onderdeel van Mondriaan

Forensisch Fact

Radix
Forensisch FACT

U bent aangemeld bij Forensisch FACT van Radix door
reclassering of een hulpverleningsinstelling. Radix is
een onderdeel van Mondriaan, een gezondheidszorg
instelling voor geestelijke gezondheid in Zuid-Limburg.
In deze folder leggen wij u graag uit wat Forensisch
FACT inhoudt en voor u kan betekenen.

Wat is Forensisch FACT?
De naam Forensisch FACT (verder te noemen als FFACT) is afgeleid van ‘Forensisch
Flexible Assertive Community Treatment’. Dit betekent dat een ambulant werkend mul
tidisciplinair team zorg en behandeling levert aan forensisch psychiatrische patiënten in
hun thuis- en werkomgeving. Daar waar het dagelijks leven plaatsvindt. Het multidiscipli
nair team werkt samen op het gebied van behandeling, begeleiding, rehabilitatie en hulp
bij herstel. U krijgt één vaste behandelaar toegewezen, maar als het nodig is worden
meer leden van het FFACT-team ingeschakeld. Indien er sprake is van een (potentiële)
crisissituatie kan naar behoefte de zorg en de frequentie van contacten worden geïn
tensiveerd. Ook kan gekozen worden over te gaan tot een tijdelijke opname.

Voor wie is
behandeling
bedoeld?

Hoe is het multi
disciplinair team
opgebouwd?

U bent minimaal achttien jaar. Reclasse

Het FFACT-team bestaat uit verschillende

ring of een hulpverleningsinstelling heeft u

hulpverleners. Dit zijn een psychiater,

aangemeld voor FFACT. U heeft psychi

sociaal psychiatrisch verpleegkundigen,

atrische problemen en bent wellicht al in

(GZ-)psychologen, trajectbegeleiding,

aanraking gekomen met politie en justitie.

een sociaal dienstverlener en ambulante

Verder kunt u ondersteuning gebruiken

begeleiders. Alle medewerkers hebben

bij zaken zoals wonen, werken/dagbeste

ervaring in het werken met forensische

ding, leren, financiën, sociale contacten en

patiënten en staan graag voor u klaar. Zij

relaties. Patiënten die zijn opgenomen in

zullen u begeleiden bij uw behandeling.

de Forensische kliniek van Radix kunnen

Eén van deze hulpverleners wordt uw

uitstromen via FFACT.

vaste aanspreekpunt.

Wat is het doel van
behandeling?
De hulp van FFACT is bedoeld om het
risico op grensoverschrijdend gedrag en
terugval in delictgedrag te verminderen
tot een maatschappelijk aanvaardbaar
niveau en een zinvol leven op te bouwen.
Heeft u na de behandeling bij FFACT van
Radix nog hulp nodig dan kijken wij samen
met u wat passend is.
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Uw behandeling

Wanneer u bij FFACT bent aangemeld nemen wij zo
spoedig mogelijk contact met u op. Wij nodigen u uit
voor een intakegesprek met twee van onze teamleden.
Samen met u bekijken we wat Radix voor u kan
betekenen.
Na dit gesprek volgt een adviesgesprek

Het Forensisch FACT werkt nauw samen

over een mogelijke behandeling bij FFACT.

met mensen die bij u betrokken zijn. Op

Indien wij van mening zijn dat u elders

de eerste plaats natuurlijk uw partner,

beter op uw plek bent zullen wij u een

familie of vrienden. Maar ook de reclas

advies daarover geven. Als de behande

seringswerker, werkgever, gemeente,

ling start vinden de gesprekken plaats in

wijkagent, buren en woningcorporaties

uw eigen omgeving of bij de polikliniek

kunnen bij uw behandeling betrokken

van Radix. De contactfrequentie hangt af

worden, voor zover dat in uw situatie van

van de zorgvraag en de behoefte van dat

toepassing is.

moment. De contactfrequentie zal in de
regel afnemen naarmate de behandeling
vordert. Naast individuele contacten kan
het ook voorkomen dat groepsbehande
ling is geïndiceerd. Deze groepen worden
gegeven op één van de drie poliklinieken
van Radix.
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Verplicht of
vrijwillig meedoen
aan behandeling?
Het kan zijn dat uw behandeling een
onderdeel is van de afspraken die u met
reclassering heeft. Indien dat het geval
is, kan het gevolgen hebben indien u niet
mee wilt werken aan de behandeling of
als u besluit om de behandeling te stop
pen. Wij verwachten dat u meewerkt aan
uw behandeling door uw afspraken na te
komen.

Informeren van
derden
De verwijzer en uw huisarts worden door
ons de hoogte gesteld van de inhoud van
het behandelplan. Indien er wijzigingen
zijn tijdens de behandeling, dan laten wij
hen dit weten. Dit zal te allen tijde met u
worden besproken. U kunt het aangeven
indien u hier bezwaar tegen heeft.

Succesvolle
behandeling?
Daar bent u
voor nodig!

Kosten

Klachtencommissie

Om de behandeling zo succesvol mogelijk

Indien u aangemeld bent door reclassering

Binnen Mondriaan is er een officiële klach

te laten verlopen, is het van belang dat u

in het kader van een strafrechtelijke maat

tenregeling voor patiënten en familieleden

gemotiveerd aan uw behandeling begint.

regel, dan wordt uw behandeling bekos

of wettelijke vertegenwoordigers van

Wij verwachten dat u uw afspraken na

tigd door justitie. Een vrijwillige behande

patiënten. Wij stellen het op prijs wanneer

komt. Indien u verhinderd bent, dan verne

ling valt onder de ziektekostenverzekering

u uw klacht eerst probeert te bespreken

men wij dit graag minstens één werkdag

en de kosten van uw behandeling zullen

met degene tegen wie deze gericht is, of

van tevoren.

door uw verzekeraar worden vergoed.

zijn/haar leidinggevende. Komt u er samen

Mogelijk gaat dit ten koste van uw eigen

niet uit, dan kunt u uw klachten schriftelijk

Van belang is ook dat u niet onder invloed

risico. Meer informatie hierover kunt u

indienen bij:

van alcohol of andere middelen op de

vinden in uw verzekeringspolis.

behandelafspraak verschijnt.

Klachtencommissie Mondriaan

Patiëntenvertrouwenspersoon

John F. Kennedylaan 301
6419 XZ Heerlen
Meer informatie over de PVP en de
klachtenprocedure vindt u op onze
website www.mondriaan.eu.

Bent u patiënt en heeft u vragen over uw
rechten bij behandeling of bejegening? Of
heeft u een klacht waar u met uw behan
delaar niet uitkomt? Dan kunt u terecht
bij de patiëntvertrouwenspersoon (PVP).
De PVP geeft u advies en bijstand. De
PVP weet welke rechten en plichten u als
patiënt in de geestelijke gezondheidszorg
heeft en kan uw vragen hierover beant
woorden. De PVP kan u ook helpen bij
klachten over een GGZ-instelling.
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Samen met
u zullen we
bekijken wat
Radix voor u
kan betekenen.
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Contact
Heeft u na het lezen van deze
folder vragen verzoeken wij u
contact met ons op te nemen.
Onderstaand zijn adres- en con
tactgegevens vermeld.

John F. Kennedylaan 305
6419 XZ Heerlen
T: (088) 506 69 36
E: info@radixcfpz.nl
www.radixcfpz.nl

onderdeel van Mondriaan

