
 

 

Instelling - vorm Doelgroep, korte omschrijving en bijzonderheden 

Kliniek verslaving en 

psychiatrie Beilen   

 

Kliniek Verslaving en Psychiatrie Beilen is een samenwerkingsverband van GGZ 

Drenthe en VNN.  Het is een gesloten kliniek voor mensen die een gedwongen 

opname nodig hebben in het kader van de wet Bijzondere opnemingen in 

psychiatrische ziekenhuizen. De kliniek heeft 8 bedden.  

De doelgroep van de Bopz-afdeling:  

 Mensen met ernstige chronische verslavings- en psychiatrische stoornissen 

 Afkomstig zijn uit Groningen, Friesland of Drenthe 

 Behandeling heeft tot nu toe geen of onvoldoende resultaat heeft opgeleverd.  

 De afdeling is niet bedoeld voor cliënten met ernstige agressie en destructieve 

gedragsproblemen. 

Duurzaam Verblijf in 

Beilen GGZ/VNN 

 

De kliniek voor Duurzaam Verblijf in Beilen is voor verslaafde dak- en thuislozen met 

een psychiatrische aandoening. In totaal is plaats voor 120 mensen die in schrijnende 

situaties leven. Zij worden gedwongen opgenomen met een Rechterlijke Machtiging 

(RM).  De kliniek voor Duurzaam Verblijf is bedoeld als permanente voorziening en is 

in eerste instantie gericht op stabilisatie.  De voorziening heeft daarmee een ‘last 

resort’ functie.  Gemeenten kunnen plekken inkopen bij het Duurzaam Verblijf in 

Beilen.  

Intramuraal Motivatie 

Centrum VNN Beilen 

 

Het IMC is gericht op mensen met verslavingsproblematiek die in aanraking zijn 

gekomen met Justitie of bij wie dit dreigt te gebeuren en die hebben besloten om een 

begin te maken met een verandering in hun levenswijze. Het IMC is een klinische 

setting van 15 bedden. Doel is om in korte tijd de eeste stappen te zetten naar een 

andere leefstijl met als direct gevolg het reduceren van de kans op delicten. De 

doelgroep bestaat grotendeels uit mensen met een justitiële titel. 

 

HIC Jelgerhuis 

Leeuwarden en 

Heerenveen 

Een High Intensive Care kliniek biedt opname en behandeling van mensen die zich in 

een ernstige psychiatrische crisis bevinden. De intensive care unit biedt extra 

veiligheid als er sprake is van ernstige risico’s, functiestoornissen en/of een hoge 

mate van verlies van zelfcontrole. De klinieken zijn gesloten afdelingen met een 

vestiging in Leeuwarden (Jelgerhuis) en in Heerenveen aan de Kastanjelaan. 
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Forensisch 
Psychiatrische 
Afdeling (FPA) te 
Franeker  

De FPA is een gesloten kliniek. De kliniek ligt op het terrein van Groot Lankum in 

Franeker. Daar liggen meer klinieken van GGZ Friesland. Ook is op het terrein een 

aantal woonvoorzieningen en zijn er dagbestedingsmogelijkheden.  

De FPA heeft drie units: 

- de Riepel; dit is een gesloten crisis/opnameunit waarbij het accent ligt op 

observatie, stabilisatie en start van de behandeling 

- de Glinder, een unit voor de vervolgbehandeling waarbij het accent ligt op 

individuele benadering 

- de Vlieter, een unit voor de vervolgbehandeling waarbij het accent meer 

ligt op behandeling in een groep. 

Veldzicht 
Veldzicht is een 

forensisch 

psychiatrisch centrum 

en valt onder de 

Dienst Justitiele 

Inrichtingen 

De mensen in Veldzicht hebben een civielrechtelijke of strafrechtelijke titel, al dan 

niet met een andere culturele achtergrond. Tevens worden vreemdelingen met een 

ernstige psychiatrische stoornis behandeld Daarnaast heeft Veldzicht een Intensive 

care unit waar tbs-gestelden verblijven. 

Veldzicht heeft zowel gesloten als open afdelingen en richt zich daarbij op mensen bij 

wie sprake is van complexe psychiatrische problematiek en voor wie, naast een 

intensieve behandeling, een (zeer) beveiligde omgeving noodzakelijk is. Dit kan zowel 

op basis van vrijwilligheid zijn als binnen een gedwongen (juridisch) kader. Veldzicht 

zet haar expertise ook ambulant in. 

 

Oostvaarderskliniek  
 

De Oostvaarderskliniek is een forensisch psychiatrisch centrum (FPC). Gericht op de 

veiligheid van de samenleving behandelt de Oostvaarderskliniek mensen met 

aantoonbaar risicovol gedrag, zowel klinisch als ambulant. Bij ambulante zorg verblijft 

de tbs'er niet de gehele dag in de kliniek en wordt de zorg verleend op afgesproken 

tijden. 

