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VERSLAG 
 

Vergadering :  Regioraad FPC Overmaze 

Datum : 9 januari 2012 

Tijdstip : 15.00 – 16.30 uur 
Locatie : FPC Overmaze, vergaderruimte 1 

Aanwezig :  Hyacinthe van Bussel (locatiedirecteur Organisatie FPC Overmaze) 

  Harold Ceulemans (wijkagent Limmel/Nazareth) 
   Rietje Creusen (assistent stadsdeelhouder Noordoost)  

  Marcia Jacobs (locatiemanager Zuyd Hogeschool) 

   Floor Keijsers (communicatiemedewerker de Rooyse Wissel) 

  Jan Koolen (locatiedirecteur Behandeling en Zorg FPC Overmaze) 
  Ron van der Meys (medewerker Veiligheid en Leefbaarheid) 

   Jean-Paul Moust (namens RKVCL) 

   Monique Nemri – Ruyters (buurtraad Limmel)          
Afwezig :  Jo D’Elfant (1e beleidsmedewerker algemene en juridisch zaken Gemeente 

Meerssen) 

  Marleen Hodenius/Annette Wijnen (basisschool ’t Spoor) 
  Marleen Mingels – Leclaire (lid bewonersoverleg)    

  Koos Smeets (woningbouwvereniging Servatius) 

Kopiehouder :   Hans Coenjaerds (PI Limburg Zuid), Maria L’Homme (dorpsraad Itteren), Edwin 
Gulikers (politie Limburg Zuid) 

Notulist : Nicole Zwakenberg 

 
 

Opening en mededelingen 

Hyacinthe van Bussel opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Speciaal woord van 

welkom aan een drietal nieuwe leden: Marcia Jacobs (Zuyd Hogeschool), Harold Ceulemans (wijkagent 
Limmel/Nazareth) en Ron van der Meys (medewerker Veiligheid en Leefbaarheid, Gemeente 

Maastricht).  

 
Monqiue Nemri-Ruyters geeft aan dat het rustig is in de buurt.  

 

Hyacinthe van Bussel vraagt of de leden van de Regioraad geïnformeerd willen worden over zaken die 
spelen binnen het PPC en die media-aandacht genereren. Het PPC is een penitentiair psychiatrisch 

centrum (PPC), waar gedetineerden met een psychiatrische stoornis verblijven. Het PPC is onderdeel 

van PI Limburg-Zuid. Het forensisch psychiatrisch centrum (FPC) van de Rooyse Wissel en het PPC 
zitten in hetzelfde gebouw aan de Willem Alexanderweg.  

Rond de feestdagen heeft er een intern incident plaatsgevonden binnen het PPC, waaraan de media 

aandacht hebben besteed. Willen de leden van de Regioraad hierover worden geïnformeerd? Monique 

Nemri-Ruyters geeft aan dat interne incidenten niet per definitie met de Regioraad gecommuniceerd 
hoeven te worden. Deze zijn immers minder relevant voor de directe omgeving. Rietje Creusen merkt 

op dat het wel van belang is om als Regioraad de juiste informatie te ontvangen. Het termen ‘PPC’ en 

‘FPC’ worden vaak door elkaar gebruikt in de media en het is goed om te weten wat er waar is 
gebeurd.  

De afspraak wordt gemaakt dat de Regioraad altijd wordt geïnformeerd over incidenten, of ze nu 

plaatsvinden in het PPC of in het FPC.  
 

Themapresentatie risicotaxaties 

Locatiedirecteur Behandeling en Zorg Jan Koolen start zijn themapresentatie met een korte uitleg over 
tbs. Vervolgens geeft hij uitleg over de HCR-20-score. De HRC-20 is een lijst die is bedoeld voor het 

taxeren van toekomstig gewelddadig gedrag en is belangrijk voor onder meer het verlenen van verlof. 

De lijst bevat twintig onderwerpen die in drie groepen zijn verdeeld. De eerste groep onderwerpen 
heeft betrekking op de voorgeschiedenis van de patiënt, zoals: had hij vroeger al ernstige problemen, 
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bijvoorbeeld met drugs of op zijn werk of in relaties met anderen? Bij de tweede groep gaat het om 

observaties in de kliniek. De derde groep vragen betreft de risico’s: zijn de plannen van de patiënt 

voor het verlof reëel? Krijgt hij bij de uitvoering ervan voldoende steun van zijn familie? Staat hij 
tijdens het verlof bloot aan verkeerde invloeden? De resultaten worden gebruikt voor het (al dan niet) 

aanvragen van verlof voor de patiënt.  

 
Harold Ceulemans vraagt of er ook patiënten met PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis) binnen de 

kliniek aanwezig zijn en hoe hiermee wordt omgegaan. Jan Koolen geeft aan dat er een aantal 

patiënten is met PTSS en dat hiervoor bepaalde richtlijnen zijn. Echter: PTSS gaat over 
slachtofferschap, terwijl tbs er is voor daders. 

 

Marcia Jacobs geeft aan de uitleg interessant te vinden, maar is benieuwd waarom dit punt hier is 

geagendeerd. Hyacinthe van Bussel licht toe dat deze themapresentaties worden gegeven om de  
aanwezigen te informeren over de vaak onbekende tbs-wereld. Zo is er tijdens een vorig overleg 

bijvoorbeeld gesproken over resocialisatie.  

 
Harold Ceulemans geeft aan dat het Veilige Buurten-team met regelmaat een thema-avond heeft. 

Wellicht is het interessant om tijdens één van deze avonden een presentatie te geven over tbs in het 

algemeen en risicotaxatie in het bijzonder. Hyacinthe van Bussel en Jan Koolen zijn graag bereid uitleg 
te geven over de werkwijze van de kliniek. Harold Ceulemans gaat dit binnen het teamoverleg 

bespreken en zal (bij voldoende belangstelling) Hyacinthe van Bussel en Jan Koolen uitnodigen voor de 

thema-avond van 1 februari. 
 

Rondvraag en sluiting 

Het volgende overleg van de Regioraad vindt plaats op maandag 2 april 2012, om 13.00 uur. 
Hyacinthe van Bussel dankt alle deelnemers voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.  

 

 
 

 

 


