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Hoge voorspellende waarden van risicotaxatie
De voorspellende waarden van onze risicotaxaties zijn hoog. Sinds 
de invoering van de risicotaxatie zien we dan ook een duidelijke 
afname van de recidive.

We brengen voor al onze cliënten de risico- en beschermende fac-
toren in kaart. Daarbij ontwikkelden we risicotaxaties voor specifieke doelgroepen, zoals 
vrouwen (de FAM) en zedendelinquenten. Naar de FAM, die in 2012 ging lopen, is inmid-
dels een groot landelijk onderzoek gestart. De kliniek is gespecialiseerd in de verdere  
ontwikkeling en verfijning van risicotaxatie-instrumenten en directe terugkoppeling naar 
de behandeling. De resultaten uit onderzoek gebruiken wij om nieuwe behandelmethodie-
ken te ontwikkelen of bestaande behandelmethodiek aan te scherpen.

HIGHLIGHTS

JAARPRES(EN)TATIE 2012

Intensieve samenwerking met ontwikkelaars HCR-20
De ontwikkelaars van de HCR-20 (Kevin Douglas en collega’s) uit 
Canada zijn geïnteresseerd in de toepassing van hun instrument bij 
De Forensische Zorgspecialisten.

Douglas is promotor bij het lopende promotieonderzoek naar be-
schermende factoren (SAPROF). Hij droeg ook bij aan het symposium dat we in december 
2012 organiseerden over de nieuwe versie van de HCR-20, de HCR-20V3. We deelden 
daar de resultaten van de SAPROF (Structured Assessment of PROtective Factors) en de 
nieuwste ontwikkelingen op het vlak van risicotaxatie. De SAPROF beoordeelt de bescher-
mende factoren en meet tijdens de behandeling de veranderingen hiervan, die voorspel-
lend zijn voor geweldsrecidive na de behandeling. Resultaten binnen dit onderzoek laten 
zien dat wanneer een patiënt over redelijk tot veel beschermende factoren beschikt, zijn of 
haar kans om terug te vallen in gewelddadig gedrag 4x zo klein is dan wanneer er sprake is 
van weinig beschermende factoren. Voor de korte termijn is deze kans zelfs 10x zo klein.

KENNIS EN INNOVATIE

Als eerste in Nederland risicotaxatie voor ambulante zorg
In 2012 zetten we de RAF-GGZ (voorheen de Waagschaal) in om 
voor- en nametingen te doen in de ambulante forensische zorg.

Bij de start van de behandeling wordt gemeten hoe hoog het risico is 
op herhaling van delictgedrag en op welke gebieden de risico’s zich 

bevinden. Hierdoor is behandeling op maat mogelijk en kan voortdurend getoetst worden 
of de behandeling effectief is. Dit door ons ontwikkelde instrument staat inmiddels op de 
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lijst van aanbevolen instrumenten van GGZ Nederland. Andere poliklinieken toonden in 
2012 belangstelling voor het instrument.

ROM toont effect behandeling aan
Om recidivecijfers beter te kunnen interpreteren, willen we ze kop-
pelen aan de effectiviteit van de behandeling. De Routine Outcome 
Monitor (ROM) meet de verandering tijdens de behandeling.

Sinds 1 september 2012 worden op alle vestigingen van de Waag 
ROM-metingen verricht. Hiermee kan in de toekomst de effectiviteit van de behandeling 
worden aangetoond. Zo kunnen we gefundeerde uitspraken doen over de vraag of de be-
handeling veranderingen teweegbrengt in de risicofactoren en of dit leidt tot vermindering 
van recidiverisico.

Recidivemonitor vergroot lerend vermogen
Onze recidivecijfers bij de kliniek liggen aanzienlijk lager dan het 
landelijk gemiddelde. Deze recidivecijfers worden op wetenschap-
pelijke basis vastgelegd en onderzocht.

Door ze daarnaast intern te analyseren, met onze recidivemonitor, 
blijven we scherp en kunnen we leren. Zo kunnen we een volgende keer nog beter de risico’s 
inschatten en recidive voorkomen dan wel te verminderen. Het door ons ontwikkelde model 
om recidives vast te leggen en te analyseren wordt geïmplementeerd als nationaal model.

KENNIS EN INNOVATIE

Vooruitstrevend promotieonderzoek
Wij geven ruimte aan ontwikkeling en innovatie. Daarom startten 
ook in 2012 een aantal promotieonderzoeken.

Onder meer naar Ouderschap met Liefde en Grenzen (OLG), Agres-
sieregulatie op Maat (ARopMaat), risicotaxatie bij zedendelinquenten, 

het meten van executieve functies en de validering van diverse door ons ontwikkelde in-
strumenten, zoals de RAF-GGZ.

Onderzoek naar behandeling bij psychopathie
In 2012 startte een onderzoek naar de behandeling bij psychopathie. 
Dit onderzoek volgt op het boek ‘Behandeling van psychopathie:  
A mission impossible?’.

Het boek is geschreven door behandelaars van De Forensische 
Zorgspecialisten en verschenen is in 2011. In het onderzoek toetst men het behandelpro-
gramma op basis van de What Works-principes.
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