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JAARPRES(EN)TATIE 2012
HIGHLIGHTS
De resultaten spreken
Meningen zijn mooi, maar we staven ze graag met feiten. Daarom is
‘De resultaten spreken’ het thema van deze jaarpres(en)tatie.
Omdat we vooral willen aantonen hoe we met onze inzet een constructieve en maatschappelijke bijdrage leveren. Daarbij laten we
graag onze prestaties zien. Zo maken we helder hoe we voortdurend innovatief en zorgvuldig werken aan onze missie: een veilige en leefbare samenleving.

Specialisatie maakt ons krachtig
Dat we zuiver binnen ons eigen specialisme werken, maakt ons
krachtig. Hierdoor kunnen we per regio flexibel inspelen op de
zorgbehoefte en daarmee een optimale bijdrage leveren aan maatschappelijk resultaat.
Vanuit de Waag ontwikkelden we in 2012 een Topzorg programma voor overlastgevende
jong volwassenen. In Amsterdam leveren we hiermee een bijdrage aan de Top-600 aanpak.
In Utrecht participeren we in de proeftuinen (het betrekken van tweedelijns ggz binnen de
nieuwe aanpak van jeugdzorg) ter voorbereiding op de transitie jeugdzorg.
De Forensische Zorgspecialisten gelooft in krachtige netwerken. Zo werkt de Van der Hoeven
Kliniek nauw samen met Stichting Beschermd Wonen Utrecht (SBWU) en in Amersfoort
met Quintus (beschermd wonen) en GGZ Centraal. Krachtige samenwerking waardoor we
elkaar aanvullen en samen met de relevante partners op elke plek het optimale aanbod
leveren. Die zorg die de maatschappij veiliger maakt.

Bijdrage aan veiligheid door innovatie
Innovatie staat in al ons handelen centraal. We zetten in op onderzoek, promoties en werken continu aan de doorontwikkeling van
onze behandelingen en instrumenten.
Daarmee dragen we bij aan veiligheid. Zo heeft de Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) het initiatief genomen met de GGD Amsterdam voor het
opzetten van een opleiding Forensische Verpleegkunde. Ook is in 2012 gestart met inzet
van mobiele teams die op locatie onderzoeken uitvoeren wanneer dit voor een kind beter
is. Bij de Waag is gestart met Stop it Now!, een ondersteuning voor mensen met pedoseksuele gevoelens en hun omgeving waarmee seksueel grensoverschrijdend gedrag kan
worden voorkomen. De Van der Hoeven Kliniek investeerde in de verdere ontwikkeling en
verfijning van risicotaxatie-instrumenten zoals de FAM, een risicotaxatie-instrument voor
vrouwen dat in 2012 ging lopen.
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Onverminderd hoge uitstroom en lage recidivepercentages
Op uiteenlopende manieren toonden we in 2012 onze kwaliteit en
effectiviteit van werken. Zo nam de Van der Hoeven Kliniek een flink
deel van de landelijke tbs-uitstroom voor haar rekening.
Tegelijkertijd bleef de recidive en behandelduur laag, ook in internationaal perspectief. Een prestatie waarmee we een belangrijke bijdrage leverden aan de
veiligheid op straat.

Maatwerk zorgt voor risicoreductie
We maken voor iedere patiënt een eigen behandelplan. Hierbij
betrekken wij het netwerk en laten we de behandeling waar mogelijk
in de eigen omgeving plaatsvinden.
Voor iedere patiënt in onze kliniek gaan we op zoek naar de best passende uitstroom en zo nodig wordt deze ontwikkeld. Zo startte in 2012 een FOR-FACT-team,
een samenwerking tussen de Waag en de Van der Hoeven Kliniek, dat mensen in hun eigen
omgeving behandelt. Zo behandelen we bij de Waag al in de Penitentiaire Inrichtingen (P.I.)
en hebben we bijvoorbeeld intensieve behandelingen voor mensen met een laag IQ.

