 

het teambeleid ter verbetering van 

de zorg

Er wordt aan geen enkel 

criterium of aan één van 

de criteria voldaan

De ROM is afgenomen bij 

<20% van de patiënten

Het multidisciplinair team 

kent geen ROM

Er wordt aan drie van de 

criteria voldaan

De ROM is afgenomen bij 

40-59% van de patiënten

Het multidisciplinair team maakt 

gebruik van de ROM en vertaalt dit 

naar het individuele behandelbeleid 

of naar het teambeleid

Er wordt aan twee van de 

criteria voldaan

De ROM is afgenomen bij 

20-39% van de patiënten

Het multidisciplinair team kent 

een ROM zonder terugkoppeling 

naar teamleden

Er wordt aan vier of vijf 

van de criteria voldaan

De ROM is afgenomen bij 

60-79% van de patiënten

Het multidisciplinair team maakt 

gebruik van de ROM en vertaalt dit 

zowel naar het individuele behan-

delbeleid als naar het teambeleid

Er wordt aan alle criteria voldaan

De ROM is afgenomen bij 

80% of meer van de patiënten

Het multidisciplinair team gebruikt 

de ROM structureel bij evaluatie 

van het team functioneren wat 

leidt tot aanpassingen op team-

niveau en gebruikt de ROM als 

standaard onderdeel bij iedere ZAG
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Monitoring 
Criterium Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5

39a. Kwaliteitsverbetering FHIC: 

Verbetercyclus 

Projectleider/teamleider/manager 

monitoren het proces van de afde-

ling en gebruiken de gegevens om 

het programma te verbeteren. Het 

monitoren van dat proces gebeurt 

volgens een standaard aanpak aan 

de hand van prestatie-indicatoren. 

De PDCA cyclus wordt gebruikt voor 

verbetering en kent een cyclus van 

vier keer per jaar

39b. Kwaliteitsverbetering FHIC: 

Werkklimaat

Het werkklimaat wordt ieder half 

jaar gemeten, de uitkomsten wor-

den aantoonbaar teruggekoppeld 

aan de professionals en worden 

aantoonbaar gebruikt om de kwali-

teit van de afdeling te verbeteren 

39c. Kwaliteitsverbetering FHIC: 

Leefklimaat

Het leefklimaat wordt ieder half jaar 

gemeten, de uitkomsten worden 

aantoonbaar teruggekoppeld aan de 

patiënten en professionals en worden 

aantoonbaar gebruikt om de kwaliteit 

van de afdeling te verbeteren

Er wordt geen poging gedaan 

om het proces te monitoren

Het werkklimaat wordt niet 

gemeten

Het leefklimaat wordt niet 

gemeten

Bij het proces worden de 

gegevens verzameld en 

teruggekoppeld naar het team 

maar leidt niet tot aanpassing

Het werkklimaat wordt tweemaal 

per jaar gemeten, maar hier wordt 

niets mee gedaan (geen terugkop-

peling, geen kwaliteitsverbetering)

Het leefklimaat wordt tweemaal per 

jaar gemeten, maar hier wordt niets 

mee gedaan (geen terugkoppeling, 

geen kwaliteitsverbetering)

Het proces wordt ten minste 

jaarlijks op een informele manier 

gemonitord

Het werkklimaat wordt éénmaal per 

jaar gemeten, maar hier wordt niets 

mee gedaan (geen terugkoppeling, 

geen kwaliteitsverbetering)

Het leefklimaat wordt éénmaal per 

jaar gemeten, maar hier wordt niets 

mee gedaan (geen terugkoppeling, 

geen kwaliteitsverbetering)

Bij het proces worden de 

gegevens verzameld en 

teruggekoppeld naar het team. 