FPC de Oostvaarderskliniek richt zich naast patiënten met een tbs-maatregel ook op 

patiënten met een andere juridische titel. 

Van Mesdag 
 

Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) Dr. S. van Mesdag heeft plaats voor circa 260 

mannelijke tbs-patiënten. Mensen die een delict hebben gepleegd en daarvoor 

meestal een straf hebben uitgezeten in de gevangenis. Maar ook: mensen die 

vanwege psychiatrische en vaak ook verslavingsproblematiek, niet goed functioneren 

en mede daardoor het delict pleegden.  

  

https://www.ggzfriesland.nl/forensische-psychiatrie
https://www.ggzfriesland.nl/forensische-psychiatrie
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DOK 3 DOK3 is een behandelvoorziening voor jongeren tot 23 jaar met meervoudige 

problematiek – een combinatie van gedragsproblematiek, psychiatrische 

problematiek of verslavingsproblematiek en mogelijk een licht verstandelijke 

beperking. Er werken drie zorgorganisaties binnen DOK3: Het Poortje 

Jeugdinrichtingen (Wilster & Portalis), Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) en 

orthopedagogisch behandelcentrum Reik. Jongeren worden in DOK3 geplaatst door 

een besluit van de kinderrechter (met een machtiging gesloten jeugdzorg) of op 

basis van een indicatie van het Centraal Indicatieorgaan Zorg (een 

Zorgzwaartepakket, een ZZP) of de zorgverzekeraar (een Diagnose 

Behandelcombinatie, een DBC). 

Lentis Lentis is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg, forensische 

gezondheidszorg en ouderenzorg in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. 

We verlenen hulp aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Cliënten kunnen 

bij ons terecht na een verwijzing van huisarts of specialist. Voor cliënten betekent de 

grootte dat we een breed scala aan zorgvormen en specialismen in huis hebben. 

Cliënten komen bij Lentis voor zorg in een dagbehandeling, poliklinisch, thuis, in een 

beschermende woonvorm of klinisch (24-uur). Jaarlijks helpt Lentis ruim 25.000 

mensen met psychische en psychiatrische problemen en meer dan 1.200 mensen met 

ouderenproblematiek. Hierbij geldt dat onze cliënten zo veel mogelijk de regie over 

hun eigen behandeling hebben en houden. 

Trajectum 

Trajectum biedt  

behandeling en 

begeleiding aan 

mensen met een 

lichte verstandelijke 

beperking. Een 

gedeelte van de  

cliënten heeft een 

forensische 

achtergrond. Locaties 

bevinden zich in het 

noorden en oosten 

van het land. Mensen 

uit alle windstreken 

kunnen behandeling 

en begeleiding 

krijgen. 

Trajectum verleent zowel extramurale als intramurale zorg aan mensen met een 

lichte verstandelijke beperking en onbegrepen, risicovol gedrag, al dan niet binnen 

een forensische setting (SG)LVB. 

FPK de Beuken en OBC ’t Wold 

 Naast enkele ondersteunende diensten biedt Trajectum op de locatie in Boschoord 

dagbehandeling en poliklinische zorg. Dit valt onder Extramurale Behandeling en 

Begeleiding.   

Extramurale Behandeling en Begeleiding (EBB) 

 dagbehandeling voor cliënten met een SGLVG indicatie; 

 ambulant behandeltraject voor cliënten met een SGLVG indicatie; 

 forensisch psychiatrisch toezicht en begeleiding. 

In de Forensisch Psychiatrische Kliniek de Beuken te Boschoord verblijven mensen in 

een gesloten, beveiligde kliniek. Deze mensen  zijn meestal door de rechter 

veroordeeld voor een ernstig delict. De rechter heeft dan bijvoorbeeld een ter 

beschikking stelling (tbs) of een plaatsing inrichting jeugdigen–maatregel (Pij) 

opgelegd. Het kan ook zijn dat de rechter een voorwaardelijke veroordeling uitspreekt 

waarbij de persoon  zich moet laten behandelen in een gesloten setting. Ook mensen 

met een rechtelijke machtiging die een gevaar vormen voor zichzelf of anderen 

kunnen opgenomen worden. Over het algemeen geldt dat mensen  in FPK de Beuken, 

in het kader van de wet bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz), 

gedwongen opgenomen zijn. 

OBC (Orthopedagogisch Behandelcentrum) ’t Wold is samen met FPK de Beuken 

gevestigd op hetzelfde terrein in Boschoord en heeft daarnaast een 

resocialisatieafdeling in Wilhelminaoord. Er worden cliënten behandeld met 

http://www.dok3.nl/nl/
https://www.lentis.nl/
http://www.trajectum.info/
http://www.trajectum.info/zorgaanbod-2/boschoord/kantoor-trajectum-noord/


 

 

gedragsproblemen. Het merendeel is strafrechtelijk veroordeeld en voor hen is een 

behandeling geïndiceerd. 

 


