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Inhoud

1.

1.
Waarom een kwaliteitsstatuut?

3.

Met dit kwaliteitsstatuut maken
we duidelijk hoe de Penitentiaire
Psychiatrische
Centra
(PPC’s)
in Nederland de integrale zorg
voor
gedetineerde
patiënten
(hierna te noemen gedetineerde)
organiseren. Het beschrijft hoe we
de taken, verantwoordelijkheden
en bevoegdheden van betrokken
behandelaren en hun onderlinge
verhoudingen hebben georganiseerd.
Het doel van behandeling is om het
risico op delictgedrag te verminderen
en de autonomie en regie van de
gedetineerde zoveel mogelijk te
stimuleren. Ook maken we als
PPC’s duidelijk hoe kwaliteit en
doelmatigheid van de zorg inzichtelijk
en toetsbaar zijn.

In
penitentiaire
inrichtingen
verblijven ook gedetineerden met
psychiatrische problematiek. Om
de kwaliteit van de zorg aan deze
gedetineerden te vergroten, beschikt
de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
over vier PPC’s. In een PPC is sprake
is van vrijheidsbeneming. Het kan
hierbij gaan om een preventieve
bewaring of strafoplegging door de
rechter. Een PPC is een onderdeel
binnen
het
gevangeniswezen
waar 24-uurs psychiatrische zorg
beschikbaar is voor gedetineerden
met een verstandelijke beperking,
psychiatrische aandoeningen zoals
een verslaving, of een combinatie
hiervan. De zorgvraag van deze
gedetineerden is te groot voor de
zorgmogelijkheden
binnen
een
reguliere detentiesetting.

Voorheen
hadden
we
een
kwaliteitsstatuut en een professioneel
statuut. Het professioneel statuut
richtte zich op de verhoudingen
tussen zorgprofessionals onderling
en het kwaliteitsstatuut op wat
de zorgaanbieder moet regelen
op het gebied van kwaliteit en
verantwoording van zorg. De
inhoud van het professioneel- en
kwaliteitsstatuut zijn in dit nieuwe
kwaliteitsstatuut geïntegreerd.

4.
Wat is de missie van het PPC ?
Het PPC heeft een maatschappelijke
opdracht; het levert, als onderdeel
van DJI, een bijdrage aan de
veiligheid van de samenleving
enerzijds door de tenuitvoerlegging
van
vrijheidsstraffen
en
vrijheidsbenemende
maatregelen
anderzijds door het begeleiden en
behandelen van gedetineerden met
ernstige psychische problemen en
psychiatrische stoornissen om het
risico op delictgedrag te verminderen.
Voor de gedetineerde draagt dit bij
aan het perspectief op een autonoom
bestaan.

2.
Voor wie is het kwaliteitsstatuut?
Het kwaliteitsstatuut is er:
• voor gedetineerden en hun naasten.
Voor hen moet duidelijk zijn hoe het
PPC de zorg organiseert;
• voor medewerkers. Voor hen dient
het als kader voor werkafspraken
binnen de inrichting en het netwerk
van ketenpartners;
• voor toezichthoudende instanties.
4

5

Penitentiair Psychiatrisch Centrum

Wat is een PPC en voor wie is het?