Gegevens worden gebruikt om 

het programma te verbeteren

Het werkklimaat wordt tweemaal per 

jaar gemeten, teruggekoppeld aan 

de professionals, maar wordt niet 

aantoonbaar gebruikt om de kwaliteit 

van de afdeling te verbeteren

Het leefklimaat wordt tweemaal per 

jaar gemeten, teruggekoppeld aan 

de professionals en patiënten, maar 

wordt niet aantoonbaar gebruikt 

om de kwaliteit van de afdeling te 

verbeteren

Gestandaardiseerd en uitgebreid 

het proces monitoren gebeurt ten 

minste elke 4 maanden en wordt 

gebruikt om het programma te 

verbeteren. De PDCA cyclus is in 

het proces herkenbaar

Het werkklimaat wordt tweemaal 

per jaar gemeten, teruggekoppeld 

aan de professionals en aantoon-

baar gebruikt om de kwaliteit van 

de afdeling te verbeteren

Het leefklimaat wordt tweemaal 

per jaar gemeten, teruggekoppeld 

aan de professionals en patiënten 

en er wordt aantoonbaar gebruikt 

om de kwaliteit van de afdeling te 

verbeteren

Professionalisering  
Criterium Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5

40. Reflectie eigen handelen

Elk teamlid heeft minstens eenmaal 

per maand 1 uur voor intervisie of 

(groeps)supervisie (zoals moreel 

beraad)

0%-19% van de teamleden 

heeft minstens eenmaal per 

maand 1 uur intervisie of 

(groeps)supervisie

40%-59% van de teamleden 

heeft minstens eenmaal per 

maand 1 uur intervisie of 

(groeps)supervisie

20%-39% van de teamleden 

heeft minstens eenmaal per 

maand 1 uur intervisie of 

(groeps)supervisie

60%-79% van de teamleden 

heeft minstens eenmaal per 

maand 1 uur intervisie of 

(groeps)supervisie

80%-100% van de teamleden 

heeft minstens eenmaal per 

maand 1 uur intervisie of 

(groeps)supervisie
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Professionalisering  
Criterium Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5

41. Scholing 

Alle leden van het multidiscipli-

nair team ontvangen jaarlijks een 

bijscholing (minimaal 4 dagdelen 

van minimaal 3 uur) in de volgende 

onderdelen: 

• Leefklimaat 

• Verslaving 

• Fysieke en verbale 

 de-escalerende technieken/  

 vroegsignalering

• Risicomanagement 

• Familie-interventies 

• Methodisch werken

• Psychopathologie

• Somatiek (psychofarmaca)

• Suïcidepreventie

• Observatietechnieken

• Safewards 

• Juridische titels 

42. Kennis van de ketenzorg 

Het multidisciplinaire team is op 

de hoogte van de werkwijze van 

de verwijzende partij en betrekt 

hen actief bij het uitzetten van de 

behandeling 

Het multidisciplinaire team 

ontvangt in geen van de 

genoemde onderdelen 

jaarlijks bijscholing 

Er is weinig kennis van de 

werkwijze van de verwijzende 

partij en het team betrekt hen 

niet aantoonbaar bij het 

uitzetten van de behandeling

Het multidisciplinaire team 

ontvangt in 4, 5, 6 of 7 van de 

genoemde onderdelen 

jaarlijks bijscholing

De kennis van de werkwijze van 

de verwijzende partij is in het team 

afhankelijk van de individuele 

medewerker. Ook wordt wisselend 

omgegaan met het betrekken van 

de verwijzende partij bij het uitzet-

ten van de behandeling

Het multidisciplinaire team 

ontvangt in 1, 2 of 3 van de 

genoemde onderdelen 

jaarlijks bijscholing

-

Het multidisciplinaire team 

ontvangt in 8, 9 of 10 of 11 van 

de genoemde onderdelen 

jaarlijks bijscholing

-

Het multidisciplinaire team 

ontvangt in alle van de 

genoemde onderdelen 

jaarlijks bijscholing

Het team is volledig op de 

hoogte van de werkwijze van 

de verwijzende partij en betrekt 

hen aantoonbaar actief bij het 

uitzetten van de behandeling. 

43. Teamgeest 

Scoor de volgende onderdelen:

• Het team ervaart zingeving aan 

 het werk: het werk doet er toe;

• Het team streeft dezelfde doelen na;

• Het team heeft overeenstemming 

 over de grenzen die zij stellen naar  

 de patiënten toe;

• Het team heeft een structuur voor  

 samenwerken;

• Er is voldoende energie in het team. 

