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JAARPRES(EN)TATIE 2013
HIGHLIGHTS
Perspectief bieden met goede inhoudelijke zorg
Perspectief bieden is het thema van deze jaarpresentatie. Dat bieden we in de eerste
plaats aan onze patiënten en cliënten.
We investeren hiervoor voortdurend in de kwaliteit van onze zorg. Daarbij bieden we
medewerkers de ruimte hun kwaliteiten optimaal in te zetten. Met onze uiteenlopende
behandelingen en onderzoeken bieden we verwijzers een perspectief voor hun
patiënten en cliënten. Daarmee leveren we een bijdrage aan een veiliger maatschappij.

Heldere lijnen en vereenvoudigd bestuur
In 2013 kreeg De Forensische Zorgspecialisten een nieuwe voorzitter van de Raad van
Bestuur in de persoon van Wouter van Ewijk. Het directieteam is opnieuw ingericht,
waarbij verantwoordelijkheden helder zijn belegd.
Naast een directeur van de kliniek is er een geneesheer-directeur aangesteld. Al met al
realiseerden we een transparantere inrichting en aansturing van de organisatie. Verder
zorgt het effectiever inrichten van de ondersteuning van de Raad van Bestuur voor een
flinke bezuiniging.

Investeren in innovatie en ontwikkeling
In 2013 verkenden we met uiteenlopende partijen de mogelijkheid tot een alliantie.
Ook gingen onze verschillende organisatieonderdelen intensiever samenwerken.
Zo zijn de twee onderzoeksafdelingen van de Waag en de Van der Hoeven Kliniek
samengegaan, wat zorgt voor een brede basis aan kennisontwikkeling en -overdracht.
Daarbij blijven we investeren in innovatie en ontwikkeling. De creatieve energie van
medewerkers zetten we zo in om de organisatie te verstevigen.
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Forensische Academie maakt kennis breed toepasbaar
We onderscheiden ons doordat we voortdurend werken aan kennisontwikkeling.
In 2013 startte een samenwerking met de RINO Groep.
Wij leveren kennis, programma´s en experts op het gebied van forensische psychiatrie.
De RINO Groep zorgt voor de organisatie hiervan in de vorm van cursussen, opleidingen
en workshops. Zo kunnen veel partijen onze kennis benutten. Momenteel verkennen we
met een universiteit of we een aanbod voor Burgemeester en Wethouders kunnen verzorgen. Dit is gericht op hoe gemeenten kunnen omgaan met bijvoorbeeld hooligans,
groepen jongeren die overlast veroorzaken of de terugkeer van pedofielen in de maatschappij.
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JAARPRES(EN)TATIE 2013
RESULTATEN

Sociale gegevens

2013

2012

2011

Verhouding vrouw
513
538
520
Verhouding man
322
323
322
Instroom van medewerkers
77
117
151
			
(49,6 fte)
(89,1 fte)
Uitstroom van medewerkers
103
98
121
			
(78,7 fte)
(64,5 fte)
Aantal medewerkers en formatie
835
861
842
(fte’s) per 31/12
(741,8 fte)
(767 fte)
(749,1 fte)
Leeftijdsopbouw			
15-25
26
30
43
25-35
292
297
298
35-45
212
218
205
45-55
165
190
186
55-65
137
123
108
> 65
3
3
2
Ziekteverzuim
4,5
4,4%
4,9%
De Forensische Zorgspecialisten
Ziekteverzuim GGZ landelijk
4,9
4,9%
5,1%
Aantal contacten met de media
164
223
164
Bezoekers websites unieke bezoekers/
totaal aantal bezoeken
De Forensische Zorgspecialisten
15.442/
12.167/
			