5.
Wat is de visie van het PPC?
De behandeling van afgestrafte
gedetineerden in een PPC is
erop gericht de risicofactoren te
verminderen
en
beschermende
factoren te vergroten om zo de kans
te verkleinen dat een gedetineerde
opnieuw een delict pleegt. De
behandeling van preventief gehechte
gedetineerden is gericht op stabilisatie
gedurende het strafproces. Zodra de
psychische gesteldheid dit toelaat
wordt de behandeling voortgezet in
reguliere regimes. Het uiteindelijke
doel van de behandeling is dat de
gedetineerde op een veilige en
verantwoorde manier terugkeert in
de maatschappij en dat de benodigde
zorg gecontinueerd wordt. Op die
wijze draagt het PPC bij aan de
veiligheid van de samenleving.
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Het PPC staat voor verantwoorde
forensische
zorgverlening
aan
gedetineerden
met
ernstige
psychische
problemen
en
psychiatrische stoornissen die op
reguliere
regimes
onvoldoende
behandeld kunnen worden. Wij doen
dit door binnen een penitentiaire
setting doeltreffende, doelmatige
en op de gedetineerde gerichte zorg
te bieden, waarvan de kwaliteit
gelijkwaardig is aan de zorg in de
vrije samenleving, rekening houdend
met de beperkingen van detentie. De
geleverde zorg voldoet aan veld– en
beroepsnormen en is gewaarborgd
door een kwaliteitssysteem. Minstens
zo belangrijk als de kwaliteit van zorg
is de continuïteit van zorg.
De begeleiding en behandeling wordt
multidisciplinair
vormgegeven.
Alle medewerkers van het PPC,
zorgen voor een veilig leef– en
behandelklimaat. De begeleiding
en behandeling is op maat,
individueel van aard, groepsgericht
waar
mogelijk,
supportief
en
autonomie bevorderend. Individuele
behandelplannen en persoonlijke
begeleiding staan centraal. Er is
sprake van veel persoonlijk contact
met
gedetineerden,
passend
binnen het behandelplan. Vanuit
deze gedachte hecht het PPC grote
waarde aan proportioneel inzetten
van dwangtoepassingen waarbij
behandeling de voorkeur heeft boven
inperkende maatregelen.
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6.
Hoe is het PPC georganiseerd?
De directie binnen de vestiging
werkt in lijn onder aansturing
en verantwoordelijkheid van de
divisiedirectie
Gevangeniswezen/
Vreemdelingenbewaring
(GW/VB)
en de hoofddirectie van DJI. De
PPC organisatie is duaal ingericht,
waarbij het duaal management
in de gehele structuur van de
organisatie is verankerd. Zo is er
aansturing op directieniveau door de
vestigingsdirecteur (bedrijfsvoering)
en zijn duaal partner de directeur zorgen behandeling (zorg). Daaronder
is er duaal partnerschap tussen de
plaatsvervangend vestigingsdirecteur
PPC
(bedrijfsvoering)
en
het
hoofd behandeling (zorg). Op
uitvoeringsniveau
werken
het
afdelingshoofd (bedrijfsvoering) en
de behandelcoördinator (zorg) samen
als duaal koppel.

Ondernemingsraad
Directeur Zorg en
Behandeling

Vestigingsdirecteur
Commissie van
Toezicht

Plv. VD

Psychiater/
basisarts

Hoofd
Behandeling

Plv. Hoofd
Zorg

Plv. Hoofd
Behandeling

Hoofd van
dienst

Afdelingshoofd

Behandelcoördinator

Psycholoog

Vaktherapeut

Justitieel
geneeskundige

Maatschappelijk
werker

Justitieel
verpleegkundige

(vpk) ZBIW

Administratief
medewerker zorg

SPV

Directe aansturing
Advies en toezicht
Functionele aansturing
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Quality
Controller

Hoofd Zorg
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Plv. DZB

Vestigingsdirecteur

is op grond van de WKKGZ, PBW en de PM
eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg
in zijn vestiging. De beschikbaarheid van personeel
en middelen dient kwalitatief en kwantitatief
zodanig te zijn zodat er goede zorg geboden kan
worden.

Directeur zorg en
behandeling

is verantwoordelijk voor de totstandkoming en
vormgeving van het zorg- en behandelbeleid. De
directeur Zorg en Behandeling zorgt samen met de
Vestigingsdirecteur voor de duale aansturing van de
PI.

Hoofd behandeling

is verantwoordelijk voor de primaire processen op de
werkvloer op zorg- en behandelinhoudelijk niveau.
Het Hoofd Behandeling is verantwoordelijk voor de
kwaliteit en professionalisering van het zorgaanbod
binnen de vestiging en vormt een duaal koppel met
de plaatsvervangend Vestigingsdirecteur(en).

Hoofd zorg

is verantwoordelijk voor de realisatie en borging
van integrale, doelmatige, doeltreffende, en (7 maal
24 uur) somatische zorg.

Eerste geneeskundige

is aanspreekpunt voor de teams op het gebied van
de uitvoering van gezondheidswetgeving (WGBO,
Wvggz, WKKGZ), geeft gevraagd en ongevraagd
advies ten aanzien van de kwaliteit van zorg en in
het bijzonder over ‘dwang en drang’.

Professionals

hebben
professionele
verantwoordelijkheid
vanuit specifieke deskundigheid en beroepscode
(voortkomend uit Wet BIG, Wvggz, WGBO, PBW).

Overige medewerkers

zijn verantwoordelijk zich te houden aan de door
de instelling opgestelde protocollen en richtlijnen
(WGBO, PBW). Gehouden aan beroepscode en
gedragscode zoals beschreven in protocollen en
wetgeving.