Aandacht voor veiligheid met zorgvuldige nazorg
Binnen al onze onderdelen zetten we in op maatwerk met optimale
aandacht voor veiligheid en zorgvuldige nazorg. We richten onze
nazorg optimaal en per patiënt op maat in en bieden een terugkeergarantie voor patiënten naar de kliniek als het niet goed gaat.
Omdat wij niet gebonden zijn aan een GGZ-instelling, kunnen we onze uitstroomtrajecten
heel gericht organiseren. Voor de ene patiënt betekent uitstroom in de veilige setting van
een GGZ-terrein, terwijl de ander verder kan via een beschermd wonen traject. Ook bij
cliënten van de Waag doen we dit door afspraken te maken over nazorg. Cliënten kunnen
altijd contact met hun behandelaar van de Waag opnemen als het niet goed met hen gaat
nadat de behandeling is afgerond. Vanuit de FPKM biedt de onafhankelijke letseldiagnostiek bij vermoedens van kindermishandeling feiten op basis waarvan onze ketenpartners
vervolgtrajecten kunnen inzetten ten behoeve van de veiligheid van het kind.
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Maatschappelijke betrokkenheid een belangrijke drijfveer
Sinds 2010 voert de FPKM onderzoeksaanvragen uit voor de medische sector. De vraag vanuit de medische sector voor forensischpediatrisch onderzoek nam enorm toe.
Hier stond echter geen financiering tegenover. Door maatschappelijke aandacht te vragen voor dit belangrijke werk is erkend dat forensische pediatrie een
cruciale factor is in de aanpak van kindermishandeling. De staatsecretaris van VWS zegde
daarop financiering toe voor 2012 en 2013. De Forensische Zorgspecialisten blijft zich hard
maken voor inbedding van forensische pediatrie in de ketenaanpak kindermishandeling en
de structurele financiering ervan. In het belang van deze groep kinderen nu en in de toekomst voor hun veiligheid en in de wetenschap dat 80% van de daders ooit slachtoffer was.
Daarnaast maakte De Forensische Zorgspecialisten zich hard om de eigen bijdrage GGZ,
die ook de cliënten van de Waag trof, af te schaffen. Deze maatregel wierp namelijk in de
praktijk een grote drempel op voor cliënten om vrijwillig in behandeling te gaan. Dit was in
2012 direct merkbaar in de aanmeldingen van cliënten, bijvoorbeeld in het kader van huisverboden. Hiermee is de veiligheid van de maatschappij niet gediend.

Trots op ons menselijk kapitaal
Bij De Forensische Zorgspecialisten staat het maatschappelijk resultaat altijd voorop. Onze medewerkers zijn professionals die met
passie hun werk doen.
Uit het onderzoek dat De Forensische Zorgspecialisten in 2012 onder
haar medewerkers heeft gehouden, kwam een overall cijfer van een 7,3. Dit ligt boven de
GGZ Benchmark. Iets waar we erg tevreden over zijn. We doen ons werk graag en we doen
het goed. En op die plekken waar dat het hardst nodig is.
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RESULTATEN

Sociale gegevens

2012

2011

Verhouding vrouw
538
520 (62%)
Verhouding man
323
322 (38%)
Instroom van medewerkers
117 (89,1 fte)
151
Uitstroom van medewerkers
98 (64,5 fte)
121
Aantal medewerkers en formatie (fte’s)n per 31/12
861 (767 fte)
842 (749,1 fte)
Leeftijdsopbouw			
15-25
30
43
25-35
297
298
35-45
218
205
45-55
190
186
55-65
123
108
> 65
3
2
Ziekteverzuim De Forensische Zorgspecialisten
4,4%
4,9%
Ziekteverzuim GGZ landelijk
4,9%
5,1%
Medewerkersonderzoek
cijfer 7,3
-

Medewerkers
De genoemde cijfers (met uitzondering van de ziekteverzuimpercentages) betreffen de
personele bezetting op 31 december 2012. Het aantal medewerkers dat op basis van een
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een oproep-/0-urencontract werkzaam is bij
De Forensische Zorgspecialisten is hierin meegerekend. Tegenover een instroom van 117
medewerkers stond een uitstroom van 98. De afgelopen jaren is steeds sprake geweest
van groei. In 2012 per saldo van 19 medewerkers. Deze groei is lager dan voorgaande jaren.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage is het voortschrijdend gemiddelde over het jaar en betreft
zowel kort, middellang als langdurig verzuim, exclusief zwangerschap. Het ziekteverzuim
binnen De Forensische Zorgspecialisten blijft ook in 2012 onder het landelijk gemiddelde
van de GGZ en is licht gedaald ten opzichte van 2011.

