Centrum voor Transculturele
Psychiatrie Veldzicht

Vaardig en veilig verder helpen

Een diversiteit aan mensen

In Veldzicht bieden we een beschermde omgeving voor het
intensief behandelen van mensen met complexe psychiatrische
problematiek. Zij hebben vaak een niet-westerse culturele
achtergrond en een andere dan de Nederlandse nationaliteit.
Ons doel is om mensen die verblijven in Veldzicht zoveel mogelijk
vaardig en veilig verder te helpen. Op weg naar een passende plek
in een beschermende omgeving in de samenleving in Nederland of
in het land van herkomst.

De achtergrond van de mensen die verblijven in Veldzicht verschilt
voortdurend. Wat blijft is de grote diversiteit in de landen van
herkomst van de patiënten. Van Armenië, Servië en Turkije tot
Kameroen, Kongo en Irak. Door onze specialisatie in transculturele
psychiatrie merken we de invloed van ontwikkelingen van ver buiten
Balkbrug en Nederland. Bijvoorbeeld door de toename in 2016 van
mensen uit Syrië, van waaruit veel mensen vluchtten naar Nederland.

Verbonden met de wereld om ons heen
Wie Veldzicht niet kent is vaak verrast door de ruimte in en rond
het centrum. Deze weidsheid benut Veldzicht door plaats te bieden
aan uiteenlopende groepen mensen. Van patiënten uit het Centraal
Orgaan opvang Asielzoekers (COA), vreemdelingen in het strafrecht,
tbs-gestelden en overige forensische zorg patiënten. Voor al deze
verschillende groepen hebben we specifieke zorgprogramma’s
ontwikkeld en gebruiken we zoveel mogelijk een eigen benadering.

Samen werken
De diversiteit aan mensen die in Veldzicht verblijven vraagt om
vele vormen van samenwerken. Met onze directe omgeving.
Met ketenpartners zoals het COA, ggz-instellingen en penitentiaire
instellingen om zorg te dragen voor een effectieve behandeling
en een zorgvuldige bejegening van iedere patiënt. Met experts
en andere instellingen voor de blijvende ontwikkeling van onze
kennis en kunde. En met overheden en instellingen buiten
Nederland wanneer het gaat om patiënten die terugkeren naar
hun land van herkomst. Hierbij werkt Veldzicht ook zo nodig in
ambulante setting.

De achtergrond van de
mensen die verblijven in Veldzicht verschilt voortdurend.
2 | Dienst Justitiële Inrichtingen | Ministerie van Justitie en Veiligheid

Met elkaar en met de patiënt

Een veilige omgeving

Ook staat samenwerken centraal binnen Veldzicht zelf.
Medewerkers ontwikkelen met elkaar nieuwe inzichten en
werkwijzen om structureel de kennis over transculturele psychiatrie
te vergroten en te borgen. Daarbij worden patiënten zelf ook actief
betrokken bij het behandelingsproces, waardoor de zorgwens van
patiënten centraal staat.

De patiënten aan wie Veldzicht een plek biedt kennen uiteenlopende
achtergronden. Wat hen bindt is de complexe psychiatrische
problematiek waar zij iedere dag mee te maken hebben.
Aan hen bieden wij een veilige omgeving. Klinisch en ambulant.
Zo werken we aan onze maatschappelijke rol in de forensische en
interculturele zorg.

Beschermende muren

Kwaliteit

Op de plek van Veldzicht hebben sinds 1818 verschillende instellingen
hun maatschappelijke functie gehad. Kenmerkend voor Veldzicht
zijn het uitgestrekte terrein en haar karakteristieke muren.
Deze muren vervullen verschillende functies. Soms vormen ze
een beveiligde locatie voor de bewoners. Dan weer bieden ze een
rustige en veilige plek voor mensen die dit nodig hebben. Daarmee
dragen we ook bij aan een veiliger samenleving. De muren hebben
daarmee altijd een sterk beschermende rol gehad en hebben dat
nog steeds.

Deze veiligheid uit zich in de kwaliteiten van medewerkers en
teams van Veldzicht en de structuur van het centrum. Gerichte
zorgprogramma’s en individuele aandacht voor de achtergrond
van de patiënten zorgen voor een efficiënte wijze waarop aan
stabilisatie en de verdere behandeling gewerkt wordt. Veiligheid
uit zich ook in het bieden van een plek aan patiënten in een
passende omgeving met betrekking tot het noodzakelijke niveau
van beveiliging.