22.108
18.459*
		 Van der Hoeven Kliniek
12.552/
-**
			
16.965**		
		 De Waag
52.149/
35.044/
			
74.155
49.253*
		 FPKM
7.029/
411/
			
9.838
613***
* =
** =
		
*** =

geteld sinds maart 2012
niet gemeten vanwege de verouderde staat van de website. De nieuwe website is mei 2013 gelanceerd.
Getallen 2013 zijn vanaf mei 2013.
geteld sinds december 2012
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Medewerkers
De genoemde cijfers (met uitzondering van de ziekteverzuimpercentages) betreffen de
personele bezetting op 31 december 2013. 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 77
medewerkers (49,6 fte) stond een uitstroom van 103 medewerkers (78,7 fte). In tegenstelling tot voorgaande jaren was er in 2013 sprake van een daling van het aantal medewerkers, per saldo 26 (25,2 fte) ten opzichte van 2012. Dit is het directe gevolg van daling van
het aantal ingekochte bedden en van de tarieven op de forensische zorg.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage is het voortschrijdend gemiddelde over het jaar en betreft
zowel kort, middellang als langdurig verzuim, exclusief zwangerschap. De Forensische
Zorgspecialisten investeert bewust in regie op ziekteverzuim en sturen op inzetbaarheid
van medewerkers. Ook in 2013 blijft het ziekteverzuim binnen De Forensische Zorgspecialisten onder het landelijk gemiddelde van de GGZ.

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.

In de media
In 2013 zijn er 164 mediacontacten afgehandeld tegen 224 in 2012 en 164 in 2011. Dit waren
over het algemeen landelijke media (televisie en kranten). De Forensische Zorgspecialisten
vindt het van belang om verantwoording af te leggen over haar werk. Door open te zijn
over wat we als organisatie doen en waarom we dit doen leveren we hieraan een bijdrage.
We hebben in 2013 veel informatie via de media gegeven over onder andere de behandeling van ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag zoals pedoseksualiteit en grooming
bij de Waag en forensisch-medisch onderzoek bij kinderen bij de FPKM.
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JAARPRES(EN)TATIE 2013

HIGHLIGHTS
Inspelen op veranderingen in de forensische zorg
Het Masterplan DJI van staatssecretaris Teeven van het ministerie van Veiligheid en
Justitie moet zorgen voor efficiënter functionerende gevangenissen en tbs-klinieken.
Wij spelen hierop in door de zorg zo in te richten dat we nog beter kunnen monitoren
en sturen. Zodat de zorgfases korter worden en beter op elkaar aansluiten en we de
behandelduur verder verkorten met behoud van lage recidive.

Dat behandelen wat de risico’s verder vermindert
Met de inzet van de ´What Works-principes´ behandelen we precies die factoren
die de risico’s verminderen. Dat zorgt dat risicofactoren in relatief korte tijd kunnen
afnemen.
Deze aanpak combineren we met een aanpak waar we al jaren goed in zijn, namelijk het
opbouwen van beschermende factoren. Dit zijn bijvoorbeeld een woning, een prosociaal
netwerk en werk of dagbesteding. Beschermende factoren meten we met de SAPROF,
het instrument dat de Van der Hoeven Kliniek ontwikkelde. Door regelmatig te meten,
krijgen we inzicht in wat effectief is. Daardoor kunnen we de risico´s steeds beter
inschatten.