Medewerkersonderzoek
In 2012 heeft De Forensische Zorgspecialisten een onderzoek onder haar medewerkers gehouden. Ondanks de roerige tijden waarin de organisatie zich bevond, was er een respons
van bijna 70% en een overall cijfer van 7,3 boven de GGZ benchmark. Het onderzoek gaf
belangrijke verbeterpunten waaraan in de komende periode gewerkt gaat worden.
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Externe websites
In 2012 heeft De Forensische Zorgspecialisten een aantal van haar websites vernieuwd. De
website van De Forensische Zorgspecialisten had sinds maart 2012 12.167 unieke bezoekers
en een totaal aantal bezoeken van 18.459. De website van de Waag had sinds maart 2012
35.044 unieke bezoekers en een totaal aantal bezoeken van 49.253. De website van de
Forensische Polikliniek Kindermishandeling, had sinds december 2012 411 unieke bezoekers
en een totaal aantal bezoeken van 613. In mei 2013 is de website van de Van der Hoeven
Kliniek vernieuwd.

In de media
In 2012 zijn er 223 mediacontacten afgehandeld. Dit waren over het algemeen landelijke
media (televisie en kranten). In 2010-2011 zijn er 164 mediacontacten afgehandeld. De
Forensische Zorgspecialisten vindt het van belang om verantwoording over haar werk af
te leggen. Door open te zijn over wat we als organisatie doen en waarom we dit zo doen,
leveren we hieraan een bijdrage.
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HIGHLIGHTS
Lage recidive en korte behandelduur
Onze tbs-uitstroom vertoont weinig recidive. In 2012 was er tijdens
behandeling geen recidive. Er was 1 incident tijdens verlof. En dat
bij een behandelduur van 7,3 jaar in 2012.
De kliniek doet zelf al jaren onderzoek naar recidive en gaat in 2013
een belangrijke bijdrage leveren aan het landelijk onderzoek. We halen deze resultaten
onder meer omdat we veel investeren in risicotaxaties en beschermende factoren voor patiënten. De kliniek biedt een goede infrastructuur om deze beschermende factoren tijdens
de behandeling te versterken. Werk is een belangrijke beschermende factor. Zo zijn er
binnen de muren van de kliniek negen erkende werkplaatsen waar tbs’ers aan de slag
gaan. Met de door ons ontwikkelde SAPROF (Structured Assessment of PROtective
Factors) onderzoeken we die beschermende factoren. De SAPROF wordt internationaal
gezien inmiddels breed ingezet.

Vroeg starten met verlof
We starten vroeg met verlof. We weten dat je de stap naar de maatschappij zo klein mogelijk moet maken. Vanaf dag één is de behandeling gericht op resocialisatie.
Binnen 2 jaar gaat 43% van onze patiënten op begeleid verlof. Dit
tegen een landelijk gemiddelde van 26%. In 2012 had 80% van onze patiënten een vorm
van verlof. Het overgrote deel van de patiënten mag naar buiten omdat het goed gaat in
de behandeling. Het hoge percentage verlofmachtigingen gaat gepaard met een laag aantal incidenten en onttrekkingen. Dit toont aan dat op verantwoorde wijze met verlof wordt
omgegaan. Ook bij de jaarlijkse uitstroom van 10-15% staat de veiligheid voorop.

Slachtofferbeleid centraal onderdeel behandeling
Slachtofferbeleid is al jaren een belangrijk onderwerp voor de
kliniek. Zo heeft elke patiënt een forensisch netwerkbegeleider die
contact houdt met het netwerk van de patiënt, verwijzers en slachtofferorganisaties zoals Slachtofferhulp Nederland.
De netwerkbegeleiders melden het als een patiënt terugkeert naar de maatschappij en
toetsen het verlof aan de belangen van de slachtoffers. Als het slachtoffer daar behoefte
2012.deforensischezorgspecialisten.nl
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aan heeft, zorgen ze voor contact met de dader. Al in 2011 startte een werkgroep van het
ministerie van Justitie en Veiligheid over landelijk slachtofferbeleid. Wij namen deel aan
deze werkgroep die in 2012 landelijk slachtofferbeleid ontwikkelde. Onderdeel van deze
werkwijze is dat slachtoffers betrokken worden bij de behandeling, zeker als ze hun relatie
met de dader willen voortzetten.