10
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Tabel 1: Verantwoordelijkheden

Ieder PPC heeft een aantal
verschillende afdelingen. Op welke
afdeling een gedetineerde verblijft,
is afhankelijk van de zorg(zwaarte),
de
behandelbehoefte
en
de
persoonlijke hulpvraag. Voordat
een gedetineerde in een PPC wordt
opgenomen, wordt bekeken welke
afdeling het beste aansluit. Het kan
zijn dat de behandelbehoefte en
hulpvraag tijdens het behandeltraject
veranderen, waarna de gedetineerde
naar een beter passende afdeling
wordt overgeplaatst.
11

De PPC’s zijn gevestigd in vier
Nederlandse
gevangenissen:
PI
Haaglanden, PI Vught, Justitieel
Centrum Zaanstad en PI Zwolle. In
alle PPC’s wordt zorg aan mannen
geboden, in Zwolle en Zaanstad zijn er
daarnaast ook plekken voor vrouwen.

8.
Met wie en hoe werkt het PPC samen?
Een PPC maakt deel uit van een
zorgketen. Als verdere behandeling
binnen een PPC of in de reguliere
geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
instelling niet (meer) nodig is, dan
wordt de gedetineerde overgeplaatst
naar een penitentiaire inrichting. De
gemiddelde verblijfsduur in een PPC
is vier maanden. 		
Iedere afdeling heeft een eigen
dagprogramma afgestemd op de
behoefte van de gedetineerden
op de afdeling. Denk hierbij
aan bezoek, sport, arbeid,
luchten, onderwijs, maar ook
therapeutische activiteiten, zoals
vaktherapie en/of psychologische
ondersteuning.
12

13

Het PPC werkt ten behoeve van de
behandeling van
gedetineerden
samen met onder andere:
• Verwijzend Psychisch Medisch
Overleg
(PMO’s)
van
overige
penitentiaire inrichtingen;
• Openbaar Ministerie (OM);
• Politie;
• GGZ-instellingen (al dan niet met
Forensisch Psychiatrische Afdeling
(FPA) / Forensich Psychiatrische
Kliniek (FPK));
• NIFP (psychiatrische zorg in detentie,
IFZ indicatiestellingen en Pro Justitia
rapportages/ observatie Pieter Baan
Centrum (PBC));
• TBS-instellingen (plaatsing in geval
van combinatievonnis (straf én TBS));
•
Ziekenhuizen
(specialistische
somatische zorg);
• Apotheken (medicatie);
•
GGD
(huisartsenzorg
en
infectieziekten);
• FFMU (huisartsenzorg);
•
Paramedische
zorgaanbieders
(ambulante zorgprofessional);
• Gemeenten (uitplaatsing na
detentie).
Iedere
PPC-locatie
heeft
een
uitgebreid overzicht met daarin
vermeld de verschillende partners
waarmee ze samenwerken. Jaarlijks
wordt met hen de samenwerking
geëvalueerd.
Overdracht (zowel binnen als
buiten een PPC) en beëindiging van
behandelverantwoorde-lijkheid
worden schriftelijk vastgelegd. Pas dan
is de behandelverantwoordelijkheid
overgedragen c.q. beëindigd.
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7.
Waar vind ik het PPC?

De vraag met wie de gedetineerde in
een PPC te maken krijgt, is afhankelijk
van de soort zorg die de gedetineerde
nodig heeft. In een PPC werken
onder
andere
(verpleegkundig)
zorg- en behandelinrichtingswerkers
(ZBIW’ers),
maatschappelijk
werkers / sociaal psychiatrisch
verpleegkundigen,
justitieel
verpleegkundigen, gezondheidszorg(GZ) psychologen, verpleegkundig
specialisten, vaktherapeuten, artsen
en psychiaters.
De gedetineerde krijgt altijd een
regiebehandelaar toegewezen
die is gekoppeld aan de afdeling
waar de gedetineerde verblijft. Als
regiebehandelaar kunnen binnen
de PPC’s onder andere de volgende
functionarissen worden ingezet:
• GZ-psycholoog;
• Psychiater;
• Verpleegkundig specialist GGZ;
• Klinisch (neuro)psycholoog;
• Psychotherapeut;
• Basisarts.
Een regiebehandelaar heeft een
academische opleiding, een BIGregistratie en relevante werkervaring.
De regiebehandelaar is naast de zorg
die hij als professional verleent, belast
met de regie van de behandeling.