Renovatie portiersloge
Met de renovatie van de portiersloge in 2013 voldoet de kliniek aan de geldende
veiligheidseisen. Daarbij verbetert deze verbouwing de arbeidsomstandigheden;
het zorgt voor meer licht, betere zichtlijnen en een representatieve uitstraling.
In 2013 maakten we daarnaast plannen voor een verdere renovatie van de hele kliniek.
De materiële beveiliging wordt aangepast aan de eisen van de tijd en de leef- en behandelomstandigheden worden verbeterd. Een mooi vooruitzicht voor zowel patiënten als
medewerkers.
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Samenwerking biedt patiënt meer perspectief
Van oudsher werken we intensief samen met andere GGZ-instellingen en beschermd
wonen-organisaties. Het helpt de behandelduur verkorten als een patiënt kan doorstromen naar een passende instantie.
We zoeken daarom steeds de verbinding met partijen die ruime ervaring hebben met
aandoeningen die veel voorkomen bij onze populatie, zoals een autistische stoornis
of verstandelijke handicap. Zo boden we in 2013 crisisopvang voor patiënten van
Philadelphia. Met deze instantie voor verstandelijk gehandicaptenzorg wisselen we
bovendien kennis en expertise uit.
De voortdurende zoektocht naar deelname aan de maatschappij door patiënten leidt
bijvoorbeeld tot het project ‘Zorgdier’ waar vrijwilligers regelmatig met hun hond long
care-patiënten bezoeken. Dit zorgt ervoor dat mensen die voorheen weinig hun kamer
uitkwamen weer buiten komen. Ook met andere klinieken werken we samen. Zo werken
we met vier Klinieken voor Intensieve Behandeling (KIB) samen aan een richtlijn voor
behandeling. Dat maakt dat binnen de krimpende klinische capaciteit hooggespecialiseerde bedden verkrijgbaar zijn. Daarmee bieden we verwijzende instanties perspectief.

Gezonde exploitatie in 2013
Door een flinke inhaalslag in 2012 maakten we begin 2013 een vliegende start met het
werken met DBBC’s.
Dat zorgt ervoor dat de bekostiging op niveau is en we bovendien over zinvolle stuurinformatie beschikken. De goede resultaten van 2013 realiseerden we onder meer
doordat we meer patiënten opnamen dan geprognosticeerd.
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JAARPRES(EN)TATIE 2013

RESULTATEN
		
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
totaal
Gegronde klachten patiënten
tbs
kib
totaal
Aantal patiënten in zorg
tbs
kib
totaal
Aantal beschikbare bedden
tbs
kib
totaal
Recidive tijdens tbs
Gemiddelde behandelduur tbs
Aantal patiënten dat buiten de kliniek werkt
Aantal patiënten dat buiten de kliniek
vrijwilligerswerk doet
Incidenten tijdens verlof
Gemiddelde bezetting van de tbs
Gemiddelde bezetting van de kib

2013

2012

2011

23
6
34
28
24
18
2

24
16
34
31
23
27
2

29
18
60
33
30
24
3

45
44
0

50
44
0

0

140
6
146

100
25
125

78

29
0
29

30
12
42

16

234

233

224

262
0
7,8
18
27

262
0
7,3
14
12

262
1
7,0
15
7

0
181,2
52,9

1
183,3
49,5

1

* = hierbij gaat het om het aantal patiënten met een verlofmachtiging voor begeleid respectievelijk onbegeleid verlof.
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Aantal patiënten
In 2013 telde de kliniek 234 patiënten in zorg en 262 beschikbare bedden. De instroom
van tbs-patiënten voor een eerste opname lag met 6 opnames veel lager dan in de vorige
jaren. Het aantal patiënten dat doorstroomde naar transmurale voorzieningen was in 2013
met 24 patiënten nagenoeg gelijk aan 2012. De uitstroom van patiënten lag in 2013 aanzienlijk lager dan in de jaren daarvoor. Een verklaring hiervoor is dat plaatsing binnen de
GGZ en RIBW’s steeds moeizamer gaat ondanks de goede samenwerking met deze partijen. De gemiddelde bezetting van de tbs lag op 181,2. En de gemiddelde bezetting van de
KIB lag op 52,9 wat hoger is dan het jaar daarvoor.

Gemiddelde behandelduur van tbs
Uitgangspunt van tbs is om de patiënt zo snel als mogelijk terug de maatschappij in te
brengen, veilig voor de maatschappij en de patiënt. De gemiddelde behandelduur van de
tbs-patiënten die in 2013 zijn uitgestroomd was bij de Van der Hoeven Kliniek 7,8 jaar. Dit
cijfer ligt iets hoger dan eerdere jaren en dit heeft te maken met een lagere uitstroom. De
Van der Hoeven Kliniek heeft een jaarlijkse uitstroom van 10-15%. Veiligheid staat hierbij
voorop.

