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Hoge instroom toont behoefte ambulante forensische zorg
Dat de instroom ook in 2012 hoog blijft, laat zien dat er behoefte 
bestaat aan de zorg die we bieden. De Waag had in 2012 8.497 
nieuwe cliënten.

Bij alle cliënten was sprake van forensische problematiek, d.w.z. 
problematiek samenhangend met strafbaar gedrag. De grootste groep cliënten had agres-
sieproblemen of (pedo-)seksuele problematiek. De Waag behandelt verder ook cliënten 
waarbij sprake is van huiselijk geweld.

HIGHLIGHTS

JAARPRES(EN)TATIE 2012

Systemisch behandelen verder uitgebreid
Meer dan de helft van de delicten vindt plaats binnen de eigen  
sociale omgeving, ofwel het eigen systeem. Vandaar dat systemisch 
behandelen zinvol is.

We betrekken altijd partners en waar mogelijk de omgeving in de 
behandeling. Bijvoorbeeld met MST (Multi Systeem Therapie), waar we de omgeving van 
een cliënt bezoeken en betrekken. Ook binnen TopZorg en binnen de zorglijn Huiselijk  
Geweld nemen we het systeem mee in de behandeling.

TopZorg toont inzet voor samenleving
We zetten onze energie daar in waar de maatschappelijke pijn zit, 
bijvoorbeeld met TopZorg, dat zich richt op hoogrisico jongvolwas-
senen.

De Top-600 in Amsterdam is een hoogrisicogroep jongvolwassenen 
die voortdurend met justitie in aanraking komt. Hiervoor ontwikkelden we TopZorg, waar-
bij we het systeem in de breedte betrekken. Zo komen, naast familie, bijvoorbeeld ook 
reclassering, de opleiding of werkgever en buurtregisseur in beeld. Het is een intensieve, 
ambulante behandeling waarmee we proef draaiden en waarmee we kijken hoe groot we 
het systeem kunnen maken voor bepaalde doelgroepen. Verwijzers stuurden in 2012 graag 
cliënten door naar dit programma, waardoor jongeren een behandeling krijgen die gericht 
is op een delictvrij leven. Hiermee draagt de Waag bij aan een veiliger samenleving.
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Stop it Now! voorkomt slachtoffers
De hulplijn Stop it Now! bood vanaf april een luisterend oor voor 
mensen met pedoseksuele gevoelens en hun omgeving. Dit via een 
anonieme hulplijn en een website.

Dit initiatief namen we samen met het Meldpunt Kinderporno op 
Internet. De vroegtijdige ondersteuning zorgde er zo voor dat seksueel grensoverschrij-
dend gedrag werd voorkomen. Van de mensen die belden begon zo’n dertig mensen met 
een behandeltraject. Hierdoor zijn deze mensen in beeld in plaats van dat ze onzichtbaar 
blijven. Inmiddels startte een Europees gesubsidieerd onderzoek naar de effectiviteit van 
deze interventie op de lange termijn.

ForFact-team begeleidt mensen in de eigen omgeving
Langdurige ondersteuning is soms een voorwaarde voor maat-
schappelijke veiligheid. Een deel van de doelgroep van de Waag 
heeft langere of chronische ondersteuning en begeleiding nodig.

Het ForFact-team begeleidt en behandelt mensen in hun eigen om-
geving. Binnen dit team bundelen specialisten van de Van der Hoeven Kliniek en de Waag 
hun kennis. Ze werken bijvoorbeeld met mensen die regelmatig psychotische episodes 
kennen of waar stemmingsproblemen of verslavingsproblematiek de kop blijven opsteken. 
In 2012 startte het eerste ForFact-team in Utrecht.

Steeds meer behandelingen erkend door ministerie
De Waag werkt met erkende behandelmethoden. De Erkennings-
commissie Gedragsinterventies van het ministerie van Veiligheid en 
Justitie (V&J) erkende in 2012 onze behandelingen Ouderschap met 
Liefde en Grenzen (OLG).

Al eerder erkende het ministerie Multi Systeem Therapie (MST) en AR op maat. Ameri-
kaanse programma’s vormden de basis voor MST en OLG, de onderzoekers van de Waag 
maakten deze geschikt voor de Nederlandse situatie.

Toenemende complexiteit doelgroep vraagt intensieve zorg
De trend van ambulantisering zorgt ervoor dat de Waag te maken 
krijgt met een steeds complexe cliëntengroep. Deze groep vraagt 
om maatwerk, afstemming en intensieve behandeling.

Dit is nodig om de veiligheid voor cliënt en maatschappij te garande-
ren en de behandeling succesvol te maken. Daarbij is voor een succesvolle behandeling een 
mix aan goed opgeleide professionals nodig. Dit alles maakt de ambulante zorg intensief 
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en ook kostbaar. Daardoor zijn de reguliere GGZ-tarieven ontoereikend voor ambulante 
forensische zorg. De Waag heeft dit aangekaart bij zorgverzekeraars en het ministerie van 
Veiligheid en Justitie.

Risico van eigen bijdrage geweken voor 2013
In 2012 werd door de zorgverzekeraar een verplichte eigen bijdrage 
aan cliënten gevraagd. Dit bleek voor veel cliënten een hoge drem-
pel om in behandeling te komen.

De Waag verzette zich daarom sterk tegen deze regeling. Deze 
maatregel gaat ten koste van de maatschappelijke veiligheid en brengt het effectieve Ne-
derlandse systeem tegen huiselijk geweld ernstig in gevaar. De eigen bijdrage in de gees-
telijke gezondheidszorg is voor 2013 geschrapt. De Waag blijft zich sterk maken voor een 
blijvende afschaffing van de eigen bijdrage.

Symposium 20 jaar de Waag
We vierden het 20-jarig bestaan van de Waag met het symposium 
‘Van pionier tot professional: een symposium over ontwikkelingen in 
de ambulante forensische ggz’.

Ruim 650 ketenpartners, bestuurders, verwijzers en eigen medewer-
kers verdiepten tijdens deze dag hun kennis van de ambulante forensische zorg.

Bekijk hier de film 20 jaar de Waag.
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