Specifieke
taken
van
de
regiebehandelaar binnen het PPC zijn:
• De regiebehandelaar is (eind)
verantwoordelijk
voor
het
intakeproces,
zorgt
voor
het
stellen van de diagnose en stelt
samen met de gedetineerde een
(voorlopig) behandelplan op. De
regiebehandelaar heeft hiervoor
direct contact met de gedetineerde.
Het is mogelijk dat delen van het
intake-/ diagnostisch proces door
anderen dan de regiebehandelaar
worden verricht.
• De regiebehandelaar zorgt dat de
intakegegevens en het (voorlopige)
behandelvoorstel worden besproken
in het multidisciplinair team.
• De regiebehandelaar draagt er zorg
voor dat besluitvorming op cruciale
momenten in de behandeling
plaatsvindt en in het multidisciplinair
team wordt afgestemd en getoetst.
Dit is tenminste bij wijzigingen in
het behandelplan, ontslag van de
gedetineerde of een (dreigende)
crisis. De regiebehandelaar zorgt er
ook voor dat de gedetineerde hierbij
betrokken is en dat de beslissingen
worden gedocumenteerd.
• De regiebehandelaar weet zich
overtuigd van de bevoegdheid
en bekwaamheid van de andere
betrokken zorgprofessionals in relatie
tot de zelfstandige uitvoering van het
deel van de behandeling waarvoor zij
verantwoordelijk zijn.

Wat is de rol van de regiebehandelaar
in het registratie- en
verantwoordingsproces?

Wisseling van regiebehandelaar
Vanwege het belang van continuïteit
van zorg is een wisseling van
regiebehandelaar
in
beginsel
niet wenselijk. Bij een wisseling
van regiebehandelaar wordt de
gedetineerde altijd geïnformeerd. Dit
is mogelijk of wenselijk in geval van:
• een nieuwe fase van de behandeling;
• een wijziging in het behandelplan,
met als gevolg wijziging van de
zorgprofessionals
of
van
het
zwaartepunt in de behandeling;
• verplaatsing van een gedetineerde
naar een andere afdeling of locatie;
• op verzoek van de gedetineerde
(met redenen omkleed);
• de regiebehandelaar gedurende
langere tijd niet, of niet meer
beschikbaar is (bijvoorbeeld in geval
van ziekte, overplaatsing of ontslag).

De regiebehandelaar heeft een
belangrijke rol in het registratieen
verantwoordingsproces.
De
regiebehandelaar zorgt ervoor dat
de dossiervoering voldoet aan de
gestelde eisen. Belangrijk hierbij
is dat de regiebehandelaar op de
hoogte is van de geldende weten regelgeving. Het is mogelijk
dat delen van (administratieve)
werkzaamheden via het verlengde
arm principe door anderen dan de
regiebehandelaar worden uitgevoerd.
De regiebehandelaar blijft daarbij
eindverantwoordelijk en borgt de
kwaliteit door middel van controles.

Bij wisseling van regiebehandelaar is
de overdragende regiebehandelaar
verantwoordelijk voor een goede
overdracht van alle gemaakte
afspraken en legt deze vast in het
digitale patiëntdossier.

Dat een andere discipline of andere
professional
regiebehandelaar
is,
betekent
niet
dat
een
professional
zijn
zelfstandige
verantwoordelijkheid
voor
zíjn
aandeel in de behandeling hiermee
kwijtraakt. Iedere professional blijft
verantwoordelijkheid dragen voor
zijn eigen handelen of nalaten.
14
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9.
Met wie krijgt de gedetineerde bij het
PPC te maken?

11.
Wat doet het PPC met gegevens?

Er wordt continu geïnvesteerd in
het kwalificeren van medewerkers
door
erkende
opleidingen
en
zorgprogramma’s aan te bieden.
Dit is belangrijk, omdat een PPC
zorg wil bieden die vergelijkbaar
is met de zorg in de GGZ. Daarbij
wordt rekening gehouden met de
kansen en beperkingen binnen de
detentieomgeving.

De Europese Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) regelt de
bescherming van persoonsgegevens,
zoals gegevens over iemands
gezondheid. In de Wet geneeskundige
1
behandelingsovereenkomst (WGBO)1
zijn de rechten en plichten van de
gedetineerde en zijn behandelaar
vastgelegd. Vanwege de grote
hoeveelheid
privacy
gevoelige
persoonsgegevens hecht het PPC veel
waarde aan een zorgvuldige naleving
van de AVG en de WGBO.

De genoemde regiebehandelaren
en verpleegkundigen zijn BIGgeregistreerd. Om hun BIG-registratie
te behouden, moeten zij zich
professioneel blijven ontwikkelen.
Tevens wordt er jaarlijks een check
gedaan of de BIG-registratie nog
geldig is. Dit is een vast onderwerp
van het functioneringsgesprek.