Begeleid en onbegeleid verlof
De Van der Hoeven Kliniek start vroeg met verlof zonder de risico’s in de samenleving uit
het oog te verliezen. In 2013 gingen er 45 patiënten op begeleid verlof en 44 patiënten op
onbegeleid verlof. Dit kan de kliniek verantwoord doen dankzij de jarenlange ervaring met
risicotaxaties.

Recidive en ongeoorloofd verlof
In 2013 zijn er 2 tbs-patiënten ongeoorloofd afwezig geweest. Tijdens de ongeoorloofde
afwezigheid hebben zich geen recidive voorgedaan. Er vond in 2013 geen enkele ontvluchting plaats vanuit de beveiligde zone van de kliniek. Dit geldt ook voor 2012 en 2011. De
kliniek beoordeelt naast de risicofactoren ook de beschermende factoren. Met de specifieke opbouw van beschermende factoren voor patiënten zoals 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 de patiënten wonen, werken en leren binnen de kliniek is hierop geënt. Hiermee
houdt de kliniek haar 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 2013 werkten er 18 patiënten (een periode) buiten de kliniek en hadden er
27 patiënten vrijwilligerswerk. Er is een forse toename te zien van patiënten die buiten de
kliniek werken of vrijwilligerswerk doen ten opzichte van 2012 en 2011. Een deel van de
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patiënten (11) die vrijwilligerswerk deden, deden dat op plekken die de Van der Hoeven
Kliniek had ingekocht. Van de mensen met werk, waren er 7 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 2013 zijn er in totaal 146 uitspraken naar aanleiding van ingediende klachten door
patiënten van de Van der Hoeven Kliniek door de klachteninstantie afgedaan. Hiervan zijn
er 6 afkomstig van KIB-patiënten en 140 van tbs-patiënten. Hiervan zijn er in totaal 29
gegrond verklaard (0 KIB en 29 TBS (deels) gegrond). Het aantal gegronde klachten is
dus iets gedaald bij een stijgend aantal klachten. Een aantal klachten is gegrond verklaard
omdat sommige herstelkamers niet volledig aan de huidige eisen voldoen. Er kan hierbij
gedacht worden aan ontbreken van een intercom. Dit wordt momenteel opgelost door
bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van een huistelefoon. Door de komende renovatie in
de kliniek zullen dergelijke klachten voorkomen worden. In 2013 is een stijging te zien in
het aantal klachten van tbs-patiënten ten opzichte van 2012 en 2011 te zien. Deels kan dit
verklaard worden omdat twee tbs-patiënten verantwoordelijk zijn voor een substantieel
aantal klachten (87).
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JAARPRES(EN)TATIE 2013

HIGHLIGHTS
Zorg afstemmen op de behoefte van cliënten
Om de totale zorgvraag van cliënten en hun verwijzers optimaal te beantwoorden,
verbinden we ons met partijen die ons aanvullen.
Aangezien de voorzieningen per gemeente verschillen, krijgt die samenwerking op elke
locatie anders vorm. Het belangrijkste uitgangspunt daarbij is de behoefte van de
cliënten. Vandaar dat we veel samenwerken met organisaties die gespecialiseerd zijn in
de groep met een licht verstandelijke beperking (LVB), maar ook met partijen die zich
richten op verslavingszorg. We zijn aangesloten bij diverse expertisenetwerken, zoals
het kenniscentrum voor Verstandelijke Beperkingen en dat voor Autismespectrumstoornissen. De samenwerking uit zich bijvoorbeeld in werkbezoeken, en casuïstiekbespreking en gezamenlijke huisvesting.

