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GPN GGZ Meetjesland vzw 
Dubbel Diagnose Forensische (DDFor) 

 
BEHANDELVISIE 

De behandelvisie van de Forensische Unit voor Dubbeldiagnose (DD-FOR) steunt op vijf belangrijke waarden: 
middelenvrij milieu, individu, wederzijds respect, integriteit en groei. Het multidisciplinair team vertrekt vanuit een 
herstelgerichte visie en tracht om samen met de patiënt een aantal behandeldoelen te bereiken. Vanaf de 
resocialisatiefase wordt in de behandeling stilgestaan bij een terugkeer naar de maatschappij. Vanaf deze fase zal de 
patiënt een meer specifiek therapieschema kunnen uitbouwen waarbinnen vrijwilligerswerk (intern en extern), hobby's 
en daguitstappen centraal komen te staan.  

BEWEGINGSVRIJHEID VOOR DE PATIËNT 
In het gebouw en op de campus   

DD-FOR is een semi-open afdeling. Dit wil zeggen dat men niet in de mogelijkheid is om de afdeling zelfstandig te 
verlaten. Gedurende het traject kan men echter geleidelijk aan meer vrijheden verwerven en kan men op vaste 
momenten naar buiten gaan. 

  

Lichamelijke problemen of beperkingen  

Infrastructuur 

 De afdeling strekt zich uit over de begane grond (gelijkvloers). Er zijn geen beperkingen qua mobiliteit binnen de 
huidige infrastructuur. 

 De afdeling is rolstoelvriendelijk, maar de badkamers op de kamer zijn nogal klein voor een rolstoel. Er zijn echter 
twee grote badkamers op de afdeling, die zeker met rolstoel toegankelijk zijn.  

Somatische zorgnood 

 Er kan basiszorg geboden worden (zoals het toedienen van medicatie, wondverzorging…). Voor gespecialiseerde 
somatische zorg verwijzen we door naar zorgpartners. Een internist kan binnen het ziekenhuis geconsulteerd 
worden.  

Leefklimaat van de afdeling, voorziening  en persoonlijke verblijfsruimte 

 Elke patiënt beschikt over een eigen kamer. Er wordt verwacht dat men de kamer steeds netjes en proper houdt.  

 Er worden op systematische wijze kamercontroles uitgevoerd, of op indicatie.  

 In elke kamer staat een kast, een bureau, een bed, een televisie en een magneetbord. De televisie kan gehuurd 
worden. Er is op elke kamer een badkamer met douche. Het is niet de bedoeling dat een patiënt eigen meubels 
meeneemt.  

 De afdeling bestaat uit twee kanten, met elk een eigen keuken, gemeenschappelijke badkamer, leefruimte, en 
eetruimte. Daarnaast is er een binnenkoer (altijd open) en een tuin (’s nachts niet toegankelijk). 

 Huisdieren zijn niet toegelaten. 

 

Beperkingen bewegingsvrijheid binnen het centrum 

 Zowel mannen als vrouwen kunnen verblijven op de afdeling.  

 Er is een afzonderingsruimte met 3 aparte kamers. 

Fasering van de vrijheden 

 Een opname wordt onderverdeeld in vier fasen: O-fase (opstartfase), B-fase (behandelfase), R-fase 
(resocialisatiefase) en V-fase (voorontslagfase). 
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O-fase/Opstartfase (zes weken) 

De opstartfase duurt ongeveer zes weken.  

De O-fase wordt onderverdeeld in drie codes. De eerste acht dagen mag men de afdeling niet verlaten en kan men 
geen bezoek ontvangen. Multimedia gebruik wordt nog niet toegestaan (code één).  

Na deze acht dagen gaat men over naar code twee en mag men onder begeleiding van een teamlid de afdeling 
verlaten. Multimedia wordt nog niet toegelaten. Code twee duurt twee weken.  

Vervolgens gaat men over naar code drie, deze duurt drie weken. In deze code kan men op avonduitgang op het 
domein zonder begeleiding op vooraf afgesproken momenten. Men kan ook dagelijks gebruik maken van multimedia 
van 17u30 tot 23u.  

B-fase/Behandelfase (drie à zes maanden) 

De behandelfase duurt gemiddeld zo’n drie- tot zestal maanden.  

