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Afwijzing

classeringswerker, een psycholoog van de Penitentiaire

Nadat u aangemeld bent, wordt u uitge-

Soms worden er mensen aangemeld

inrichting (PI), een hulpverlener waar u al contact mee

nodigd voor een intake. Wij nodigen u uit

waarvoor we binnen de polikliniek geen

op de voor u dichtstbijzijnde locatie. In de

passend behandelaanbod hebben. Bijvoor-

intake wordt samen met u gekeken naar

beeld indien uw probleem als zo ernstig

de problemen. Deze informatie wordt

wordt ingeschat, dat we denken dat er

samengevat in een intakeverslag. De

eerst een klinische opname noodzakelijk

intaker zal dit verslag presenteren in een

is. Ook komt het wel eens voor dat ie-

multidisciplinair team. Dan wordt er een bij

mand totaal geen hulpvraag heeft en geen

uw problemen passend behandelaanbod

behandeling wil starten. Wij koppelen dit

gemaakt. Indien dit er is, zult u dit, al dan

dan terug aan uw verwijzer.

U bent aangemeld bij de polikliniek van Radix, onderdeel
van Mondriaan. Deze aanmelding is gedaan door uw re-

had of door uw huisarts.
Polikliniek
De polikliniek behandelt mensen die delicten plegen of dreigen te plegen in samenhang
met psychiatrische stoornissen en verslavingsproblematiek. Het doel is het aanbieden
van een behandeling waarmee het delictrisico verlaagd wordt tot een maatschappelijk
aanvaardbaar niveau. We kijken hierbij naar het delictgedrag en de psychiatrische stoornis al of niet in combinatie met middelengebruik. Tevens brengen we overige problemen
in kaart, zoals werken, wonen en financiën.
De bedoeling is om de behandeling passend te maken bij uw situatie, zodat u zo zelf-

niet samen met uw verwijzer, teruggekoppeld krijgen in een adviesgesprek. Indien
u instemt met het behandelaanbod zal de
behandeling van start gaan.

standig mogelijk kunt functioneren in de maatschappij. Door uw problemen op diverse
gebieden aan te pakken, is de kans kleiner dat u (opnieuw) in aanraking komt met politie
en/of justitie.
We beschikken over een locatie in Heerlen, Sittard en Maastricht en uw behandeling zal
plaatsvinden op de dichtstbijzijnde polilocatie.

pagina 02

pagina 01

De behandeling

Aangezien ieder persoon anders is, wordt er op
basis van de aanwezige problematiek een passend
behandelaanbod gemaakt.
De behandeling kan bestaan uit diverse onderdelen;
-

Individuele behandeling: gesprekken met uw behandelaar gericht op realisatie van
de doelen beschreven in uw individueel behandelplan

-

Groepsbehandeling: samen met andere patiënten met eenzelfde soort problematiek
en hulpvraag werken aan een van de volgende behandelmodules:
•

AgressieHanteringsTherapie

•

Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag

•

Huiselijk Geweld

•

DelictKetenGroep

•

Liberman; omgaan met verslaving

•

Budgetteren

•

Plannen en structureren

-

Farmacotherapie: medicamenteuze behandeling

-

Diagnostiek: het verhelderen van uw problematiek door middel van gesprekken of
testonderzoek

Er werken diverse mensen met verschillende functies binnen de polikliniek.
Te weten: hoofd behandeling, psychiater, (gezondheidszorg-)psychologen,
ambulant forensisch werkers, sociaal psychiatrische verpleegkundigen,
ergotherapeuten, trajectbegeleiders.
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Verplicht of
vrijwillig meedoen
aan behandeling?

Succesvolle
behandeling?
Daar bent u
voor nodig!

Kosten

Het kan zijn dat uw behandeling een

Om de behandeling zo succesvol mogelijk

Indien u aangemeld bent door reclassering

onderdeel is van de afspraken die u met

te laten verlopen, is het van belang dat u

in het kader van een strafrechtelijke maat-

reclassering heeft. Indien dat het geval

gemotiveerd aan uw behandeling begint.

regel, dan wordt uw behandeling bekos-

is, kan het gevolgen hebben indien u niet

Wij verwachten dat u uw afspraken na-

tigd door justitie. Een vrijwillige behande-

mee wilt werken aan de behandeling of

komt. Indien u verhinderd bent, dan verne-

ling valt onder de ziektekostenverzekering

als u besluit om de behandeling te stop-

men wij dit graag minstens één werkdag

en de kosten van uw behandeling zullen

pen. Wij verwachten dat u meewerkt aan

van tevoren.

door uw verzekeraar worden vergoed.

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

Mogelijk gaat dit ten koste van uw eigen
Van belang is ook dat u niet onder invloed

risico. Meer informatie hierover kunt u

van alcohol of andere middelen op de

vinden in uw verzekeringspolis.

behandelafspraak verschijnt.

Klachtencommissie
Binnen Mondriaan is er een officiële klachtenregeling voor patiënten en familieleden
of wettelijke vertegenwoordigers van
patiënten. Wij stellen het op prijs wanneer
u uw klacht eerst probeert te bespreken
met degene tegen wie deze gericht is, of
zijn/haar leidinggevende. Komt u er samen
niet uit, dan kunt u uw klachten schriftelijk
indienen bij:
Klachtencommissie Mondriaan
John F. Kennedylaan 301

Patiëntenvertrouwenspersoon

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

het behandelplan. Indien er wijzigingen
zijn tijdens de behandeling, dan laten wij

Bent u patiënt en heeft u vragen over uw

hen dit weten. Dit zal te allen tijde met u

rechten bij behandeling of bejegening? Of

worden besproken. U kunt het aangeven

heeft u een klacht waar u met uw behan-

indien u hier bezwaar tegen heeft.

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 beantwoorden. De PVP kan u ook helpen bij
klachten over een GGZ-instelling.
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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
contactgegevens vermeld.

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

onderdeel van Mondriaan