Stop it Now! bereikt doelgroep en heeft effect
De hulplijn Stop it Now! bestond in 2013 een jaar. In dat jaar bleek deze in een
behoefte te voorzien. De hulplijn is bedoeld voor mensen met pedofiele gevoelens
en hun omgeving.
Zij belden de lijn 272 keer, en 20% van de bellers met pedofiele gevoelens kwam uiteindelijk in behandeling bij de Waag of een andere forensische polikliniek. Het gaat hierbij
om mensen die anders pas in beeld komen nadat een delict is gepleegd. Stop it Now!
doorbreekt met deze werkwijze een taboe en is inmiddels een gewaardeerde voorziening binnen het totale systeem. Het bestaan draagt bij aan grotere veiligheid en biedt
perspectief aan mensen die worstelen met pedofiele gevoelens. Ondanks dat het
initiatief breed wordt gedragen, bestaat er echter nog geen structurele financiering.
Wel droegen diverse partijen, zoals de gemeenten Amsterdam en Den Haag, financieel
bij omdat ze het belang van het initiatief onderschrijven. Onlangs (voorjaar 2014) heeft
minister Opstelten in het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer toegezegd dat er
structurele financiering zal komen.
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Zorglijnen verder gevuld met erkende behandelingen
In 2013 zetten we in op de ontwikkeling en uitvoering van programma´s en daaraan
gekoppelde effectenonderzoeken.
Voor het programma ARopMaat (Agressieregulatie op Maat) ontwikkelden we naast de
versie voor 16-24 jaar, een variant voor de groep onder de 16 en startten we – in samenwerking – met een variant voor de groep ouder dan 24. Dit omdat deze doelgroepen elk
eigen factoren hebben die van belang zijn om op in te zetten. Daarnaast kwam in 2013
het zorgprogramma Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag af; met de diverse expertise
in huis bereikten we consensus over een geschikte behandelaanpak voor deze complexe
groep. Ook begon het werk aan risicotaxatie en een behandelaanbod gericht op stalking,
een van de vraagstukken waar we als maatschappij mee geconfronteerd worden.
In 2013 startten we verder met het uitwerken van een aanpak van hoogrisicojongvolwassenen, soms aanhakend bij de lokale top-X aanpak, zoals de Amsterdamse Top-600.
Dit vanwege de toenemende vraag vanuit gemeenten naar de aanpak van hoogrisicoadolescenten.

Actief inspelen op transitie Jeugdzorg
Anticiperend op de transitie Jeugdzorg van 2015 haakten we actief aan in de 23 regio’s
waar we cliënten bedienen.
We dienden in elke regio transitiearrangementen in en nodigden transitiemanagers en
andere betrokkenen uit voor een werkbezoek op onze locatie. Zo konden de gemeenten
bekend raken met de toegevoegde waarde van onze dienstverlening en weten ze voor
welke inwoners onze zorg essentieel is. Daarbij is het van belang dat gemeenten en
professionals bij het afwegen van de inzet van zorg(zwaarte) weten waar een kind het
beste behandeld dient te worden. Vandaar dat we in Rotterdam en Amsterdam betrokken zijn bij het creëren van een triagewerkmodel waarmee de juiste afwegingen kunnen
worden gemaakt bij selectie van zorgbehoefte.

