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FPC Dr. S. van Mesdag is een groot forensisch 
psychiatrisch centrum te Groningen. Overtuigd 
van nut en noodzaak van TBS, heeft het de ambitie 
om vooraanstaand in dit veld te zijn en heeft het 
daartoe de kwaliteiten en mogelijkheden. 

Door zijn omvang en brede expertise kan 
FPC Dr. S. van Mesdag een op het individu 
georiënteerde en kleinschalig georganiseerde 
behandeling aanbieden; ook aan zeer moeilijke 
patiënten. Respect voor de patiënt met 
ernstige psychiatrische problemen is daarbij 
het uitgangspunt. Centraal staat het streven 
de patiënt actief verantwoordelijkheid te laten 
nemen voor zijn daden en de betekenis daarvan 
voor het slachtoffer en voor zijn behandeling.

Door intensieve samenwerking met andere 
instellingen binnen de zorgketen, het justitiële 
veld en opleidings- en onderzoeksinstellingen, 
bevordert de Mesdag de doorstroom van 
patiënten en bundelt en ontwikkelt de Mesdag 
voortdurend kennis en ervaring. Hierdoor blijft 
de organisatie zich ontwikkelen naar een hoge 
professionele standaard.

Vanuit een solide basis van veiligheid en resultaat-
gerichtheid wordt het  delictrisico aanzienlijk 
ver minderd. Daarmee neemt de Mesdag zijn 
maatschappelijke verantwoordelijk heid ten 
aanzien van zorg en bescherming, rechts hand-
having en veiligheid.

Een forensisch psychiatrisch centrum

FPC Dr. S. van Mesdag is een forensisch psychiatrisch 
centrum. We spreken van psychiatrisch centrum, 
omdat de behandelcultuur er centraal staat. 
 
Van omvang

FPC Dr. S. van Mesdag te Groningen heeft circa 260 
plaatsen en ongeveer 500 medewerkers. Die omvang 
maakt het mogelijk dat de Mesdag zeer moeilijke 
 patiënten kan behandelen. Omvang en expertise 
 maken bovendien een kleinschalig georganiseerde en 
op de patiënt toegespitste behandeling mogelijk.

Met trots en historie

FPC Dr. S. van Mesdag heeft een rijke geschiede
nis en traditie, waar veel medewerkers aan hebben 
bij gedragen. Management en medewerkers van de 
Mesdag zijn trots op successen die worden behaald bij 
deze moeilijke patiëntengroep.

Een overtuiging

Delinquenten met een psychiatrische stoornis hebben 
recht op verpleging en behandeling. Daarvoor is de 
Terbeschikkingstelling (TBS) in het leven geroepen.
Overtuigd van het nut en de noodzaak van TBS, geeft 
de Mesdag vorm aan de zorg en behandeling voor 
deze forensisch psychiatrische patiënten. Voor mede
werkers van onze organisatie is het contact met de 
patiënten een drijfveer en een persoonlijke uitdaging. 
Wij zijn ervan overtuigd dat de zorg en behandeling 
in de Mesdag bijdraagt aan een helend proces voor 
deze groep zeer moeilijke patiënten.



Expertise

FPC Dr. S. van Mesdag heeft de kwaliteiten en 
mogelijk  heden om vooraanstaand te zijn in het veld 
van de forensische psychiatrie. De Mesdag biedt een 
op de patiënt en zijn specifieke problematiek georiën
teerde behandeling.

De organisatie ontwikkelt en bundelt voortdurend 
kennis en ervaring door intensieve samenwerking met 
andere instellingen binnen de zorgketen en het justi
tiële veld. Hierdoor blijft de Mesdag zich ontwikkelen 
naar een hoge professionele standaard. De Mesdag wil 
zich in het professionele veld nadrukkelijk profileren, 
ook als opleidings en onderzoeksinstelling.

Voor de medewerkers vormt het werken bij 
FPC Dr. S. van Mesdag een persoonlijke uitdaging. Zij 
worden gedreven door interesse in de patiëntengroep. 
Het ontwikkelen van een verantwoorde zorg en een 
kwalitatief hoogstaand behandelproces voor deze 
groep staat daarbij centraal.

Een maatschappelijke verantwoordelijkheid

FPC Dr. S. van Mesdag maakt deel uit van de maat
schappij en heeft daarbinnen een speciale taak. 
De Mesdag draagt de verantwoordelijkheid voor zorg 
en bescherming, rechtshandhaving en veiligheid van 
de samenleving. De Mesdag is zich bewust van zijn 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. De behande
ling is gericht op veiligheid en op vermindering van 
het delictrisico, hetgeen de maatschappij veiliger 
maakt. Die belangrijke opdracht vormt het bestaans
recht van FPC Dr. S. van Mesdag en is voor veel mede
werkers een persoonlijke drijf veer.

En respect voor de forensisch  
psychiatrische patiënt

Respect voor de forensisch psychiatrische patiënt 
is uitgangspunt van ons handelen. Een actieve rol 
voor de patiënt in de behandeling staat centraal. Die 
actieve rol heeft betrekking op inzicht in het gedrag 
tijdens het delict en op het huidige en toekomstige 
gedrag van de patiënt. We willen dat de patiënt zelf 
actief verantwoordelijkheid neemt voor zijn behande
ling en voor zijn daden.

Die oog heeft voor gevolgen voor het slachtoffer

Centraal staat het streven de patiënt actief verant
woordelijkheid te laten nemen voor zijn daden en de 
betekenis daarvan voor het slachtoffer.
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FPC Dr. S. van Mesdag maakt samen met 
de afdelingen forensische en intensieve 
geestelijke gezondheidszorg van Lentis deel 
uit van het samenwerkingsverband Forint. M
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