“Geen nattevingerwerk”
Dr. Nils Verbeeck, Ake Arnouts, Trude den Burger en Bert Decavel werken in PC Sint-Amandus.
Ze begeleiden dagelijks cliënten die seksueel grensoverschrijdend gedrag pleegden.
In het psychiatrierapport uit De Morgen (20/02/17) wordt voor het PC St.- Amandus te Beernem
rood omcirkeld aangegeven dat ‘op zowat geen enkele afdeling de zorgpraktijk ooit getoetst werd
aan wetenschappelijke inzichten’.
Als kernteamleden van de forensische afdeling FIDS van het ziekenhuis willen wij hier toch op
reageren vermits hier door de indruk wordt gewekt dat een behandeling met de natte vinger en in
het luchtledige wordt uitgedokterd.
Dat is natuurlijk niet het geval . Op afdeling FIDES beantwoordt de behandeling van plegers van
ernstig grensoverschrijdend seksueel gedrag aan alle internationale standaarden. Wij weten dat
omdat we, ondersteund door het ziekenhuis, de afgelopen vier jaar twee maal hebben deelgenomen
aan de door IATSO ( International Association fort he Treatment of Sexual Offenders) georganiseerde
internationale congressen en daar zelf in de vorm van workshops onze specifieke behandelwijze met
aandacht voor de emotieregulatie van plegers hebben voorgesteld. Wie de jaarverslagen heeft
gelezen die FIDES ten behoeve van de subsidiërende overheid sinds 2009 heeft opgesteld die kan dat
jaar na jaar opvolgen en die zal zelfs zien dat FIDES met de regelmaat van een klok in
wetenschappelijke tijdschriften heeft gepubliceerd en op internationale congressen lezingen heeft
gegeven. Sinds 2012 loopt op de afdeling ook een wetenschappelijk onderzoek rond de effecten van
de behandeling op de vaak problematisch verlopende emotieregulatie van cliënten die in het
verleden grensoverschrijdend seksueel gedrag pleegden.
Wij vinden deze nuancering belangrijk omdat FIDES omwille van zijn forensisch aspect extra wordt
gefinancierd en wij het publiek niet met idee willen laten zitten dat met dat geld onzorgvuldig wordt
omgesprongen. Overigens ; mede door deze extra financiering is FIDES op slechts twee van de
inmiddels 73000 gerealiseerde behandeldagen moeten overgaan tot een afzondering.

