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Samenwerking SPV PI Zwolle en ACT



Even voorstellenEven voorstellen

 Annemarie de Vries
SPV bij het ACT team Dimence Zwolle

 Elles van der Hoeven
SPV bij de PI Zwolle 
locatie Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC)



OpzetOpzet

 Presentatie Elles: De rol van de SPV binnen detentie 
(PPC)

 Presentatie Annemarie; ACT en herstelgerichte zorg

 Gezamelijke samenvatting/conclusie

 Ruimte voor vragen/ opmerkingen



Penitentiaire Inrichting ZwollePenitentiaire Inrichting Zwolle



Achtergrond informatieAchtergrond informatie

 245 mannelijke gedetineerden
 132 vrouwelijke gedetineerden

 Huis van Bewaring
 Extra Zorgvoorziening (EZV)
 Gevangenis
 Inrichting Stelselmatige Daders (ISD)
 Penitentiair Psychiatrisch Centrum (132)y ( )
 Vanaf 19 maart detox GHB (2)



Ontwikkelingen (1)Ontwikkelingen (1)

Uit onderzoek bleek (RSJ, 2007) dat:
 Psychiatrische zorg ernstig te kort schoot
 Onvoldoende expertise binnen de inrichtingen
 Ontbreken structurele diagnostiek en behandeling



Ontwikkelingen (2)Ontwikkelingen (2)

Modernisering Gevangeniswezen (MGW)
 Speerpunt de persoonsgebonden aanpak. 
 De juiste patiënt op de juiste behandelplek
 Verbetering van de kwaliteit van zorg tijdens detentie 

(gericht op een succesvolle terugkeer in de 
maatschappij) 
G d l iti d li i d i Goede aansluiting op de reguliere zorg en vermindering 
van recidive risico 
5 l d lijk PPC’ 5 landelijke PPC’s



Een SPV binnen detentie??Een SPV binnen detentie??

 Gesloten en beperkende gevangenis omgeving
 Weinig therapie mogelijkheden
 Niet ambulant (outreachend) kunnen werken
 Ongemotiveerde en soms gevaarlijke doelgroep
 Kortom: wie wil er nu werken als SPV binnen 

detentie??!



Trailer PPC AmsterdamTrailer PPC Amsterdam



Stigmatisering doelgroepStigmatisering doelgroep

 Tuig
 Criminelen
 Verkrachters
 Pedofielen
 Onbehandelbaar

 Kosten de maatschappij alleen maar geld
 ………



Doelgroep (1)Doelgroep (1)

 Weinig ziekte inzicht,
 Uitgebreid bekend binnen reguliere GGZ,
 Weinig vertrouwen in justitie/ instellingen,
 Gedemoraliseerd,
 Comorbiditeit in combinatie met somatiek,
 Problemen op alle leefgebieden,
 Verhoogde kans op recidief.



Doelgroep (2)Doelgroep (2)

 Naast dader ook psychiatrisch patiënt, 
 Partner/ geliefde,
 Vader of moeder,
 Broer of zus,
 Oom of tante,
 Vriend of  vriendin
 ……



Harde cijfersHarde cijfers

Globaal komen uit onderzoek naar voren:
 Psychotisch stoornissen, waaronder veel schizofrenie, 

t d 3 7%tussen de 3 en 7%,
 Depressieve stoornissen tussen de 4% en 22%,
 Persoonlijkheidsstoornissen rond de 50%; 

zwakbegaafdheid en verstandelijke beperking rond de 
15%15%,

 Verslavingsproblematiek ruim 50%, 
45% b it l d fk t 45% van buitenlandse afkomst,

 In totaal lijkt 70% tot 80% van de gedetineerden een 
specifieke zorgbehoefte te hebbenspecifieke zorgbehoefte te hebben



Filmpje PPC AmsterdamFilmpje PPC Amsterdam



Waarom deze hoge prevalentie?Waarom deze hoge prevalentie?

 Verspreide kleinschalige GGZ; gerichte hulpvraag/ 
specialisatie stoornissen
M b l t i ht Meer ambulant gerichte zorg

 Versnipperde en bureaucratische zorg
 Sterke nadruk op autonomie en rechtspositie
 Bezuinigingen



Context detentie (1)Context detentie (1)

Nadelen:
 Veroorzaakt stress, spanning en depressie
 Verlies van: werk, inkomsten, familie/ vrienden, vrijheid
 Onzekerheid rechtsgang en toekomstperspectief
 Vreemde beperkende omgeving



Context detentie (2)Context detentie (2)

Voordelen
 Geeft structuur en duidelijkheid
 Onderdak, voeding en medische hulp
 Psychisch tot rust komen en stabiliseren
 Omgeving heeft adempauze
 Hulpverlening kan situatie in kaart brengen
 Er kan gewerkt worden binnen veilige kaders



Uitgangspunten sociale psychiatrieUitgangspunten sociale psychiatrie

 Voorkomen van marginalisatie en uitstoting
 Aandacht voor de sociale en epidemiologische context
 Cliënt in maatschappelijke en sociaal culturele context 

en verhoudingen
 Flexibiliteit van het aanbod
 Aandacht voor praktische problemen cliënt en systeem.



Rol SPV binnen detentieRol SPV binnen detentie

 Individuele behandelingen
 Groepstherapieën
 Systemisch werken binnen en buiten de PI
 Rekening houden met de context detentie
 Voorlichting over doelgroep/ PI/ PPC



ConcreetConcreet

 Investeren in de relatie patiënt/ hv (o.a. motiveren)
 Psycho-educatie
 Rehabilitatie
 Deskundigheidsbevordering
 Familiebegeleiding (zowel binnen de PI als daarbuiten)
 Opbouw/ herstel van het netwerk
 Door- en nazorg
 Coördinatie en afstemming van de zorg/ trajecteng g j



KnelpuntenKnelpunten

 Rechtsgang; plotseling ontslag/ korte strafrestant, RM/ 
IBS, strafrechtelijke titel
I k ht l kk GGZ Ingekochte plekken GGZ

 Motivatie/ ziekte inzicht
 Geen vertrouwen in Justitie
 ‘veilige’ omgeving PI buiten
 Aansluiting reguliere GGZ
 Strijd tussen beheersen en behandelen



Tot slotTot slot

 Marginalisatie en uitstoting voorkomen door de 
doelgroep in detentie niet te zien als onaantrekkelijk 
maar met onze kennis en vaardigheden te zien als eenmaar met onze kennis en vaardigheden te zien als een 
uitdagende doelgroep met mogelijkheden en potentie, 
ondanks de vaak vele individuele sociale en 
maatschappelijke problemen en beperkingen.

 Door daders te behandelen voorkom je nieuwe 
slachtoffers!

 Kan ik nog veel meer vertellen…..g



Zijn er nog vragen?Zijn er nog vragen?


