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Politiek huldigt 'fiascocentrum' in, ondanks alle scepsis 
 
Een stevige delegatie politici zal vandaag officieel het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent 
inhuldigen. Het politiek enthousiasme staat in schril contrast met de bezorgdheden uit de sector. 'Dit 
stevent af op een fiasco.' 
 

Minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS), minister 
van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) en staatssecretaris 
voor de Regie der Gebouwen Servais Verherstraeten (CD&V). 
Allemaal tekenen ze present voor de inhuldiging van het 
Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) in Gent. Het is het eerste 
in zijn soort in ons land.Eind dit jaar opent het centrum de deuren 
voor de patiënten. Er zullen 272 mannelijke geïnterneerden 
ondergebracht worden die momenteel in de gevangenis zitten. 
Zo moet de nieuwe instelling er mee voor zorgen dat België niet 
met de regelmaat van de klok door het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens veroordeeld wordt omdat geïnterneerden in 
ons land niet de juiste zorg krijgen.De uitbating van het FPC werd 
enkele weken geleden toegewezen aan het consortium van de 
Franse multinational Sodexo en de Nederlandse zorggroep 
Parnassia. Hiermee komt voor het eerst een psychiatrisch 
centrum in ons land in commerciële handen.Een beslissing die in 
de zorgsector voor gefronste wenkbrauwen zorgt, zeker nadat 
bekend raakte dat het Consortium in amper zeven hulpverleners 
per tien geïnterneerden voorziet. "Dit stevent af op een fiasco", 
zegt een insider. "Hoe kunnen Sodexo en Parnassia zo een goede 
zorg garanderen?"In een opiniestuk in deze krant stelt psychiater 
Kris Goethals van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie 
dezelfde vraag. "Wetenschappelijke publicaties wijzen erop dat je 
een verhouding van tien hulpverleners per tien gedetineerden 
nodig hebt voor een minimale kwaliteitszorg."Al zijn er evengoed 
experts die ervoor pleiten om het Consortium het voordeel van de 
twijfel te geven. "Het project op voorhand afschieten heeft weinig 
zin", zegt een hooggeplaatste bron. 
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