Satellietlocaties brengen zorg dichter bij de cliënt
We bedienen de mensen die onze zorg nodig hebben graag dicht bij huis. Om dit
binnen de bestaande middelen te realiseren, beschikt een deel van onze vestigingen
over satellietlocaties.
Binnen deze locaties bieden we een beperkt zorgaanbod; enkele behandelaren zijn
enkele dagdelen per week aanwezig voor behandeling. Deze aanpak op plekken waar
veel zorgvraag bestaat, zorgt voor minder uitval bij de hoogrisicogroepen. Inmiddels
zijn er satellietlocaties geopend in Gouda, Lelystad, Zaandam en Hilversum.
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JAARPRES(EN)TATIE 2013

RESULTATEN
2013

2012

2011

Aantal cliënten in behandeling op 31-12

4.230

4.280

3.231

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

9.606
3.545
1.491
4.946
543

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

9.823
3.620
1.508
5.024
548

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

4.838
1.753
738
2.426
328

4.358
1.612
804
2.018
303

4.356
1.526
747
2.177
256

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

4.261
1.637
675
2.042
321

4.450
1.656
848
2.032
308

4.734
1.671
833
2.333
283

FZ = Forensische Zorg; PI = Penitentiaire Inrichting

2013.deforensischezorgspecialisten.nl

13

2013

2012

2011

902
277
139
487
74

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

3.855
1.481
615
1.866
259

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

3.942
1.533
677
1.853
217

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

34
32
41
33
24

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

36
35
36
36
35

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
** = Doordat aanmelding, intake, start behandeling en afsluiting in veel gevallen niet in hetzelfde boekjaar
plaatsvinden, kunnen de getallen binnen één jaar niet zonder meer worden opgeteld 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 op 31-12-2013 4.230 cliënten in behandeling. Dit is ongeveer gelijk aan het
aantal cliënten in 2012. Het aantal cliënten dat in 2013 via het ministerie van Veiligheid en
Justitie in behandeling is gekomen, is gestegen ten opzichte van 2012. Dit komt doordat er
meer vraag is en vanuit het ministerie daarvoor meer budget is toegekend aan de Waag.
Ook het aantal cliënten dat vrijwillig in behandeling is gekomen, is gestegen ten opzichte
van het aantal cliënten in 2012. Deze stijging heeft zich vooral voorgedaan bij de groep
volwassenen. Het aantal jeugdige cliënten dat de Waag in behandeling in 2013 had, is ongeveer gelijk gebleven aan 2012. Het aantal afwijzingen voor behandeling is in 2013 hoger
dan in 2012. Dit heeft vooral te maken met strengere administratieve eisen waardoor minder cliënten aan alle eisen van de financiers voldeden.

Wachttijden voor behandeling
De gemiddelde wachttijd van aanmelding tot intake bedroeg in 2013 34 kalenderdagen tegenover 27 kalenderdagen in 2012. Tussen de eerste intake en start behandeling zaten in 2013 36 dagen tegen 32 dagen in 2012. De wachttijden zijn in
2013 iets toegenomen ten opzichte van 2012 als gevolg van het hoger aantal nieuwe cliënten die zijn aangemeld en in behandeling gekomen bij de Waag in 2013.

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 2013 behandelde de Waag 543 cliënten in PI’s en PPC’s. Dit is een
toename ten opzichte van 2012. Deze toename is te verklaren door een toenemende vraag
vanuit de PI’s aan de Waag. Het verlenen van forensische zorg is succesvol bij het verminderen van recidive. Zo ligt het recidivecijfer van ex-justitiabelen zonder behandeling (49%)
aanzienlijk hoger dan bij ex-tbs-gestelden (21%). 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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HIGHLIGHTS
Opleiding Forensische Verpleegkunde voorziet in behoefte
De Opleiding Forensische Verpleegkunde maakte in 2013 een vliegende start en ook in
2014 starten twee lichtingen deelnemers.
De opleiding verbindt de aandacht voor forensische zorg en medische behandeling.
Dat daar in het veld behoefte aan is, blijkt uit het feit dat de deelnemers uit alle
provincies en alle geledingen komen. Zowel SEH-, ambulance- en thuiszorgverpleegkundigen als verpleegkundigen van kinder- en geriatrieafdelingen en penitentiaire
centra nemen deel. Forensisch bewustzijn begint in de kliniek, met professionals die bij
signalen van geweld weten welke stappen ze moeten zetten en welke professionals ze
kunnen betrekken. Juist omdat op het raakvlak van de medische met de forensische zorg
veel onduidelijkheid bestaat, wil de opleiding hier helderheid in scheppen. Zo brengen
we forensische kennis en daarmee forensisch bewustzijn in de medische praktijk.

