Stroomschema Aangiftebeleid Psychiatrie
Werkgroep geweld in de psychiatrie
Presentatie: Ivo van Outheusden, psychiater,
clustermanager behandelzaken FPK Inforsa

Aanleiding
 Welk gedrag is ook binnen de psychiatrie onacceptabel?
 Wanneer maak je hiervan melding en wanneer doe je
aangifte?
 Hoe krijg je een patiënt in forensische behandeling, als
het in de reguliere GGZ niet lukt
 Wat zijn de mogelijkheden van het OM om te vervolgen?
 Waar verblijft de verdachte in de tussentijd?
 Wie beslist dat iemand (on)toerekeningsvatbaar is?

Aanleiding (vervolg)
•

In het verlengde van de ‘Werkgroep Aangifte’ van de Commissie Convenant is
ook een werkgroep opgericht speciaal voor de psychiatrie
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Agressie incident
PSYCHIATRIE

Werkgroep geweld in de psychiatrie SIGRA

INSTELLING:
Registreert incident in
veiligheidssysteem

(2)

(8)

Melding

ALTIJD (1)

Aangifte

BESLISSING: Aangifte op later moment
DOEL: Grens stellen (5)

BESLISSING: geen aangifte, wel melding
Doel:Dossier Opbouw

INSTELLING:
Maat direct foto’s
van letsel en schade
van het incident

BESLISSING: Aangifte op heterdaad
DOEL:Time-out/beëindigen behandelrelatie
INSTELLING:
Belt politie en geeft
volgende info door:
·
Naam dader
·
Naam
slachtoffer of
personeelsnummer
·
Plaats, datum,
tijdstip van het
feit
·
Beschrijving
gedrag dader
·
Omschrijving
letsel
·
Recidiefgevaar
·
Impact
incident

INSTELLING:
Belt direct 112 (ook
als instelling zelf de
situatie onder
controle kan krijgen!)

INSTELLING:
Maakt direct foto’s
van letsel en schade
van het incident

WERKNEMER:
Doet snel aangifte,
vermeldt ihkv VPT

WERKNEMER of
INSTELLING:
Doet binnen 6 uur
aangifte, vermeldt
ihkv VPT
GEBRUIK
Aangifteformulierhulpmiddel

NIFP:
Kan onderzoeken of er
grond is voor
strafrechtelijke ibs/
eerste inschatting
grond voor onderzoek
naar toerekeningsvatbaarheid

INSTELLING:
Verdachte blijft in
instelling. Instelling
continueert zorg

JA (3)
POLITIE:
Verdachte wordt
voor max 6 uur
aangehouden

NIFP:
MEDISCH OFFICIER:
Adviseert binnen 6
Belt binnen 6 uur
NIFP voor
(4) uur of er grond is
voor strafrechtelijke
telefonisch consult
ibs

Grond
voor
strafrechtelijke
ibs (7)

INSTELLING:
Doet eerst aangifte.
Belt politie en geeft
volgende info door:
·
Naam
instelling
·
Naam
werknemer
·
Werknemer
komt zelf
verklaren
GEBRUIK
Aangifteformulierhulpmiddel

GEBRUIK
Aangifteformulierhulpmiddel

Bij ernstige zaken
waarbij seponering
dreigtà
INSTELLING:
INSTELLING:
Belt direct de
Belt NIFP met de
medisch officier vraag of er plaats is
in PPC

Aanhouding
door politie

NEE

OF

JA

MEDISCH OFFICIER:
Is beschikbaar voor
overleg en heeft
zicht op dossier

WIJKRECHERCHE (6):
Doet
onderzoek

Verdachte naar
strafrechtelijke ibs

Cliënt naar civiel
traject
AFGEWEZEN

NEE
Verdachte blijft in
instelling, dossier
wordt opgebouwd

Verdachte kan max
3 dagen in
verzekering worden
gesteld

VERMOEDELIJK

Verdachte wordt
binnen 3 tot 6 dagen
voorgeleid

TOEGEWEZEN

Verdachte verder in
forensisch traject

Stappen naar implementatie
• Stroomschema aanbieden aan de Commissie Convenant:
– Leden Commissie Convenant: zijn jullie akkoord met het
toevoegen van het stroomschema aan de Informatieve
Handreiking?

• Bestuurders ondertekenen nieuwe versie Convenant en
Informatieve Handreiking (inclusief stroomschema)
• Implementatie Stroomschema bij GGZ-instellingen, Politie
én OM
• Doelstelling werkgroep 2013:
– Implementatie stroomschema volgen
– Psychiatrische zaken registreren en traject volgen

