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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
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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.
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