Binnen
het
PPC
worden
persoonsgegevens verwerkt omdat
het noodzakelijk is voor het leveren
van goede zorg. De gegevens
die te maken hebben met de
behandeling worden opgeslagen in
een elektronisch patiëntendossier.
Alle behandelaars zijn verplicht om
gegevens over de gedetineerde vast
te leggen 2 . Dit is belangrijk voor de
kwaliteit en de continuïteit van de
zorg.

De PPC’s controleren of een nieuwe
medewerker geschikt is om zorg te
verlenen. Hiervoor wordt onderzoek
gedaan naar het arbeidsverleden
(in de zorg) van de betreffende
nieuwe medewerker. De PPC’s
raadplegen hiervoor onder andere
het BIG-register en de Inspectie
voor de Gezondheidszorg en Jeugd
(IGJ) en vragen medewerkers om
een Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG). Dit alles in het kader van de
vergewisplicht (Wkkgz).

1

2

16

17

De WGBO is een onderdeel van boek 7 van het
Burgerlijk Wetboek, artikelen 7:446 t/m 7:468 BW.
Artikel 7:454 lid 1 BW
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10.
Hoe blijven de medewerkers bevoegd
en bekwaam?

3
4
5
6
7
8

9
10

Wanneer worden gegevens gedeeld?

Aan het begin van de behandeling
wordt
een
gedetineerde
geïnformeerd over het feit dat er
een dossier wordt bijgehouden en
over zijn rechten ten aanzien van
dit dossier. Gedetineerden kunnen
hun dossier te allen tijde inzien
3
of opvragen . Daarnaast kunnen
gedetineerden een verzoek indienen
om feitelijke onjuistheden aan te
passen in het dossier. Dit geldt
niet voor beschreven visies van
de behandelaren. Wel kunnen de
gedetineerden een eigen visie in het
dossier laten opnemen door een
verzoek tot aanvulling in te
dienen 4. .
Een aanvulling dient
verplicht te worden opgenomen in het
dossier, ook indien de behandelaar
het niet eens is met de inhoud van de
aanvulling.

Het dossier is alleen toegankelijk
voor medewerkers van het PPC
die hiervoor zijn geautoriseerd.
Behandelaren
die
rechtstreeks
betrokken zijn bij de uitvoering van de
behandelingsovereenkomst hebben
toegang tot het dossier (ZBIW’ers,
behandelcoordinator,
psycholoog,
psychiater). Dit geldt ook voor een
waarnemer van de betreffende
5
behandelaar . Het dossier kan alleen
aan derden worden verstrekt als de
gedetineerde daar toestemming
voor geeft of als dit in de wet is
vastgelegd 6 . . Dit is onder meer
vastgelegd in de Wet Forensische Zorg
(WFZ). Op basis van deze wet heeft
de forensische zorg de verplichting
om te voorzien in de noodzakelijke
aansluiting met andere vormen
van geestelijke gezondheidszorg.
Op grond van deze wet kan het
medisch dossier dan ook worden
gedeeld bij een overplaatsing van
een gedetineerde naar een andere
zorgaanbieder 7. Ook kan het dossier
zonder toestemming worden gedeeld
met de nieuwe behandelaar bij een
overplaatsing van een gedetineerde
naar een ander PPC of een andere
afdeling van het PPC. Er is dan sprake
van een voortgezette behandeling
door een andere behandelaar.

Artikel 7:456 BW
Artikel 7:454 lid 2 BW
Artikel 7:457 lid 2 BW
Artikel 7:457 lid 1 BW
Artikel 2.6 lid 1 Wfz juncto artikel 6.3 lid 2 Besluit forensische zorg
Artikel 7:458a BW

Hoe lang worden de gegevens
bewaard?
Een patiëntendossier kent een
wettelijke bewaartermijn. Volgens de
WGBO moeten medische gegevens
minimaal twintig jaar bewaard blijven
(of langer als dat nodig is voor de te
verlenen zorg)10. Na die tijd worden de
gegevens vernietigd.

