Polikliniek

Forensische
Psychiatrie

Wij zijn er
voor mensen die
grensoverschrijdend of strafbaar
gedrag vertonen en hierdoor met
politie of justitie in aanraking
dreigen te komen of dit al
zijn geweest.
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Polikliniek Forensische Psychiatrie
De Polikliniek Forensische Psychiatrie
(Poli FP) is er voor mensen die
grensoverschrijdend of strafbaar gedrag
vertonen en hierdoor met politie of justitie
in aanraking dreigen te komen of dit al zijn
geweest. De Poli FP biedt behandelingen

Een behandeling
kan zowel als
onderdeel van
een opgelegde
strafmaatregel
via justitie als
vrijwillig gevolgd
worden.

aan mensen met problemen op het gebied

Het kan ook gebeuren dat iemand de

van agressief delictgedrag (zoals huiselijk

behandeling is gestart na oplegging van

geweld), seksueel grensoverschrijdend

een strafmaatregel, maar de behandeling

gedrag (zedendelictgedrag),

daarna vrijwillig voortzet.

vermogensdelictgedrag (oplichting en
kleptomanie) en ander soort delictgedrag

Er zijn verschillende manieren waarop u

zoals pyromanie (brandstichting) en

doorverwezen kunt worden naar de Poli

stalking. Naast delictgedrag kunnen

FP. Als u behandeling krijgt in het kader

patiënten last hebben van psychiatrische

van een strafrechtelijke maatregel dan

klachten, een verslaving en/of sociaal

verwijst de reclassering of de psychiater

maatschappelijke problemen, zoals

van de Penitentiaire Inrichting (PI) u. Als

problemen op het gebied van financiën,

de behandeling vrijwillig is dan is een

wonen, werk en inkomen.

verwijzing van uw huisarts, een medisch
specialist of een bedrijfsarts nodig. Dit

Een behandeling kan als onderdeel van een

is ook nodig als een behandeling eerst

opgelegde strafmaatregel via justitie, maar

in strafrechtelijk kader is gestart en deze

ook vrijwillig gevolgd worden.

daarna vrijwillig wordt voortgezet.
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Onze zorg
begint met een intake waarin we
gesprekken voeren en vragenlijsten
met u invullen. Aan de hand
daarvan worden uw problemen in
kaart gebracht.
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Onze zorg

Ons behandelteam werkt wanneer

Nadat u bent aangemeld op de Poli FP kijkt

dat nodig of gewenst is nauw samen

een behandelaar samen met u naar uw

met ketenpartners als Veilig Thuis,

persoonlijke doelen. Samen stellen jullie

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid,

(behandel)doelen op die aansluiten bij

reclassering en wijk- en gebiedsteams.

uw problematiek. Daarnaast zijn er een

Wanneer u bent aangemeld door de

aantal doelen waar alle patiënten binnen

reclassering dan wordt uw toezichthouder

de Poli FP aan werken. Denk hierbij aan

betrokken bij uw behandeltraject.

het voorkomen van (nieuwe) delicten,
het vergroten van inzicht in het eigen

Behandeling

delictgedrag, het aanleren van ander

Onze zorg begint met een intake waarin

gedrag, het verminderen van eventuele

we gesprekken voeren en vragenlijsten met

andere problemen en het verlichten van

u invullen. Aan de hand daarvan worden

psychische klachten.

uw problemen in kaart gebracht. De
intake duurt meestal een ochtend en vindt

Het is belangrijk dat u gemotiveerd aan de

plaats op de polikliniek in Leeuwarden.

behandeling begint en dat u afspraken met

Als het voor u niet mogelijk is om naar de

de hulpverleners nakomt. Op die manier

polikliniek te komen, bijvoorbeeld door

bereiken we het beste resultaat.

detentie, dan wordt de intake op een
andere manier georganiseerd.

Ons behandelteam bestaat uit een
psychiater, een klinisch psycholoog,

Na de intake bespreken we de passende

een verpleegkundig specialist, een

behandelmogelijkheden. Wanneer u

gezondheidszorgpsycholoog

en uw behandelaar het eens zijn over

(gz-psycholoog), een systeemtherapeut,

de te starten behandeling, wordt dit

een sociaal psychiatrisch verpleegkundige

vastgelegd in een behandelplan en gaat u

(SPV), een psychomotore therapeut,

aan de slag met verschillende individuele

een maatschappelijk werker en een

modules en groepsonderdelen. In overleg

ervaringsdeskundige. Ook werken er

met u wordt uw behandelplan gedeeld

binnen het behandelteam mensen in

met uw verwijzer. Hoe lang u bij ons in

opleiding tot o.a. psychiater, klinisch

behandeling komt hangt af van de reden

psycholoog, (gz-)psycholoog en SPV.

van uw behandeling.
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Wij vinden het belangrijk
om, wanneer u dat
prettig vindt, uw familie
en naastbetrokkenen
te betrekken bij uw
behandeling.
Familie en naastbetrokkenen
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Wij vinden het belangrijk om, wanneer

Ook is het mogelijk om relatie- of

u dat prettig vindt, uw familie en

gezinstherapie te volgen. Deze vorm

naastbetrokkenen te betrekken bij uw

van therapie vindt plaats in overleg

behandeling. Zij kunnen namelijk een

met u en moet passen bij de hulpvraag.

belangrijke bijdrage leveren aan uw

Uw familie of naastbetrokkenen

herstel. U mag daarom altijd iemand

kunnen met hun verhaal terecht bij een

uitnodigen om met u mee te gaan naar uw

familiecontactpersoon. Dit contact staat

intake of behandeling.

los van uw behandeling.

Meer informatie
GGZ Friesland
Polikliniek Forensische Psychiatrie
Locatie Hege Wier
Sixmastraat 2
8932 PA Leeuwarden
058-2848950
www.ggzfriesland.nl
facebook.com/ggzfriesland
twitter.com/ggzfriesland
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