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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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