Indien een gedetineerde is overleden
kan een nabestaande recht hebben op
inzage in (een deel van) het medisch
dossier 8. Indien op het PPC een
gebeurtenis heeft plaatsgevonden
die valt onder de defintie van een
calamiteit in de zin van de Wet kwaliteit
klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
vindt er een onderzoek door de
calamiteitenonderzoekscommissie
(CALOC) plaats ter verbetering van
de zorg. Medische gegevens die
belangrijk zijn voor het onderzoek
kunnen dan zonder toestemming van
de gedetineerde aan de onderzoekers
worden verstrekt 9 . Indien mogelijk
wordt er wel geprobeerd de
instemming van de gedetineerde te
verkrijgen.
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Welke rechten heeft een gedetineerde
ten aanzien van zijn dossier?

Voor de financiering van het PPC wordt
er managementinformatie verzameld
door de Landelijke Databank (LDB)
PPC. Op gestandaardiseerde wijze
verzamelen zij anoniem en op
geaggregeerd (hoog) niveau gegevens
over alle gedetineerden die worden
opgenomen in de PPC’s in Nederland.
De LDB is in 2012 opgezet om een
verdiepingsslag te kunnen maken in
de kwaliteit van behandeling binnen
de PPC’s.
Gegevens
van
gedetineerden
kunnen worden gebruikt voor
wetenschappelijk
onderzoek.
De regiegroep LDB toetst de
onderzoeksvoorstellendata
op
wetenschappelijk
verantwoord
gebruik. Ook toetsen zij op
gevoeligheid, anonimisering, de
juiste wijze van gebruik van de data
en de overlap met andere (lopende)
onderzoeken.

Artikel 9 lid 5 Wkkgz
Artikel 7:454 lid 3 BW
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Een patiënt kan vanuit een reguliere
gevangenis geplaatst worden in
een PPC. In dat geval oordeelt
de gevangenispsycholoog of een
gedetineerde in aanmerking komt
voor een doorverwijzing naar een
PPC. Dat gebeurt bijvoorbeeld
bij gedetineerden met ernstige
psychiatrische
problematiek
en
psychotische symptomen, zoals
angstklachten,
somberheid,
verwardheid of problemen met
alcohol, drugs of agressie. Daarnaast
kan een gedetineerde ook direct bij
aanvang van de hechtenis vanuit het
politiebureau of door de rechtercommissaris worden doorverwezen
naar een PPC, op indicatie van een
psychiater van het NIFP of de GGD/
GGZ.
Voor het PPC gelden in principe
geen wachttijden. Gedetineerden
worden geïndiceerd en geselecteerd,
waarna altijd opname volgt. Het
streven is gedetineerden te plaatsen
binnen de regio waar zij vandaan
komen. Het behandeltraject van een
gedetineerde bestaat uit een intake,
de behandeling en nazorg.

Intake
Om de beste behandeling te geven,
is er veel informatie nodig. Naast
de aanwezige voorinformatie en
indicatiestelling wordt voorafgaand
aan het behandeltraject de volgende
informatie verzameld door middel
van de:
• somatische intake door de
medische dienst. Hierin wordt een
actueel overzicht van de medicatie
opgevraagd en wordt de gedetineerde
bevraagd op lichamelijke klachten;
• intake met de regiebehandelaar.
Na kennismaking wordt een eerste
voorlopig behandelplan opgesteld.
• risicoscreening. In de forensische
psychiatrie is het zo betrouwbaar
mogelijk
inschatten
van
de
recidiverisico’s van gedetineerde erg
belangrijk. Om te kunnen beoordelen
of een gedetineerde veilig op verlof
kan of kan terugkeren naar de
samenleving wordt gewerkt met
risicotaxatie-instrumenten. Dit zijn
wetenschappelijk
onderbouwde
vragenlijsten waarmee ingeschat kan
worden hoe groot de kans is dat een
gedetineerde opnieuw een delict zal
plegen. Risicotaxatie is een verplicht
onderdeel van het verlofbeleid.
•
afdelingsintake.
Tijdens
de
afdelingsintake
maakt
de
gedetineerde kennis met de mentor,
worden de huisregels uitgelegd en
wordt verteld wat de gedetineerde
kan verwachten.
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12.
Hoe ziet het behandeltraject eruit?
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Behandeling
• (cognitieve) gedragstherapeutische
interventies
en
vaardigheden:
omgaan
met
psychotische
symptomen, inzicht krijgen en leren
herkennen van triggers en zucht,
veranderen van cognities en/of
gedrag.
•
vaardigheidstrainingen:
de
gedetineerde leert zich zelfstandiger
redden en heeft inzicht op welke
gebieden hij hulp nodig heeft en waar
hij dit kan vragen.
• betrekken van het sociale systeem.