Specialisatie zorgt voor betere diagnose en risicotaxatie
We leveren altijd maatwerk. Daar past ook bij dat we risicotaxaties
afstemmen op specifieke doelgroepen.
Zo ontwikkelden we de FAM, een onderzoekslijn van de risicotaxatie
speciaal voor vrouwen. Ook startten we twee onderzoekslijnen naar
pedofilie en ernstige zedendelicten. Voor deze doelgroep ontwikkelen we ook nieuwe
risicotaxaties.

Nog effectiever behandelen met ‘What Works’
Maatwerk staat bij De Forensische Zorgspecialisten altijd voorop.
In 2012 brachten we de behandeling van onze patiënten binnen de
Van der Hoeven Kliniek verder, door te starten met de What Worksprincipes.
Met deze methode kijkt men zowel bij diagnostiek als behandeling naar de criminogene
factoren, ofwel de factoren die het meest bepalend zijn voor recidiverisico. Daarmee
kunnen we heel gericht en efficiënt inzetten op wat het beste werkt voor iedere individuele
patiënt. In 2012 zijn al onze behandelaars opgeleid in de What Works-principes.

Stepped care biedt zorgvuldige weg naar zelfstandigheid
Dankzij intensieve samenwerking kunnen we mensen zo ver mogelijk de maatschappij in begeleiden. Dit volgens het zogenaamde
stepped care-principe.
Van oudsher loopt de Van der Hoeven Kliniek voorop als het gaat
om het creëren van nieuwe doorstroom- en uitstroomvoorzieningen. Daarvoor werken we
intensief samen met ketenpartners als beschermd wonen- en GGZ-instellingen. Op locatie
De Voorde bieden we long care voor tbs’ers die uit de longstay komen, en voor mensen
met een Rechterlijke Machtiging.
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Meer moeilijk plaatsbare personen van de straat
Dankzij de inzet van onze Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) is
de lijst met moeilijk plaatsbare personen in Utrecht afgenomen.
De kliniek is vaak het laatste redmiddel voor patiënten die onhanteerbaar en onhandelbaar zijn in de reguliere GGZ.
Hoewel we officieel slechts 48 plaatsen hebben, namen we in de piek van 2012 56 mensen op in de KIB. We vinden het noodzakelijk deze mensen een behandeling te bieden.
De zorgverzekeraar merkt dat mensen die in de KIB hebben gezeten, vaak makkelijker
teruggeplaatst kunnen worden bij een verwijzer of via de KIB rechtstreeks uitstromen naar
beschermd wonen. Daar profiteert de samenleving van mee; met een veiliger straat en
minder agressie naar hulpverleners.

Partner in de keten
De kliniek geeft inhoud aan een veilige resocialisatie van tbs’ers in
een stedelijke omgeving in de Randstad door nauw samen te werken
en convenanten te sluiten met gemeenten, de politie, organisaties
voor beschermd wonen en GGZ.
Ook moeilijk plaatsbare tbs’ers stromen via de long care voorziening van de kliniek uit naar
de reguliere GGZ.

2012.deforensischezorgspecialisten.nl
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Totaal aantal opnames tbs patiënten
Aantal eerste opnames tbs patiënten
Totaal aantal opnames kib patiënten
Aantal eerste opnames kib patiënten
Doorstroom tbs patiënten naar vervolgvoorziening
Uitstroom tbs patiënten
Ongeoorloofde afwezigheid tbs patiënten (tijdens verlof)
Begeleid verlof tbs patiënten
Onbegeleid verlof tbs patiënten
Ontvluchtingen tbs patiënten
Klachten patiënten [tbs+kib]
Gegronde klachten patiënten [tbs+kib]
Aantal patiënten in zorg [tbs+kib]
Aantal beschikbare bedden [tbs+kib]
Recidive tijdens tbs
Gemiddelde behandelduur tbs
Aantal patiënten dat buiten de kliniek werkt
Aantal patiënten dat buiten de kliniek vrijwilligerswerk doet
Incidenten tijdens verlof

2012

2011

24
16
34
31
23
27
2
96
32
0
125
42
233
262
0
7,3
14
12
1

29
18
60
33
30
24
3
115
39
0
78
16
224
262
1
7,0
15
7
1

Aantal patiënten
In 2012 telde de kliniek 233 patiënten in zorg en 262 beschikbare bedden. Het aantal
patiënten dat doorstroomde naar transmurale vervolgvoorzieningen was in 2012 met 23
patiënten iets lager dan in 2011. De gemiddelde bezetting van de tbs lag op 183,3. En de
gemiddelde bezetting van de KIB lag op 49,5.