Men kan in deze fase op uitgang op het domein tijdens de middagpauze en in het weekend. Dit steeds in 
samenspraak met het team.   

Multimedia kan tijdens weekdagen van 16u30 tot 23u. Tijdens het weekend is dit van 8u - 24u.  
 

R-fase/Resocialisatiefase (drie à negen maanden)  

De resocialisatiefase duurt gemiddeld zo’n drie- tot negental maanden.  

Alle uitgangen dienen steeds op je teamvergadering besproken te worden. Overnachtingen zijn mogelijk na een 
periode in deze fase.  

Multimediagebruik kan in deze fase zelfstandig.  

 

V-fase/Voorontslagfase (maximum 4 weken) 

De voorontslagfase duurt maximum vier weken.  

In deze fase wordt het ambulante plan van een patiënt heel concreet uitgewerkt.  

Nazorg 

Als nazorg kan er gedurende drie maanden daghospitalisatie voorzien worden.  

Hervalfase 

Tijdens deze fase verblijft men opnieuw acht dagen op de afdeling (cf. code één). Na deze acht dagen wordt het 
vervolg van het traject besproken in functie van de behandelnoden.  

Bij herval in feiten of schending van voorwaarden kan er een time-in, time-out of een ontslag plaatsvinden.  

 Het toekennen van vrijheden buiten de afdeling wordt in team besproken.  

 Een avonduitgang loopt van 17u30 tot 19u30.  

Begeleide uitgangen buiten de campus 

 Men kan op uitgang buiten de campus, met of zonder begeleiding. Dit is afhankelijk van de fase waarin men zich 
bevindt.  

 Medisch urgente bezoeken zijn steeds mogelijk. 

CONTROLE OP TOEGANG EN INFRASTRUCTUUR 
Algemene beveiliging en persoonlijke alarmen 

 In het kader van de algemene beveiliging zijn er alarmknoppen en persoonlijke mobiele alarmen aanwezig.  

 Om de afdeling te betreden of te verlaten dient men door een dubbele deur te gaan, met badgesysteem (SAS-
systeem).  

Ontwerp van het gebouw om ontvluchting te voorkomen   

 De tuin van de afdeling is omheind en toegankelijk op voorziene momenten. 

 De toegangsdeur naar de afdeling kent een SAS-systeem.  
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 Er is een communicatiebeleid en een procedure naar aanleiding van ontvluchting voorzien.  

 THERAPIE- EN ACTIVITEITENPROGRAMMA 
Therapieën 

 Therapie is mogelijk zowel binnen als buiten de afdeling. 

 Het therapieprogramma wordt steeds individueel samen met de patiënt bekeken.  

Activiteiten 

 Vanaf de resocialisatiefase kunnen patiënten de vraag stellen naar vrijwilligerswerk en/of werk.  

 Op het domein is er een sporthal met tal van mogelijkheden, maar ook buiten het domein kan er gesport worden.  

 Vanaf de resocialisatiefase wordt samen met de patiënt gezocht naar een zinvolle dagbesteding buiten de afdeling, 
op maat.  

CONTACTEN MET DE BUITENWERELD 
Bezoek 

 Herstel en groei zijn belangrijke waarden binnen het ziekenhuis. Hierbij hoort ook het uitbouwen van een prosociaal 
netwerk. Er wordt gekeken naar het bestaande netwerk van de patiënt en de belangrijke anderen worden 
uitgenodigd voor een screeningsgesprek waarna bezoek mogelijk is. Wanneer bezoek onder invloed is, worden ze 
niet toegestaan.  

 Het krijgen van bezoek en vrijheden zijn afhankelijk van de fase waarin de patiënt zich bevindt.  

 Kinderen onder 12 jaar dienen steeds begeleid te worden door een volwassene, maar worden zelf niet gescreend.  

 Het bezoek heeft toegang tot de bezoekplaatsen, zijnde de bezoekersruimte of de ontspanningsruimte. Mits de juiste 
code kan bezoek eveneens op het domein plaatsvinden.   

 Er is geen beperking op het aantal personen dat op bezoek mag komen.  

 Bezoekuren: 

o Weekdagen: 17u30 tot 19u30. 

o Weekend- en feestdagen: 9u tot 11u, 14u tot 16u, 17u30 tot 19u30.  