Geen van de punten scoort 

positief. Het team is als los 

zand. Het maakt een uitgebluste, 

ongeïnspireerde, 

conflictueuze indruk

Het team scoort op 

drie punten positief

Het team scoort op 

één of twee punten positief

Het team scoort op 

vier punten positief

Het team scoort op alle 

vijf punten positief. 
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Professionalisering  
Criterium Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5

Wet -en regelgeving  
Criterium Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5

Ruimtelijke vormgeving  
Criterium Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5

44. Leiderschap 

De teamleiding (teammanagers en 

inhoudelijk verantwoordelijken) 

geven leiding aan het team gestoeld 

op de vijf waarden van de FHIC: 

responsief, aandachtig, competent, 

solidair en verantwoordelijk. Het 

leiderschap is een actief leiderschap

45. Uitvoering wet- en regelgeving 

De afdeling hanteert een helder 

beleid m.b.t. de uitvoering van de 

wet- en regelgeving dat van toe-

passing is op de afdeling en voert 

deze eenduidig en volgens de PDCA 

cyclus uit

46. Healing environment (HE)

Er wordt gebruik gemaakt van een 

instrument (bijv. OAZIS) om de mate 

van HE te toetsen en te verbeteren

47a. De HC: afsluitbare kamers

Op de HC zijn er eenpersoons-

kamers met douche en toilet 

aanwezig die door de patiënt 

zelf zijn af te sluiten

Het leiderschap op de FHIC is 

passief en niet gestoeld op de 

vijf waarden van de FHIC

Het team heeft geen beleid rond-

om wet- en regelgeving dat van 

toepassing is op de afdeling

Er is weinig tot geen aandacht 

voor de woon/leefomgeving

Nee

Het leiderschap op de FHIC is actief, 

maar onvoldoende gestoeld op de 

vijf waarden van de FHIC

Het team heeft een beleid rondom 

wet- en regelgeving dat van toepas-

sing is op de afdeling maar werkt er 

niet eenduidig mee

De omgeving voldoet maar er is 

geen specifiek beleid gericht op HE

-

-

Het team heeft wel beleid rondom 

wet- en regelgeving dat van toepas-

sing is op de afdeling maar voert dit 

beleid niet uit

Men is bekend met de uitgangspun-

ten van HE. In de directe omgeving 

is dit nog niet zichtbaar

-

-

Het team heeft een beleid rondom 

wet- en regelgeving dat van toepas-

sing is op de afdelingen werkt 

volgens dit beleid

Healing environment is een 

structureel aandachtspunt maar 

er vindt geen toetsing plaats     

-

Het leiderschap op de FHIC is 

actief en gestoeld op de vijf 

waarden van de FHIC

Het team heeft een beleid rondom 

wet- en regelgeving dat van 

toepassing is op de afdelingen 

werkt volgens het beleid. Het team 

beschikt over recente kennis. 

Regelmatig wordt de procedure 

geëvalueerd en bijgesteld

Healing environment is een 

structureel aandachtspunt en 

het team laat zich hier regelmatig 

op toetsen

Ja
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Ruimtelijke vormgeving  
Criterium Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5

47b. De HC: comfortroom

Op de HC is een comfortroom 

aanwezig

Nee -- - Ja

47c. De HC: diversiteit in 

ontmoetingsruimten

Op de HC is er diversiteit in 

ontmoetingsruimten

47d. De HC: buitenruimte

Op de HC is een buitenruimte 

aanwezig

47e. De HC: familiekamer

Op de HC is een familiekamer 

aanwezig

47f. De HC: open balie/werkstations

Op de HC wordt gewerkt met een 

open balie of werkstations

47g. De HC: domotica

In de HC is domotica ondersteuning 

aanwezig

48. De IC

De IC voldoet aan de volgende 

criteria:

• Het is een bouwkundige eenheid 

 voorzien van aantal ICU’s en   

 EBK’s

• Het betreft een fysieke ruimte, 

geïntegreerd in de FHIC waar 

door het team zelf 1-op-1 

begeleiding wordt geboden 

(continuïteit van zorg)