Gemiddelde behandelduur van tbs
Uitgangspunt van tbs is om de patiënt zo snel mogelijk terug de maatschappij in te
brengen, veilig voor de maatschappij en de patiënt. De gemiddelde behandelduur van de
tbs-patiënten die in 2012 zijn uitgestroomd was bij de Van der Hoeven Kliniek 7,3 jaar.
De Van der Hoeven Kliniek heeft een jaarlijkse uitstroom van 10-15%. Veiligheid staat hierbij
voorop.
2012.deforensischezorgspecialisten.nl
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Begeleid en onbegeleid verlof
De Van der Hoeven Kliniek start vroeg met verlof zonder de risico’s voor de samenleving
uit het oog te verliezen. 43% van de patiënten heeft binnen 2 jaar begeleid verlof ten opzichte van 26% landelijk. In 2012 gingen 96 patiënten op begeleid verlof en 32 patiënten op
onbegeleid verlof. Dit kan de kliniek verantwoord doen dankzij de jarenlange ervaring met
risicotaxaties.

Recidive ver onder landelijk gemiddelde
In 2012 zijn 2 tbs-patiënten ongeoorloofd afwezig geweest. Tijdens de ongeoorloofde
afwezigheid heeft zich geen recidive voorgedaan. Er vond in 2012 geen enkele ontvluchting plaats vanuit de beveiligde zone van de kliniek. De kliniek beoordeelt naast de risicoverhogende factoren ook de beschermende factoren. Met de specifieke opbouw van
beschermende factoren voor patiënten als wonen, werk, verblijf, vrije tijdsbesteding en
het zorgvuldig opbouwen van een sociaal netwerk in combinatie met het goed weten in te
schatten van de risico’s, is de kliniek uniek. Het leefmilieu en klimaat waarin patiënten wonen, werken en leren binnen de kliniek is hierop geënt. Hiermee houdt de kliniek de recidivecijfers laag.

Werken buiten de kliniek en vrijwilligerswerk
Het opbouwen van beschermende factoren speelt binnen de behandeling van patiënten
een belangrijke rol. Het hebben van werk of het doen van vrijwilligerswerk zijn voorbeelden hiervan. In 2012 werkten er 14 patiënten (een periode) buiten de kliniek en hadden
12 patiënten vrijwilligerswerk. Een deel van de patiënten (7) die vrijwilligerswerk deden,
deden dat op plekken die de Van der Hoeven Kliniek had ingekocht. Van de mensen met
werk waren er 8 die werkten via een betaalde baan via de Gemeente (via de Wet Sociale
Werkvoorziening). De Van der Hoeven Kliniek had voor deze patiënten een indicatie aangevraagd en gekregen.

Stijging klachten van patiënten
In 2012 zijn er in totaal 125 uitspraken naar aanleiding van ingediende klachten door
patiënten van de Van der Hoeven Kliniek door de klachteninstantie afgedaan. Hiervan zijn
er 25 afkomstig van KIB-patiënten en 100 Van TBS-patiënten. Hiervan zijn in totaal 42
gegrond verklaard (12 KIB en 30 TBS (deels) gegrond).
In 2012 is een stijging van klachten ten opzichte van 2011 te zien. Deels kan dit verklaard
worden doordat een patiënt verantwoordelijk is voor 48 van de ingediende klachten.
Doordat de situatie van de patiënt gewijzigd is, zijn er door deze patiënt geen klachten
meer ingediend.
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HIGHLIGHTS
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 agressieproblemen of (pedo-)seksuele problematiek. De Waag behandelt verder ook cliënten
waarbij sprake is van huiselijk geweld.

