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RESULTATEN

JAARPRES(EN)TATIE 2013

  2013 2012 2011

Aantal cliënten in behandeling op 31-12 4.230 4.280 3.231

Aantal primair behandelde cliënten * 
 totaal 9.606 8.497 8.610
 FZ jeugd + volwassenen 3.545 3.049 2.907
 GGZ jeugd 1.491 1.453 1.474
 GGZ volwassenen 4.946 4.299 4.605
 client in PI 543 441 399

 
Aantal behandelingen met verrichting in peiljaar
 totaal 9.823 8.663 8.771
 FZ jeugd + volwassenen 3.620 3.104 2.960
 GGZ jeugd 1.508 1.482 1.490
 GGZ volwassenen 5.024 4.348 4.655
 client in PI 548 446 408

 
* Waarvan met aanmelding in peiljaar **
 totaal 4.838 4.358 4.356
 FZ jeugd + volwassenen 1.753 1.612 1.526
 GGZ jeugd 738 804 747
 GGZ volwassenen 2.426 2.018 2.177
 client in PI 328 303 256

 
* Waarvan met intake in peiljaar **
 totaal 4.261 4.450 4.734
 FZ jeugd + volwassenen 1.637 1.656 1.671
 GGZ jeugd 675 848 833
 GGZ volwassenen 2.042 2.032 2.333
 client in PI 321 308 283

FZ = Forensische Zorg; PI = Penitentiaire Inrichting
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  2013 2012 2011

* Waarvan met afwijzing in peiljaar **
 totaal 902 469 563
 FZ jeugd + volwassenen 277 150 162
 GGZ jeugd 139 77 87
 GGZ volwassenen 487 242 314
 client in PI 74 48 47

 
* Waarvan behandeling gestart in peiljaar **
 totaal 3.855 4.116 4.110
 FZ jeugd + volwassenen 1.481 1.523 1.524
 GGZ jeugd 615 806 733
 GGZ volwassenen 1.866 1.894 1.966
 client in PI 259 260 259

* Waarvan behandeling gestopt in peiljaar **
 totaal 3.942 3.428 4.236
 FZ jeugd + volwassenen 1.533 1.197 1.393
 GGZ jeugd 677 635 793
 GGZ volwassenen 1.853 1.654 2.151
 client in PI 217 155 199

 
Gemiddelde wachttijd aanmelding - intake (dagen)
 totaal 34 27 31
 FZ jeugd + volwassenen 32 25 31
 GGZ jeugd 41 36 40
 GGZ volwassenen 33 25 27
 client in PI 24 17 27

 
Gemiddelde wachttijd intake-start behandeling 
(dagen)
 totaal 36 32 33
 FZ jeugd + volwassenen 35 31 33
 GGZ jeugd 36 33 34
 GGZ volwassenen 36 33 33
 client in PI 35 27 35

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. 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 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 on-
geveer 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 min-
der cliënten aan alle eisen van de financiers  voldeden.

Wachttijden voor behandeling
De gemiddelde wachttijd van aanmelding tot intake bedroeg in 2013 34 kalender-
dagen tegenover 27 kalenderdagen in 2012. Tussen de eerste intake en start be-
handeling 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 nieu-
we 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 maatwerkbehande-
lingen die gedetineerden helpen recidive te voorkomen of stimuleren tot verdere ambu-
lante 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 vermin-
deren 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. 


