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Van risicotaxatie naar risicomanagement
Het afgelopen jaar zijn opnieuw flinke stappen gezet op het vlak van risicotaxatie.  
We vertaalden versie 3 van de HCR-20 in het Nederlands en pasten deze toe.

Met deze nieuwe versie kunnen we nog beter de stap van risicotaxatie naar risico- 
management concretiseren. De herziene versie vergroot de waarde voor de dagelijkse 
praktijk, onder meer doordat er een sterkere nadruk ligt op dynamische, veranderbare 
risicofactoren en doordat het meer richtlijnen biedt voor risicomanagement. We ver-
zorgden de nodige trainingen over het instrument en de deelnemers daarvan bleken 
bijzonder positief over de praktische toepasbaarheid. Onderzoek naar de risicotaxatie 
specifiek voor vrouwen, de FAM, toont dat deze een goede voorspeller is van incidenten 
tijdens de behandeling. Dit werd eerder al met intern onderzoek aangetoond en in 2013 
ook in een onderzoek waar vier instellingen bij waren betrokken. Het promotietraject 
naar de SAPROF laat zien dat de combinatie van risico- en beschermende factoren  
beter helpt voorspellen dan wanneer enkel wordt gekeken naar de risicofactoren.
Daarmee is wat we altijd al vermoedden nu ook wetenschappelijk aangetoond.

Forensische Klachtenlijst voor ROM
Zorgkantoren en Justitie vragen van zorginstellingen dat ze meten volgens de Routine 
Outcome Monitor, kortweg ROM.

Hiervoor koos de uitvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie, de ESP, voor 
de HONOS-lijst. De Forensische Zorgspecialisten ontwikkelde daarnaast de Forensische 
Klachtenlijst. Deze lijst speelt in op wat wij zien als de belangrijkste klachten bij de te 
monitoren populatie in de forensische sector. Vanuit het ministerie en andere instellingen 
volgt men de ontwikkeling en inzet van het instrument met belangstelling. Een validatie-
traject voor de volwassen versie is inmiddels gestart. In de loop van 2014 verschijnt een 
jeugdversie.
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Organisatie IAFMHS-congres: Onderzoek in de praktijk
Als medeorganisator en voorzitter van de wetenschappelijke commissie van het con-
gres van de International Association of Forensic Mental Health Services, kozen we 
voor het thema ‘onderzoek in de praktijk’.

Het congres in Maastricht trok bezoekers uit 34 landen. Er waren 88 sessies met in 
totaal meer dan 300 presentaties. Vanwege het thema namen er ook patiënten van de 
Van der Hoeven Kliniek actief deel. Vijf van hen leverden een bijdrage aan het program-
ma, zoals de patiënt die vertelde over zijn persoonlijke ervaring met onze aanpak met 
beschermende factoren. Daarnaast verzorgden patiënten en stafleden samen een uniek 
muzikaal optreden.

Screeningsinstrument Jeugdzorg helpt gemeenten
Gemeenten ontwikkelen momenteel werkmodellen en screeningsinstrumenten om de 
toewijzing naar de passende jeugdzorg vanaf 2015 goed te laten verlopen.

In opdracht van de gemeente Rotterdam werken we samen met het Nederlands 
Jeugdinstituut (NJi) en een aantal andere partijen om een triagewerkmodel te  
ontwikkelen. Hierbij hoort ook het ontwikkelen van een screeningsinstrument. Met dit 
instrument wordt het mogelijk om snel de juiste zorg in gang te zetten, ook eventueel 
forensische zorg.

Promotieonderzoeken die perspectief bieden
Binnen De Forensische Zorgspecialisten zetten we stevig in op kennis en innovatie. 
Vandaar dat er altijd meerdere promotieonderzoeken lopen.

In 2013 vond onder meer een onderzoek plaats naar Agressieregulatie op Maat  
(ARopMaat), een interventie voor jongeren met agressieproblemen. Daarbij werd  
onderzocht of de in theorie erkende interventie ook in de praktijk het beoogde resultaat 
oplevert. Dit blijkt voor de belangrijkste probleemgebieden inderdaad het geval.  
Het promotieonderzoek naar de SAPROF is na 7 jaar afgerond. Het reguliere onder-
zoek naar dit instrument blijft gewoon doorlopen. Dit door ons ontwikkelde instrument, 
waarmee we beschermende factoren meten, wordt inmiddels wereldwijd toegepast en 
onderzocht en kent inmiddels 12 vertalingen.
Verder vond een onderzoek plaats naar de combinatie van middelenverslaving en huise-
lijk geweld. Ook werd met goede resultaten een onderzoek afgerond naar de behandel-
toewijzing van zedendelinquenten op basis van risicotaxatie. Belangrijkste conclusie uit 
het onderzoek is dat het heel belangrijk en ook goed mogelijk is om vroegtijdig het risico 
in te schatten; dit voorkomt dat mensen op de verkeerde plek behandeld worden. De 
onderzoeker pleit daarom voor risicotaxatie nog voordat een maatregel wordt opgelegd.
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