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 jongvolwassenen.
De Top-600 in Amsterdam is een hoogrisicogroep jongvolwassenen
die voortdurend met justitie in aanraking komt. Hiervoor ontwikkelden we TopZorg, waarbij 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 grensoverschrijdend 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 maatschappelijke 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 omgeving. 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 Erkenningscommissie 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. Amerikaanse 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 garanderen 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 drempel 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 Nederlandse systeem tegen huiselijk geweld ernstig in gevaar. De eigen bijdrage in de geestelijke 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 medewerkers verdiepten tijdens deze dag hun kennis van de ambulante forensische zorg.
Bekijk hier de film 20 jaar de Waag.
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JAARPRES(EN)TATIE 2012

RESULTATEN
2012

2011

Aantal primair behandelde cliënten
totaal
FZ jeugd + volwassenen
GGZ jeugd
GGZ volwassenen
client in PI

8.497
3.049
1.453
4.299
441

8.610
2.907
1.474
4.605
399

Aantal behandelingen met verrichting in peiljaar
totaal
FZ jeugd + volwassenen
GGZ jeugd
GGZ volwassenen
client in PI

8.663
3.104
1.482
4.348
446

8.771
2.960
1.490
4.655
408

* Waarvan met aanmelding in peiljaar
totaal
FZ jeugd + volwassenen
GGZ jeugd
GGZ volwassenen
client in PI

4.358
1.612
804
2.018
303

4.356
1.526
747
2.177
256

* Waarvan met intake in peiljaar
totaal
4.450
4.734
FZ jeugd + volwassenen
1.656
1.671
GGZ jeugd
848
833
GGZ volwassenen
2.032
2.333
client in PI
308
283
			

FZ = Forensische Zorg; PI = Penitentiaire Inrichting
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2012

2011

469
150
77
242
48

563
162
87
314
47

* Waarvan behandeling gestart in peiljaar
totaal
FZ jeugd + volwassenen
GGZ jeugd
GGZ volwassenen
client in PI

4.116
1.523
806
1.894
260

4.110
1.524
733
1.966
259

* Waarvan behandeling gestopt in peiljaar
totaal
FZ jeugd + volwassenen
GGZ jeugd
GGZ volwassenen
client in PI

3.428
1.197
635
1.654
155

4.236
1.393
793
2.151
199

Gemiddelde wachttijd aanmelding - intake (dagen)
totaal
FZ jeugd + volwassenen
GGZ jeugd
GGZ volwassenen
client in PI

27
25
36
25
17

31
31
40
27
27

Gemiddelde wachttijd intake-start behandeling (dagen)
totaal
FZ jeugd + volwassenen
GGZ jeugd
GGZ volwassenen
client in PI

32
31
33
33
27

33
33
34
33
35

* Waarvan met afwijzing in peiljaar
totaal
FZ jeugd + volwassenen
GGZ jeugd
GGZ volwassenen
client in PI

FZ = Forensische Zorg; PI = Penitentiaire Inrichting
Let op: Doordat aanmelding, intake, start behandeling en afsluiting in veel gevallen niet in hetzelfde boekjaar
plaatsvinden, kunnen de getallen binnen een jaar niet zonder meer worden opgesteld en afgetrokken. Verschillen worden ook veroorzaakt doordat cliënten binnen 1 jaar van jeugd naar volwassenen kunnen gaan en van
circuit kunnen wisselen.
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Aantal cliënten
De Waag had in 2012 8.497 nieuwe cliënten en op 31-12-2012 4.280 cliënten in behandeling. Vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie is groei toegekend waarmee de lichte
toename van het behandelen van cliënten vanuit het justitiële kader te verklaren valt.
Het aantal cliënten dat in 2012 vrijwillig in behandeling is gekomen is licht afgenomen t.o.v.
2011. Het vragen van de eigen bijdrage aan cliënten door de overheid lijkt hierbij een rol te
spelen.

Wachttijden voor behandeling
De gemiddelde wachttijd van aanmelding tot intake bedroeg in 2012 27 kalenderdagen ten
opzichte van 31 kalenderdagen in 2011. Tussen de eerste intake en start behandeling zaten
in 2012 32 dagen tegen 33 dagen in 2011. De Waag heeft in 2012 de aanmeldprocedures
aangescherpt. Dit heeft geresulteerd in een lichte afname van de wachttijden voor cliënten.

