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"80% geïnterneerden komt weer vrij" 
 
NIEUW PSYCHIATRISCH FORENSISCH CENTRUM VOOR 270 MANNEN 
INGEHULDIGD 
 
Nog dit jaar krijgen de eerste geïnterneerden een stek in het nieuwe forensisch psychiatrisch centrum 
in Gent. Verwacht wordt dat 80 procent van de geïnterneerden die er binnenstappen opnieuw in de 
maatschappij vrijgelaten kunnen worden. 
 

Het forensisch psychiatrisch centrum (FPC) aan de Wiedauwkaai 
werd gisteren ingehuldigd door minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid Laurette Onkelinckx, minister van Justitie 
Annemie Turtelboom en staatssecretaris voor Staatshervorming 
Servais Verherstraeten. "We hebben geïnterneerden te lang 
beschouwd als gevangenen. Het gaat om mensen die ziek zijn en 
die in de cel vaak nog zieker worden. Vaak zijn ze omwille van 
een banaal misdrijf in de cel beland", stelde minister Turtelboom. 
 

Gevangenis 
 
In Gent is plaats voor 270 mannelijke geïnterneerden. Die 
moeten een traject langs meerdere afdelingen afleggen vooraleer 
ze opnieuw in de maatschappij worden vrijgelaten. Eerst is er de 
observatie. Daar worden de geïnterneerden uitgebreid 
gescreend. Daarna gaan ze naar intensieve behandeling. Beide 
vleugels hebben een driedubbele beveiligingsgordel bestaande 
uit camerabewaking, een draadafsluiting en een 6,5 meter hoge 
muur. De uitbaters horen niet graag spreken over een 
gevangenis, maar een deel van het gebouw is dat wel degelijk. 
Alle kamers voor de geïnterneerden in deze vleugels hebben 
dikke celdeuren. Geïnterneerden die goed evolueren, kunnen 
door naar de afdelingen verpleging en resocialisatie. Daar wordt 
men klaargestoomd om opnieuw een plek in de samenleving in te 
nemen."In Nederland ervaren we dat zowat 80% van de 
patiënten uiteindelijk opnieuw naar buiten stapt. Het is ons doel 
om dat ook hier te verwezenlijken. De overige 20% zal 
uiteindelijk verhuizen naar een FPC met mogelijkheden voor 
langere verblijven", zegt zorgverantwoordelijke Marjan 
Verschuure. Die FPC's moeten echter nog gebouwd worden. De 
eerste steen van het FPC in Antwerpen is nog maar pas gelegd. 
"De patiënten krijgen bijna geen kans om alleen op hun kamer te 
zitten. Ze moeten leren om voor zichzelf en voor anderen te 
zorgen. Wie dat kan, mag zijn maaltijden bereiden in de 
gemeenschappelijke keuken", zegt Verschuure. "Indien 
patiënten terug naar de buitenwereld gaan, krijgen de 
slachtoffers van hun daden de kans daarover in confrontatie te 
gaan. Ook dat is een belangrijk onderdeel van het klaarstomen 
voor de maatschappij." 
 

Personeel 
 
Binnen hun afdeling kunnen geïnterneerden vrij bewegen aan de 
hand van een badge. Hoe beter ze zich gedragen, hoe groter hun 
bewegingsvrijheid. Zo worden ze beloond voor hun inzet. Alles 
wat men nodig kan hebben, is er aanwezig. Er is zelfs een 
dokters- en tandartsenkabinet en op de site is een RX-scanner. 
Om te ontspannen, is er ook een sportzaal. Voor elke dertig 
geïnterneerden zijn er 21 personeelsleden. De Vlaamse 
Vereniging voor Psychiatrie vreest dat dat onvoldoende zal zijn. 
Zij zijn van mening dat er even veel begeleiders als 

 
 
 



geïnterneerden moeten zijn.Uitbater van het FPC wordt 
Sodexho-Parnassia. De bekendmaking daarvan veroorzaakte 
veel wrevel bij het platform forensisch psychiatrisch centrum, de 
andere kandidaat om het centrum te runnen. Die groep vreesde 
dat het begeleiden van geïnterneerden commercie zou worden. 
Beide partijen hebben inmiddels de strijdbijl begraven en hebben 
plannen om samen te werken. 
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