Telefoon en GSM 

 Indien patiënt geen multimedia heeft, kan hij 2 telefoons doen per dag vanuit de afdeling.  

 De nummers van deze contactpersonen zijn op voorhand in bezit van het team. Om praktische redenen kunnen 
telefoontjes enkel doorgaan van 10u15 - 10u45, 12u15 - 12u45 en 16u15 - 19u30.  

 Vanaf code 3 (O-fase) kan men de gsm dagelijks gebruiken van 17u30 - 23u. Vanaf de behandelfase kan men de 
multimedia tijdens de weekdagen van 16u30 - 23u gebruiken. In het weekend kan dit vanaf 8u-00u.  

 Bij zelfstandige uitgangen wordt gevraagd een gsm bij te hebben zodat men de patiënt te allen tijde kan contacteren 
of zodat de patiënt de begeleiding kan bereiken indien nodig.  

 De beperkingen op het GSM-gebruik zijn gebaseerd op de fases in de behandeling. Tenzij er therapeutische 
tegenindicaties zijn, wordt multimedia in eigen beheer toegelaten vanaf de resocialisatiefase  

 

Briefwisseling  

 De patiënt kan post ontvangen en versturen op de afdeling. 

 

Mail en internet  

 Er is onbeperkt toegang tot WIFI.  

 Er wordt gevraagd om multimedia te gebruiken op kamer. Er is een gemeenschappelijke computer ter beschikking 
in het atelier 
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CONTROLERENDE MAATREGELEN 
Onderzoek aan het lichaam of aan de kledij  

 Er is bagagecontrole bij opname en op indicatie.  

 Na een winkel- en/of marktbezoek worden eveneens de nieuwe bezittingen gecontroleerd.  

Controle op materiaal in gemeenschappelijke ruimtes, activiteiten en therapieën 

 Er is steeds permanentie aanwezig.  

 Er is toezicht op het gebruik van scherpe voorwerpen tijdens een therapiesessie. Deze worden steeds in een 
afgesloten ruimte bewaard. 

Toegang en controle tot bezittingen en geld 

 Bij opname en bij elke uitgang is er bagagecontrole.  

 Men mag zijn rookwaren (met uitzondering van lucifers of vape-toestellen) bijhouden, tenzij er tegenindicaties zijn.  

 De patiënt kan zelf financiële uitgaven doen.  

Controle op medicatie 

 Medicatie wordt in de verpleegpost bewaard.  

 De patiënt dient onder toezicht medicatie in te nemen. 

Controle op alcohol, drugs en niet-voorgeschreven medicatie 

 Bij opname is er een eerste urinecontrole. Dit is een algemene controle op verschillende soorten middelen. 
Doorheen het traject kunnen er op verschillende momenten controles gebeuren. Het weigeren van een 
urinecontrole staat gelijk aan een positief resultaat.  

 Na elke uitgang wordt een alcoholtest afgenomen.  
 Het drinken van alcoholvrij bier en energiedranken wordt ten zeerste afgeraden.  

Toegang en controle tot pornografische materiaal en materiaal waarin geweld wordt gesteld   

 Het gebruik van pornografisch materiaal en materiaal waar het gebruik van illegale activiteiten wordt aangemoedigd, 
is niet toegelaten. Er is geen toegang via WiFi.  

ROKEN 
Toegang tot roken en screening   

 Roken is toegelaten, maar enkel buiten.  

UITZONDERLIJKE UITGANGEN 
Uitzonderlijke uitgangen 

 Een uitzonderlijke uitgang kan steeds worden aangevraagd. Dit wordt in team besproken.  

AGRESSIEBELEID 
Beleid 

 Agressie wordt niet getolereerd op de afdeling; dit gaat over zowel verbale als fysieke agressie. Bij fysieke agressie 
kan er een onmiddellijk ontslag volgen. Afhankelijk van de situatie is een time-in of time-out ook mogelijk.  

 We zetten echter in op agressiepreventie op afdeling, dit door middel van het samen opstellen van een 
vroegsignaleringsplan, een crisisplan, gespreksvoering en therapieaanbod op maat.  

Planning voor onverwachte situaties 

 Bij een incident wordt er een overleg (incidentenanalyse) gepland. Een stafmedewerker leidt dit en schrijft de situatie 
uit.  

 

 


