INSPECTIERAPPORT CTA-CW
JUSTITIELE ORGANISATIE
Verslaafdenkliniek Brasami afdeling Hamaka (Jeugdige
ingeslotenen i.v.m. het plegen van strafrechtelijkbdelict).
LOCATIE

Oud Sanatoriumgebouw te Otrabanda

INSPECTIEDOEL

Doel van het inspectiebezoek was om door eigen waarneming,
de toestand van de jeugdige ingeslotenen op de afdeling
Hamaka te kunnen beoordelen.

INSPECTIEDATUM

16 januari 2017

TOETSINGSKADER/METHODE De CTA-CW hanteert als toetsingskader (internationale) wet-en
regelgeving, richtlijnen en standaarden .
De commissie maakt bij een inspektiebezoek gebruik van een
model Inspectie Verslag.
AANLEIDING INSPECTIE

Gepland onaangekondigd bezoek

TOESTAND
VERBLIJF/HUISVESTING

Afdeling Hamaka heeft een opname capaciteit voor 10
jongeren.
De afdeling heeft in totaal 5 zogenaamde kamers die voor 2
bewoners is bestemd en ingericht.
Deze kamers hebben allemaal een toilet en een douche.
Daarnaast heeft Brasami een crisiskamer en een isoleerkamer,
die door meerdere afdelingen (dus ook de afdeling Hamaka}
kunnen worden gebruikt. Deze twee ruimten voorzien beiden
in de nodige faciliteiten.
Verder hebben deze kamers grote ramen die voor genoeg
ventilatie zorgen.
De ingeslotenen lopen de hele dag vrij rond, maar ’s avonds
moeten ze de kamers in.
Ten tijde van de inspectie was één van de vijf kamers niet in
gebruik.
Totaal waren er 5 ingeslotenen.

TOESTAND VEILIGHEID

Er is een bedrijfsnoodplan in de maak. De bedoeling is, dat zo
gauw dit plan is afgerond , men zal zorgdragen dat het
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personeel daarvan kennis neemt om daarna met de periodieke
ontruimingsoefeningen te beginnen.
In Brasami is er altijd een BHV ‘er aanwezig . Er zijn
blusmiddelen beschikbaar. Ook het personeel op de afdeling
Hamaka is bekend
met de werking en de mogelijkheden bereffende de ontsluiting
van de kamers, de gangen, de nooddeuren en de andere
ruimtes.
Alleen de vluchtroutes zijn niet duidelijk aangegeven.
TOESTAND VERZORGING

In zijn algemeenheid kunnen de commissieleden tevreden zijn
over de zorg die jeudigde ingeslotenen in Brasami
(afd.Hamaka) ontvangen .
De maaltijden worden in de keuken van de SDKK klaargemaakt.
Bij een gesprek met een van de arrestanten in Hamaka is
gebleken, dat hij geen goed woord had voor met name het
eten verzorgd door de SDKK. Vaak was het koud en smakeloos.
Verder vertelde hij dat het aanbod qua diversiteit te wensen
overliet.
Het luchten van de ingeslotenen was in orde bevonden. De
ingeslotenen op de afdeling Hamaka lopen de hele dag vrij
buiten de kamers.
’s Avonds moeten zij de kamers in. Er was voldoende lectuur
beschikbaar. Er is een dagprogramma met onderwijs,
educatieve en vormingsactiviteiten. Daarnaast krijgen ze
individuele begeleidng.
Er mag in Brasami niet gerookt worden.
Voorwat betreft de hygiene: De keuken was in orde. En er
waren schone lakens in de slaapkamers. De medische zorg
was goed. Dus ook de uitreiking van medicatie geschiedde op
een ordelijke wijze.
Personen komen binnen en worden direct geregistreerd bij de
medische dienst, alwaar ook een medische “intake” wordt
gedaan.

TOESTAND BEJEGENING

De commissieleden kregen een positieve indruk van de manier
waarop de bejegening van de ingeslotenen plaats vond. Zoals
reeds vermeld, lopen de ingeslotenen de hele dag vrij rond .
De kamers zijn voorzien van grote ramen en die zorgen voor
genoeg ventilatie. Daarnaast mogen de ingeslotenen hun eigen
ventilatoren gebruiken.
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BESCHOUWING

Brasami is gehuisvest in een ziekenhuis gebouw “Het
Sanatorium” . Om te kunnen voldoen aan de eisen van deze
tijd, om de kwaliteit van de zorg te garanderen, is het gebouw
aan een grote/algehele onderhoudsbeurt toe.

CONCLUSIE

De afdeling voor jeugdigen Hamaka van de verslavingskliniek
Brasami heeft inhoudelijk een goed dagprogramma en biedt
zorg gericht op de minderjarigen met veel aandacht voor
onderwijs en sociale ontwikkeling.
Er is regelmatig contact met de thuisfront. De infrastructuur
laat te wensen over. Het gebouw is oud en onaantrekkelijk.
Er is een bedrijfsnoodplan in de maak. Een aanbeveling is om
dit zo spoedig mogelijk af te ronden en het personeel kennis
daarvan te laten nemen en periodieke ontruimngsoefeningen
te organiseren.

VOORSTEL
VERBETERPUNTEN



centraal registratiesysteem waarin centraal alle
gegevens kunnen worden geregistreerd met
regelmatige back up en security.

DATUM BESPREKING
INSPECTIE MET
ORGANISATIE

14 februari 2017

DATUM INLEVERING
VERBETERPLAN

22 juni 2017

STATUS UITVOERING
VERBETERPLAN
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