• Er is een afgesloten tuin 

• Er is voldoende ruimte voor 

 verschillende doeleinden en   

 activiteiten

• De ambulance ingang geeft 

 toegang tot een spreekkamer 

 op de IC

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

De IC voldoet aan 0 of 1 

van de criteria

-

-

-

-

-

De IC voldoet aan 3 

van de criteria

-

-

-

-

-

De IC voldoet aan 2 

van de criteria

-

-

-

-

-

De IC voldoet aan 4 

van de criteria

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

De IC voldoet aan alle 5 

de criteria
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Ruimtelijke vormgeving  
Criterium Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5

49. ICU-ruimte

De ICU voldoet aan de volgende 

criteria:

• Het betreft individuele kamers

• Er is een zit- en slaapgedeelte   

 plus sanitaire voorzieningen

• In geval er meerdere ICU’s zijn   

 worden deze niet geschakeld

• Patiënt kan regie voeren over 

 het gebruik van (dag)licht, 

 temperatuur en media

De ICU voldoet niet 

aan de criteria

De ICU voldoet aan 2 

van de criteria

De ICU voldoet aan 1

van de criteria

De ICU voldoet aan 3 

van de criteria

De ICU voldoet aan alle 4 

de criteria

50. De Extra Beveiligde Kamer

De EBK voldoet aan de volgende 

criteria:

• Bestaat uit een af te sluiten ruimte, 

• Er is een wc met fonteintje 

 beschikbaar

• Er is een touchscreen aanwezig,  

 waarmee de patiënt contact met  

 het team kan houden

• Patiënt kan regie voeren over het  

 gebruik van (dag)licht, tempera- 

 tuur en media

• Er is een voorportaal dat is 

 voorzien van sanitaire 

 voorzieningen

Er is geen sprake van een EBK 

zoals hier omschreven

De EBK voldoet aan 2 

van de criteria

De EBK voldoet aan 1 

van de criteria

De EBK voldoet aan 3 

van de criteria

De EBK voldoet aan 

alle criteria

Incidentopvolging  
Criterium Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5

51a. Opvang na incidenten 

De medewerker wordt binnen 24 

uur na het plaatsvinden van een 

incident/calamiteit adequaat op-

gevangen door zowel het team als 

door de teamleiding

De medewerker wordt niet 

opgevangen na het plaatsvinden 

van een incident/calamiteit

De medewerker wordt alleen door 

het team opgevangen. Er volgt geen 

nagesprek met de teamleiding

De medewerker wordt alleen door 

de teamleiding opgevangen, echter 

niet binnen 24 uur

De medewerker wordt na het plaats-

vinden van een incident/ calamiteit 

adequaat opgevangen door zowel 

het team als door de teamleiding. Dit 

gebeurt echter niet binnen 24 uur

De medewerker wordt binnen 24 

uur na het plaatsvinden van een 

incident/calamiteit adequaat op-

gevangen door zowel het team als 

door de teamleiding
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Incidentopvolging  
Criterium Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5

51b. Evaluatie incident met het team 

Elk incident/calamiteit word aan-

toonbaar geëvalueerd met het team 

en de instelling. De uitkomsten van 

deze evaluaties worden aantoon-

baar gebruikt voor aanpassing/ver-

betering van de handelswijze van de 

FHIC m.b.t. het leef –en werkklimaat

51c. Evaluatie incident met

de patiënt

Elk incident/calamiteit wordt 

aantoonbaar geëvalueerd met 

de patiënt. De uitkomsten van 

deze evaluaties worden 

aantoonbaar gebruikt voor 

aanpassing/verbetering van de 

handelswijze van de FHIC m.b.t. 