Inzet van mobiel team zorgt voor zorg rondom het kind
Forensisch-medische zorg dient zo veel mogelijk dicht bij het kind georganiseerd te
zijn. De FPKM geeft dit vorm door middel van de inzet van een mobiel team.
Het mobiele team komt in actie als dit nodig is voor het kind, bijvoorbeeld omdat het
in het ziekenhuis ligt. Een forensisch arts en forensisch verpleegkundige reizen naar
de locatie waar het kind zich bevindt. Door deze werkwijze ontvangen kinderen overal
in Nederland dezelfde specialistische zorg als bij de polikliniek in Utrecht. Zo kunnen
steeds meer verwijzers onze gespecialiseerde expertise inzetten. In 2013 zijn we van
start gegaan met het inzetten van mobiele teams en bereidden we nieuwe locaties voor
in Limburg, omdat onze onderzoeksomgeving wel aan de juiste randvoorwaarden moet
voldoen.

Staatssecretarissen van V&J en VWS samen op bezoek
Tijdens een werkbezoek namen de staatssecretarissen Teeven van Veiligheid en Justitie
en Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kennis van de uitdagingen waar de
polikliniek voor staat.
Medewerkers van de FPKM toonden hun werkwijze en bespraken casuïstiek met de
staatssecretarissen. Zo maakten ze inzichtelijk hoe in het werkveld van de polikliniek
2013.deforensischezorgspecialisten.nl
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het medisch en juridisch domein in elkaar overlopen. De subsidie voor 2014 is geprolongeerd. Teeven en Van Rijn onderschrijven de noodzaak van forensisch medisch
onderzoek bij kinderen. Desondanks is structurele financiering nog niet geregeld, terwijl
tegelijkertijd de transitie Jeugdzorg om aandacht vraagt.

Van ketenaanpak naar een netwerk met rolduidelijkheid
Het verbinden van forensische zorg en medische behandeling in een klinische setting
brengt voor bijvoorbeeld ziekenhuizen vragen met zich mee.
In Nederland zijn waarheidsvinding en de behandelrelatie immers gescheiden. Vandaar
dat we een seminar voor ziekenhuisjuristen organiseerden, dat inging op de facetten
van forensische verpleegkunde binnen het ziekenhuis. Tijdens het symposium ‘10 jaar
FPKM’, dat plaatsvond in maart 2014, zetten we in op het versterken van netwerken en
op rolduidelijkheid. Door partijen te verbinden, helder te onderscheiden hoe trajecten
verlopen en wie welke verantwoordelijkheden heeft, kan men de bestaande expertise
constructief en op het juiste moment inzetten.

Onderzoeksvragen complexer door groter netwerk
Hoewel de hoeveelheid onderzoeksvragen op jaarbasis redelijk stabiel is, neemt de
complexiteit hiervan toe.
Dit komt vooral doordat vaak meerdere partijen betrokken zijn die elk voor hen relevante
informatie moeten ontvangen. Een AMK bijvoorbeeld moet beoordelen of het kind thuis
veilig is, terwijl de politie opsporingsinformatie nodig heeft. De rechtbank wil op haar
beurt weten wat er feitelijk aan medische bevindingen is en hoe dit moet worden
geïnterpreteerd. Vandaar dat we vaak meerdere rapportages in dezelfde zaak maken
en zo betrokken partijen optimaal informeren met de voor hen relevante gegevens.
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RESULTATEN
2013