De aard van onze werkzaamheden
vraagt om een hoge mate van kennis en
kunde van onze medewerkers.
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Vertrouwen verdiepen

Leren in de praktijk

De aard van onze werkzaamheden vraagt om een hoge mate van
kennis en kunde van onze medewerkers. Vanzelfsprekend van
complexe psychiatrische problematiek, maar evenzeer van de
impact van cultuur op gedrag en interactie. Dit vraagt van ons
zowel om bewustwording van en inzicht in de culturele achtergrond van patiënten, als die van ons zelf. Op deze wijze zijn we in
staat om patiënten daadwerkelijk vaardig en veilig verder te helpen
en te zorgen voor het zo cruciale vertrouwen van patiënten in
begeleiders of behandelaren.

Vanwege de enorme complexiteit en diversiteit van patiënten en
hun achtergronden focust Veldzicht zich op het continue leren in
de praktijk. Dit doen we door intensieve samenwerking en het
delen van kennis. Binnen Veldzicht en daarbuiten.

In Veldzicht besteden we
veel aandacht aan de
gezamenlijke ontwikkeling
van onze kennis en kunde.
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Een sterke naam
Veldzicht verlegt haar grenzen en streeft ernaar een sterk centrum
voor transculturele psychiatrie in Nederland te zijn voor mensen
die veelal uit andere culturen afkomstig zijn. Dit bereiken we door
onze unieke combinatie van faciliteiten waardoor we naast een
intensieve behandeling ook waar nodig een beveiligde omgeving
kunnen bieden. Veldzicht heeft als ambitie om een sterk centrum
voor transculturele psychiatrie te worden de komende jaren.

Werken met waarden
Om mensen met diverse culturele achtergronden en complexe
psychiatrische problemen zo goed mogelijk vaardig en veilig verder
te helpen, hanteren we in onze manier van werken een aantal
centrale waarden. Deze waarden geven richting aan onze keuzes
en ons handelen in de praktijk van alledag. Het laat zien wat wij
belangrijk vinden als organisatie en als mensen. Onze kernwaarden
zijn: professioneel, persoonlijk, geïnteresseerd en gelijkwaardig.

Veldzicht verlegt haar
grenzen en streeft ernaar
een sterk centrum voor
transculturele psychiatrie
in Nederland te zijn.
Transculturele psychiatrie
Met het verleggen van onze grenzen naar een centrum voor
transculturele psychiatrie is een grotere focus komen te liggen op
de ontwikkeling van onze kennis en kunde op dit vlak.

Verkennen
Er is een sterk toegenomen interesse in de westerse wereld voor het
vakgebied van de transculturele psychiatrie, een werkveld waarin
nog veel onbekend is. Centraal staat in ieder geval het besef dat
culturele aspecten een belangrijke rol spelen in contact, diagnose,
begeleiding en behandeling van patiënten met een niet-westerse
achtergrond. En hier op constructieve wijze rekening mee te houden

waar mogelijk. Aandacht voor en kennis van de individuele patiënt,
zijn cultuur en herkomst zijn de start van een verkenning van de
culturele aspecten die een rol spelen bij het vinden van de optimale
behandeling en bejegening. In Veldzicht besteden we dan ook veel
aandacht aan de gezamenlijke ontwikkeling van onze kennis en kunde.

Herkennen
Binnen Veldzicht hanteren we diverse zorgprogramma’s en
activiteiten om onze expertise met patiënten uit andere culturen
constructief en professioneel te verdiepen. Hierbij maken we met
regelmaat gebruik van externe experts op dit vlak. Ons doel is om
voor de patiënten binnen Veldzicht een op een zo aansprekend en
efficiënt mogelijke wijze zorg-opmaat te bieden.