Behandeling in Penitentiaire Inrichtingen
De Waag is ook actief in PI’s en PPC’s in de omgeving. De Waag biedt maatwerkbehandelingen die gedetineerden helpen recidive te voorkomen of stimuleren tot verdere ambulante behandelingen. In 2012 behandelde de Waag 441 cliënten in PI’s en PPC’s. Deze
toename t.o.v. 2011 is te verklaren omdat het ministerie van V&J groei heeft toegekend voor
deze behandelingen. Het verlenen van forensische zorg is succesvol bij het verminderen
van recidive. Zo ligt het recidivecijfer van ex-justitiabelen zonder behandeling (49,3%)
aanzienlijk hoger dan bij ex-tbs-gestelden (20,9%). De Waag vindt dat goede zorg voor
gedetineerden van belang is. Ook helpt het de stap naar de GGZ na detentie te verkleinen.
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JAARPRES(EN)TATIE 2012

HIGHLIGHTS
Opnieuw stijging in aantal onderzoeken
2012 liet opnieuw een stijging zien in het aantal onderzoeksaanvragen. De grootste stijging zat in het aantal consultvragen, dat opliep
van 114 in 2011 naar 176 in 2012.
Maar ook de vraag voor poliklinisch letselonderzoek nam toe. De
toenemende vraag kwam met name uit de medische sector. Dit toont de bekendheid en de
behoefte van gespecialiseerd forensisch-pediatrisch onderzoek aan bij onze ketenpartners.
Het aantal letselonderzoeken steeg van 88 naar 109 en het aantal dossieronderzoeken van
27 naar 33.

Mobiele teams organiseren zorg rondom het kind
Volgens de FPKM moet de zorg rondom het kind georganiseerd
zijn. Daarom werken forensisch artsen pediatrie standaard samen
met forensisch verpleegkundigen.
Deze werkwijze waarborgt een goede begeleiding van kinderen en is
uniek in Nederland. Kinderen die in een ziekenhuis zijn opgenomen, vragen we liever niet
om naar ons toe te komen. Vandaar dat we in 2012 zijn gestart met de inzet van mobiele
teams die op locatie onderzoeken uitvoeren. De ervaring leert dat de randvoorwaarden
voor ons onderzoek daarbij wel in orde moeten zijn. Dicht bij kinderen zijn we ook door
onze bijdrage aan het Centrum Seksueel Geweld (CSG). Hier leveren we samen met professionals van uiteenlopende disciplines hulp op maat. De polikliniek verricht binnen het CSG
forensisch-pediatrisch onderzoek bij minderjarigen.

Grote vraag opleiding Forensische Verpleegkunde
De opleiding Forensische Verpleegkunde die in 2012 werd geïnitieerd, kreeg twee keer meer aanmeldingen dan we konden plaatsen.
Een duidelijk signaal dat we hiermee voorzien in een behoefte.
Verpleegkundigen kunnen de verbinding leggen tussen de medische en forensische belangen. Als zij bijvoorbeeld in het ziekenhuis (zoals op de afdeling
Spoedeisende Hulp) of een asielzoekerscentrum bedacht zijn op signalen van geweld,
kunnen ze een actieve rol spelen. En op tijd de juiste professionals inschakelen. Met de
opleiding Forensische Verpleegkunde dragen we verder bij aan de veiligheid. Vanwege de
2012.deforensischezorgspecialisten.nl
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grote vraag is besloten om de cursus vanaf 2013 twee keer per jaar te starten. We verzorgen de opleiding Forensische Verpleegkunde samen met de GGD Amsterdam.

Forensische pediatrie in Meldcode Kindermishandeling
De FPKM pleit voor verankering van forensisch-pediatrische expertise binnen de ketenzorg kindermishandeling.
Onze politieke lobby in 2012 om forensisch-pediatrische expertise in
de meldcode kindermishandeling op te nemen, zorgde mede voor
een motie in de Tweede Kamer. Een motie die in 2013 breed is aangenomen. Dit moet
ervoor zorgen dat forensisch-pediatrische expertise onderdeel wordt van het stappenplan
van de meldcode kindermishandeling.

Bijdrage aan diverse onderzoeken
In 2012 sloten we een overeenkomst met de Universiteit van Maastricht. Onderzoekers van de Universiteit van Maastricht gaan de
komende jaren onderzoek doen bij een deel van onze doelgroep.
Daarbij wordt de mate van beïnvloeding van het geheugen bij kinderen tussen 5 en 12 jaar wetenschappelijk onderzocht.

