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RESULTATEN

JAARPRES(EN)TATIE 2012

  2012 2011

Aantal primair behandelde cliënten 
 totaal 8.497 8.610
 FZ jeugd + volwassenen 3.049 2.907
 GGZ jeugd 1.453 1.474
 GGZ volwassenen 4.299 4.605
 client in PI 441 399

 
Aantal behandelingen met verrichting in peiljaar
 totaal 8.663 8.771
 FZ jeugd + volwassenen 3.104 2.960
 GGZ jeugd 1.482 1.490
 GGZ volwassenen 4.348 4.655
 client in PI 446 408

 
* Waarvan met aanmelding in peiljaar
 totaal 4.358 4.356
 FZ jeugd + volwassenen 1.612 1.526
 GGZ jeugd 804 747
 GGZ volwassenen 2.018 2.177
 client in PI 303 256

 
* 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

* Waarvan met afwijzing in peiljaar
 totaal 469 563
 FZ jeugd + volwassenen 150 162
 GGZ jeugd 77 87
 GGZ volwassenen 242 314
 client in PI 48 47

 
* Waarvan behandeling gestart in peiljaar
 totaal 4.116 4.110
 FZ jeugd + volwassenen 1.523 1.524
 GGZ jeugd 806 733
 GGZ volwassenen 1.894 1.966
 client in PI 260 259

* Waarvan behandeling gestopt in peiljaar
 totaal 3.428 4.236
 FZ jeugd + volwassenen 1.197 1.393
 GGZ jeugd 635 793
 GGZ volwassenen 1.654 2.151
 client in PI 155 199

 
Gemiddelde wachttijd aanmelding - intake (dagen)
 totaal 27 31
 FZ jeugd + volwassenen 25 31
 GGZ jeugd 36 40
 GGZ volwassenen 25 27
 client in PI 17 27

 
Gemiddelde wachttijd intake-start behandeling (dagen)
 totaal 32 33
 FZ jeugd + volwassenen 31 33
 GGZ jeugd 33 34
 GGZ volwassenen 33 33
 client in PI 27 35

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. Verschil-
len 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 behande-
ling. 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 maatwerkbehan-
delingen die gedetineerden helpen recidive te voorkomen of stimuleren tot verdere am-
bulante 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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