2012

2011

Totaal aantal onderzoeksaanvragen

363

358

272

Consultvragen
Juridische sector
Medische sector
Totaal

16
121
137

23
153
176

22
92
114

Letselonderzoeken
Juridische sector
Medische sector
Totaal

43
109
152

29
80
109

37
51
88

Dossieronderzoeken
Juridische sector
Medische sector
Totaal

38
3
41

25
8
33

27
0
27

Verpleegkundig advies
Totaal

33

40

43

Stijgende lijn van letstel- en dossieronderzoeken
De FPKM verricht gespecialiseerd forensisch-medisch onderzoek bij kinderen, niet alleen
door het forensisch-medisch analyseren van (medische) dossiers en processen-verbaal, maar
vooral ook door het verrichten van lichamelijk letselonderzoek bij kinderen bij de polikliniek.
Het totaal aantal onderzoeksaanvragen is nagenoeg stabiel gebleven, maar het valt op dat
de aanvragen complexer zijn geworden. Dit komt omdat er vaak meerdere partijen bij een
casus betrokken zijn. Het aantal letselonderzoeken en dossieronderzoeken is weer flink gestegen ten opzichte van een relatieve daling van het aantal consultvragen en verpleegkundig
advies. Onderzoeksaanvragen zijn afkomstig uit de juridische sector (politie en openbaar
ministerie) en uit de medische sector (zoals Advies- en Meldpunten Kindermishandeling, Bureau Jeugdzorg, kinderartsen, huisartsen en algemeen forensisch artsen).
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JAARPRES(EN)TATIE 2013
KENNIS EN INNOVATIE
HIGHLIGHTS
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 risicomanagement 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 verzorgden 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 validatietraject voor de volwassen versie is inmiddels gestart. In de loop van 2014 verschijnt een
jeugdversie.
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KENNIS EN INNOVATIE

Organisatie IAFMHS-congres: Onderzoek in de praktijk
Als medeorganisator en voorzitter van de wetenschappelijke commissie van het congres 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 programma, 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 onderzoek 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 huiselijk geweld. Ook werd met goede resultaten een onderzoek afgerond naar de behandeltoewijzing 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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KENNIS EN INNOVATIE
RESULTATEN
			2013
Aantal internationale publicaties (artikelen, hoofdstukken in boeken)		
Aantal Nederlandstalige publicaties (artikelen, hoofdstukken in boeken)		
Aantal afgeronde promoties			
Lopende promotieonderzoeken			
Aantal afgeronde meerjarenprojecten			

33*
23*
12
9

* = het gaat hierbij om publicaties die under review, geaccepteerd of reeds gepubliceerd zijn.

Wetenschappelijk onderzoek belangrijk
Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden binnen De Forensische Zorgspecialisten. Onderzoeken worden uitgevoerd
door de afdeling onderzoek en door behandelaars die naast hun klinische werkzaamheden
- al dan niet in het kader van een promotietraject - onderzoek doen.

Promotieonderzoeken
Binnen De Forensische Zorgspecialisten is er veel ruimte voor kennisontwikkeling. Vandaar
dat er binnen de Van der Hoeven Kliniek en de Waag continu promotieonderzoeken lopen.
In 2013 liepen er twaalf promotieonderzoeken waarvan er vier in de eerste helft van 2014
zijn afgerond.

Meerjarentrajecten
De focus van de meerjarenprojecten bij de Waag ligt op het uitvoeren van studies om de
kwaliteit van de behandelingen aan te tonen. Zo loopt er een onderzoek naar de gezinsinterventie ‘Ouderschap met Liefde en Grenzen’ (OLG) en een adaptatie van Multi Systeem
Therapie (MST) voor jongeren en/of ouders met een licht verstandelijke beperking. Binnen
de Van der Hoeven Kliniek lopen er diverse meerjarenprojecten op gebied van risicotaxatie. Daarnaast worden meerjarenprojecten uitgevoerd gericht op verdieping van kennis
over specifieke patiëntengroepen, zoals zedendelinquenten, vrouwen en etnische minderheden.
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