Structurele financiering nog niet gerealiseerd
Eind 2011 werd een subsidieregeling voor 2012 door het ministerie
van VWS toegezegd aan de FPKM om forensisch-pediatrisch onderzoek bij een vermoeden van kindermishandeling in te kunnen
zetten.
Inmiddels heeft het ministerie ook financiering toegezegd voor 2013. Eind 2012 kwam er
ook goed nieuws van het ministerie van Veiligheid en Justitie.. Tijdens het Algemeen Overleg
op 18 december over de toekomst van het Forensisch Onderzoek heeft het ministerie van
Veiligheid en Justitie. de toezegging gedaan dat de pilot Particulier Forensisch Onderzoek
doorloopt in 2013 en dat hiervoor financiële middelen ter beschikking worden gesteld. Het
werk van de FPKM voor de juridische en de medische sector kan daarmee in 2013 worden
voortgezet. Voor de periode daarna blijft het vooralsnog onzeker.
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JAARPRES(EN)TATIE 2012

RESULTATEN
2012

2011

Totaal aantal onderzoeksaanvragen

358

272

Consultvragen
Juridische sector
Medische sector
Totaal

23
153
176

22
92
114

Letselonderzoeken
Juridische sector
Medische sector
Totaal

29
80
109

37
51
88

Dossieronderzoeken
Juridische sector
Medische sector
Totaal

25
8
33

27
0
27

Verpleegkundig advies
Totaal

40

43

Totaal aantal onderzoeksaanvragen weer gestegen
De FPKM verricht gespecialiseerd forensisch-pediatrisch onderzoek, niet alleen door het
forensisch-pediatrisch analyseren van medische dossiers en processen-verbaal, maar vooral
ook door het verrichten van forensisch-pediatrisch letselonderzoek bij kinderen op de
polikliniek. Het aantal onderzoeksaanvragen is weer gestegen. Vanuit medische verwijzers
en organisaties als Bureau Jeugdzorg (BJ) en AMK’s is steeds meer belangstelling voor
de expertise van de FPKM. De verpleegkundige advisering is nagenoeg gelijk gebleven.
Onderzoeksaanvragen zijn afkomstig uit de juridische sector (politie en OM) en de medische
sector (zoals AMK’s, BJ, kinderartsen, huisartsen en forensisch artsen).
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JAARPRES(EN)TATIE 2012
KENNIS EN INNOVATIE
HIGHLIGHTS
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 factoren in kaart. Daarbij ontwikkelden we risicotaxaties voor specifieke doelgroepen, zoals
vrouwen (de FAM) en zedendelinquenten. Naar de FAM, die in 2012 ging lopen, is inmiddels 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 behandelmethodieken te ontwikkelen of bestaande behandelmethodiek aan te scherpen.

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 beschermende 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 beschermende factoren en meet tijdens de behandeling de veranderingen hiervan, die voorspellend 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.

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
2012.deforensischezorgspecialisten.nl
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KENNIS EN INNOVATIE
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 koppelen 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 behandeling 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 wetenschappelijke 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.

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), Agressieregulatie op Maat (ARopMaat), risicotaxatie bij zedendelinquenten,
het meten van executieve functies en de validering van diverse door ons ontwikkelde instrumenten, 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 behandelprogramma op basis van de What Works-principes.
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JAARPRES(EN)TATIE 2012
KENNIS EN INNOVATIE
RESULTATEN
2012

2011

Aantal externe opleidingen

28

42

Aantal publicaties

57

45

Externe opleidingen
De Forensische Zorgspecialisten leverde in 2012 via haar opleidings- en expertisecentrum
Forum Educatief externe opleidingen zoals trainingen in de risicotaxatie-instrumenten en
in de diagnostiek van psychopathie. Ook leverden medewerkers bijdragen aan congressen
en gaven gastcolleges. Er is een dalende lijn te zien bij het geven van externe opleidingen
voor open inschrijving en een toename van het aantal incompanytrainingen. Dit is te verklaren door bezuinigingen waar veel organisaties mee te maken hebben. Instellingen lijken
meer geneigd trainingen voor groepen medewerkers in te kopen in plaats van medewerkers afzonderlijk aan open cursussen deel te laten nemen.

Publicaties door medewerkers
Verder zijn door medewerkers (in samenwerking met co-auteurs) 57 publicaties uitgebracht. In 2011 waren dit er 45.

2012.deforensischezorgspecialisten.nl

23