Nazorg
Als de psychische problemen zijn
gestabiliseerd of opgelost, wordt
de gedetineerde vanuit het PPC
overgeplaatst naar de reguliere
penitentiaire inrichting, eventueel
op een afdeling met een extra
zorgvoorziening.

Veel interventies op indicatie zijn
gericht op het verminderen van het
recidiverisico.
Deze
interventies
worden,
afhankelijk
van
de
uitkomsten van de risicoscreening,
toegevoegd aan de behandeling.
Voorbeelden hiervan zijn:
•
delictanalyse:
de
feitelijke
beschrijving van de gebeurtenissen
die hebben geleid tot het gepleegde
delict. Hierbij worden de gedachten,
gevoelens en het gedrag van
de
gedetineerde
systematisch
nagevraagd en uiteengezet. Bij de
gedetineerde spelen zaken zoals
zijn/haar
persoonlijkheid,
een
psychiatrische stoornis, (het gebrek
aan) vaardigheden en eventueel
middelengebruik een rol. Hiernaast
kan de situatie waarin de gedetineerde
zich bevond, voorafgaand aan en ten
tijde van het plegen van het delict, van
invloed zijn geweest op het komen
tot het uiteindelijke delictgedrag.
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Als de gedetineerde zijn straf
heeft uitgezeten of de hechtenis
wordt opgeheven en de psychische
problemen zijn nog niet voldoende
behandeld, dan wordt gezocht
naar een passend nazorgtraject.
Gedetineerden kunnen dan vanuit
het PPC worden overgeplaatst
naar
de
reguliere
geestelijke
gezondheidszorg.

23
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Voor elke gedetineerde die (ten
minste 3 weken) in het PPC verblijft,
worden de standaard interventies
aangeboden. Voorbeelden van deze
interventies zijn:
•
opstellen
begeleidingsplan:
uitwerking van de behandeldoelen
naar concrete handelingen voor de
mentor/ZBIW.
• psycho-educatie: de gedetineerde
leert over het ziektebeeld en de
invloed daarvan op het dagelijks
functioneren en het delict.
• farmacotherapie: met behulp van
medicatie wordt het psychotisch
toestandsbeeld behandeld, de angst
en impulsiviteit verminderd en wordt
eventuele verslavingsproblematiek
behandeld.
• onderwijs.
• arbeid.

14.
Wetgeving binnen een PPC

Alle
PPC’s zijn gecertificeerd
voor
de
ISO
9001
norm
(kwaliteitsmanagement)
en
ondergaan periodiek een hertoets,
waarin wordt beoordeeld of de ISOcertificering kan worden verlengd.
Naast toetsing door externe partijen
werken de PPC’s met interne audits.
Door het uitvoeren van interne audits
is het mogelijk de kwaliteit van
processen te verbeteren. Het is een
hulpmiddel om de kwaliteit binnen
de PPC’s naar een hoger niveau te
tillen of te toetsen aan een vooraf
opgestelde eis/norm.

Het PPC levert psychiatrische
zorg
volgens
richtlijnen
die
geaccepteerd zijn in de reguliere
GGZ en de forensische psychiatrie.
De
Penitentiaire
beginselenwet
(PBW), de WGBO en de WFZ zijn
van toepassing. In de PBW zijn
enkele
hoofdbeginselen
van
de
tenuitvoerlegging
van
de
gevangenisstraf
opgenomen
en
hierin is bepaald welke rechten en
plichten de gedetineerden hebben.
Tevens beschrijft deze wet de
klachtenregelingen die openstaan
voor de gedetineerden. Deze wet
geldt zowel voor het reguliere
gevangeniswezen als voor het PPC. De
WGBO regelt de rechten en plichten
van de patiënt en de behandelaar.
Deze wet is alleen van toepassing
als er sprake is van een behandeling
binnen detentie. Op het PPC is dit
altijd het geval. De WFZ zorgt ervoor
dat snelle passende forensische zorg
kan worden geboden.

Meldingen
van
incidenten
worden binnen de PPC’s gemeld
in een centraal meldsysteem.
Incidenten en calamiteiten worden
gemeld en onderzocht. Dat
is
zo bepaald in de wet, zo ook dat
aangewezen
onderzoekers
het
patiëntendossier mogen inzien voor
het uitvoeren van (vertrouwelijk)
incidentenonderzoek ten behoeve
van kwaliteitsverbetering. Na het
onderzoeken van de meldingen
worden
daar waar nodig
verbeteringen aangebracht in het
zorgproces. Cijfers en uitkomsten
hiervan worden onder andere
gedeeld met de Inspectie van
Gezondheidszorg en Jeugd.
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13.
Hoe borgt het PPC de kwaliteit?