het leefklimaat en voor de 

crisiskaart van de betreffende patiënt

Evaluatie binnen het team 

ontbreekt

Evaluatie met de patiënt 

ontbreekt

Incidenten worden in meer dan 75% 

van de gevallen binnen het team 

geëvalueerd. Hieruit volgt echter 

geen beleid ter verbetering 

Incidenten worden in meer dan 

75% van de gevallen met de patiënt 

geëvalueerd. Hieruit volgt echter 

geen beleid ter verbetering 

Incidenten worden in 25%-75% 

van de gevallen binnen het team 

geëvalueerd

Incidenten worden in 25%-75% 

van de gevallen met de patiënt 

geëvalueerd

Incidenten worden in 100% 

van de gevallen aantoonbaar binnen 

het team geëvalueerd. Het gebruik 

van de uitkomsten is onduidelijk

Incidenten worden in 100% van 

de gevallen aantoonbaar met de 

patiënt geëvalueerd. Het gebruik 

van de uitkomsten is onduidelijk

Elk incident wordt aantoonbaar 

geëvalueerd binnen het team. 

De uitkomsten van deze evaluaties 

worden  aantoonbaar gebruikt 

voor aanpassing/ verbetering van 

de handelswijze van de FHIC m.b.t. 

het leef –en werkklimaat

Elk incident wordt aantoonbaar

geëvalueerd met de patiënt. 

De uitkomsten van deze evaluaties 

worden  aantoonbaar gebruikt 

voor aanpassing/ verbetering van 

de handelswijze van de FHIC m.b.t. 

het leefklimaat en voor de 

crisiskaart van de betreffende 

patiënt

Wet -en regelgeving  
Criterium Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5

52a. Evaluatie dwangtoepassing 

Elke dwangtoepassing wordt aan-

toonbaar geëvalueerd met het team 

en de FHIC. De uitkomsten van deze 

evaluaties worden aantoonbaar ge-

bruikt voor aanpassing/verbetering 

van de handelswijze van de instel-

ling m.b.t. dwangtoepassingen

52b. Evaluatie dwangtoepassing 

Elke dwangtoepassing wordt 

aantoonbaar geëvalueerd met de 

patiënt en met naasten

Evaluatie op individueel 

niveau ontbreekt

Dwangtoepassingen worden niet 

met de patiënt of met naasten 

geëvalueerd

Dwangtoepassingen worden in 

meer dan 75% van de gevallen 

geëvalueerd. Hieruit volgt echter 

geen beleid ter verbetering

Evaluatie van separatie vindt altijd 

plaats met patiënten. Evaluatie van 

andere dwangtoepassingen vindt 

wisselend plaats met de patiënt. 

Naasten worden wisselend betrok-

ken bij deze evaluatie

Dwangtoepassingen worden in 

25%-75% van de gevallen 

geëvalueerd 

Evaluatie van dwangtoepassingen 

vindt wisselend plaats met de 

patiënt. Naasten worden niet 

betrokken bij de evaluatie van 

dwangtoepassingen 

Dwangtoepassing worden in 100% 

van de gevallen aantoonbaar 

geëvalueerd. Het gebruik van de 

uitkomsten is onduidelijk

Evaluatie van alle vormen van dwang 

vindt plaats met de patiënt. Naasten 

worden wisselend betrokken bij de 

evaluatie van dwangtoepassingen

Elke dwangtoepassing wordt 

aantoonbaar geëvalueerd. De 

uitkomsten van deze evaluaties 

worden  aantoonbaar gebruikt 

voor aanpassing/ verbetering van 

de handelswijze van de FHIC m.b.t. 

dwangtoepassingen

Alle vormen van dwang worden 

zowel met de patiënt als met 

naasten geëvalueerd
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Wet -en regelgeving  
Criterium Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5

53. Terugkoppeling Argus 

De registratie van dwangtoepas-

singen (Argus) wordt binnen de 

afdeling minimaal maandelijks 

teruggekoppeld aan het team en 

gebruikt om de eigen handelswijze 

te evalueren en bij te stellen

Argus wordt niet 

teruggekoppeld

Argus wordt ieder kwartaal 

teruggekoppeld

Argus wordt ieder half jaar 

teruggekoppeld

Argus wordt maandelijks 

teruggekoppeld 

Argus wordt maandelijks 

teruggekoppeld en bevindingen 

worden gebruikt om de eigen 

handelswijze te evalueren en 

bij te stellen 
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