Samen werken
Om dit te bereiken staat samenwerken centraal binnen Veldzicht.
Medewerkers ontwikkelen met elkaar nieuwe inzichten en
werkwijzen om structureel de kennis over transculturele
psychiatrie verder te ontwikkelen en te borgen. Daarbij worden
patiënten zoveel mogelijk betrokken bij het behandelingsproces
op een pro-actieve manier.
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Cultureel interview
Binnen Veldzicht verblijven mensen uit zeer uiteenlopende culturen.
Met het oog op een zo succesvol mogelijk verblijf in Veldzicht
wordt daarom in de behandeling het cultureel interview gebruikt.
Dit om vanuit behandelperspectief grip te krijgen op de achtergrond
en impact van de cultuur van de patiënt. Hierbij wordt gewerkt
met de opvatting dat cultuur een systeem van betekenissen is,
dat mensen gebruiken om de wereld om hen heen te interpreteren
en dat vorm geeft aan hun reacties hierop.

Uitgangspunten
Het doel van de behandeling en het verblijf in Veldzicht is het
vaardig en veilig verder helpen van patiënten. Daartoe hanteren we
een aantal uitgangspunten in onze visie op de omgang met
individuele patiënten.
• De mogelijkheden van de patiënt staan centraal.
• De complexiteit van de problematiek bepaalt onze aanpak en de
plaatsing binnen Veldzicht.
• Ontwikkelde zorgprogramma’s sluiten aan bij wat de patiënt
nodig heeft.
• De veiligheid van de patiënt en samenleving zijn verbonden.
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Op basis van deze uitgangspunten willen wij drie doelen realiseren
voor patiënten in onze behandeling: reduceren van klachten,
verminderen van veiligheidsrisico’s en het werken aan een nieuw
toekomstperspectief.

Verminderen van symptomen en klachten
Een behandeling richt zich in eerste instantie op het verminderen
van symptomen bij een patiënt en de klachten die gepaard gaan
met de aandoening. Het doel daarbij is dat de stoornis voor de
patiënt hanteer- en leefbaar is.

Reduceren van risico’s
Een stoornis brengt voor een patiënt vaak veiligheidsrisico’s met
zich mee. Voor zichzelf of voor anderen. Daarbij kan het gaan om
uitingsvormen van agressie of delictrisico.

Binnen Veldzicht verblijven
mensen uit zeer
uiteenlopende culturen.

Toekomstperspectief

Eigen kaders

Een patiënt verblijft tijdelijk in Veldzicht. Waar mogelijk richt een
behandeling zich op plaatsing in een vervolgvoorziening in
Nederland of daarbuiten. Dit kan zijn een andere instelling of
begeleid wonen. Centraal staat dat een patiënt verder kan naar een
gepaste nieuwe situatie en omgeving waar hij zijn levensloop kan
voortzetten.

De komst naar Veldzicht en verblijf in het centrum kan zowel op
basis van vrijwilligheid zijn als binnen een gedwongen juridisch
kader. Patiënten verschillen onderling wanneer het gaat om de
mate waarin zorg, behandeling en beveiliging zijn geïndiceerd.
Ook onder welke titel zij verblijven en waar zij na Veldzicht heen
gaan varieert sterk. Binnen Veldzicht zijn voor iedere patiëntengroep afzonderlijke processen en programma’s ingericht. Hierdoor
worden zij op een eigen passende wijze van zorg, behandeling en
nazorg voorzien.

Vaardigheden voor alledag
Het therapeutisch invullen van vaardigheden voor het leven van
alledag voor patiënten is een belangrijke pijler binnen Veldzicht.
Hierbij draait het om wonen, werken, leren en vrijetijdsbesteding.
Het gedragstherapeutisch kader waarmee Veldzicht werkt wordt
op deze manier ingevuld door de inzet van multidisciplinaire
behandelteams. Zo is de behandeling en begeleiding van patiënten
zoveel mogelijk gericht op het individu. Zorg op maat dus,
inspelend op persoonlijke behoeften.

Veldzicht verlegt haar grenzen. Op weg naar een sterk centrum voor
transculturele psychiatrie. We werken daarbij vanuit de waarden:
professioneel, persoonlijk, geïnteresseerd en gelijkwaardig.
Binnen een veilige omgeving voor onze patiënten. Geborgen door
onze beschermende muren en verbonden met de wereld om ons
heen. Zo helpen we mensen vaardig en veilig verder.

Veldzicht verlegt haar grenzen. Op weg naar een
sterk centrum voor transculturele psychiatrie.
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