Toetsende
instanties
zijn
de
Commissie van Toezicht (CvT),
Raad voor Strafrechtstoepassing en
Jeugdbescherming (RSJ), de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd (in het
kader van de WKKGZ) en de Inspectie
Justitie en Veiligheid (IJV).

Op verschillende momenten in het
behandeltraject wordt het effect
van de behandeling samen met
de gedetineerde geëvalueerd met
als doel het behandelsucces te
vergroten. We doen dit onder andere
tijdens behandelplanbesprekingen,
waar mogelijk in aanwezigheid van
de gedetineerde.
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Feedback op de zorg en behandeling
horen wij graag. Wij gebruiken
ervaringen van gedetineerden om
onze zorg te verbeteren.

Suggesties en complimenten
Wij proberen de zorg zo goed mogelijk
te organiseren en deze daarnaast
zo aangenaam mogelijk te maken
voor de gedetineerde. Suggesties of
tips zijn altijd welkom. Ook als een
gedetineerde tevreden is over het
PPC, horen wij dit natuurlijk graag.
Complimenten kunnen rechtstreeks
aan de afdeling of persoon worden
gegeven. Ook bestaat de mogelijkheid
een mail te sturen naar het algemene
mailadres van de betreffende
penitentiaire inrichting waar het PPC
is gevestigd. Wij zorgen er dan voor
dat deze bij de juiste persoon of
afdeling terecht komt.
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Klachten
Als een gedetineerde ontevreden is
over de zorg op wat voor manier dan
ook, willen wij graag dat dit aan ons
wordt gemeld. Alleen dan kunnen
wij het probleem oplossen en onze
dienstverlening verbeteren. Het meest
direct is wanneer gedetineerden hun
probleem bespreken met degene
die verantwoordelijk is voor het
ontstaan van het probleem. Dit kan
elke zorgprofessional of medewerker
van het PPC zijn. Met deze persoon
of de leidinggevende, kan worden
besproken wat er is mis gegaan en wat
samen gedaan kan worden om het
op te lossen. Een maandcommissaris
van de Commissie van Toezicht kan
daar waar nodig ingezet worden
als bemiddelaar. Ook kan de
gedetineerde via de commissie van
toezicht een formele klacht indienen.
Als het een medische klacht betreft
kan dat via klachtenbemiddeling
medisch handelen.
Wanneer familie of naasten een
probleem hebben kunnen zij hiervoor
de regiebehandelaar benaderen of
een formele klacht indienen via www.
dji.nl/contact.
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15.
Hoe kan ik feedback geven?

16.
Meer informatie?
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Naast dit Kwaliteitsstatuut zijn er
nog bronnen van informatie over de
zorg binnen de PPC’s. Kijk hiervoor
op de website van DJI (https://www.
dji.nl/justitiabelen/volwassenenin-detentie/zorg-en-begeleiding/
penitentiair-psychiatrisch-centrum/
index.aspx).
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BIG		

Beroepen Individuele Gezondheidszorg

CvT		

Commissie van Toezicht

DJI		

Dienst Justitiële Inrichtingen

FFMU		

Forensisch Medische Maatschappij Utrecht

FPA		

Forensisch Psychiatrische Afdeling

FPK		

Forensisch Psychiatrische Kliniek

GGD		

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GGZ		

Geestelijke Gezondheidszorg

GW		

Gevangeniswezen

GZ		

Gezondheidszorg

IFZ		

Indicatiestelling Forensische Zorg

IGJ		

Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd

IJV		

Inspectie Justitie en Veiligheid

NIFP		

Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie

PBC		

Pieter Baan Centrum

PBW		

Penitentiaire Begingselen Wet

PI		

Penitentiaire Inrichting

PM		

Penitentiaire Maatregel

PMO		

Psychisch Medisch Overleg

PPC		

Penitentiair Psychiatrisch Centrum

RSJ		

Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

TBS		

Ter Beschikking Stelling

VB		

Vreemdelingenbewaring

WGBO		

Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst

WKKGZ		

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg

Wvggz		

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

ZBIW		

Zorg- en Behandel Inrichtingswerker
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Bijlage 1: Begripsbepaling

Colofon
@Ministerie van Justitie en Veiligheid
Dienst Justitiële Inrichtingen
Penitentiair Psychiatrisch Centrum
Afdeling Quality Control

Voor vragen en verdere informatie kunt u contact
opnemen met de afdeling Quality Control
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