
Ambulante forensische psychiatrie 

Onderzoek forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esther Plemper 
 
 



 
Verwey-Jonker Instituut 

2 



 
Verwey-Jonker Instituut 

3 

Inhoudsopgave 
 
 

 
Hoofdstuk 1  
Inleiding 5 

 
1.1 Achtergrond bij het onderzoek 5 
1.2 Probleemstelling van het onderzoek 6 
1.3 Opzet van het onderzoek 7 
1.4 Response in het onderzoek 9 
1.5 Leeswijzer 10 

 
 
Hoofdstuk 2  
Beschrijving forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken 11 

 
2.1 Ontstaan en achtergrond 11 
2.2 Korte beschrijving en plaatsbepaling 13 
2.3 De doelgroep onder de loep 15 

 
 

Hoofdstuk 3  
Vormgeving forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken 27 

 
3.1 Werkzaamheden 27 
3.2 Organisatie 38 
3.3 Inhoud behandeling 43 

 
 

Hoofdstuk 4  
Regionale samenwerking en circuitvorming 47 

 
4.1 Verwijzers 47 
4.2 Regionale samenwerking en circuitvorming 51 

 



 
Verwey-Jonker Instituut 

4 

 
Hoofdstuk 5  
Werkbaarheid van forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken 53 

 
5.1 Resultaten van de forensisch psychiatrische poliklinische  
 en dagbehandeling 53 
5.2 Resultaten van de forensisch psychiatrische poliklinische 
 en dagbehandeling volgens de indicatoren 56 

 
 

Hoofdstuk 6  
Slotbeschouwingen en een blik op de toekomst 65 

 
6.1 Beantwoording van de probleemstelling 65 
6.2 Aanbevelingen voor de toekomst 74 

 
 

Samenvatting 83 
 

Summary 99 
 

Geraadpleegde literatuur 103 
 

Bijlage I 107 
Tabellen 

 
Bijlage II 163 
Indicatoren ter beoordeling resultaten/werkzaamheid  

 
Bijlage III 167 
Afkortingen  
 
Bijlage IV 169 
Informanten  
 
Bijlage V 171 
Leden begeleidingscommissie  

 



 
Verwey-Jonker Instituut 

5 

Hoofdstuk 1 
Inleiding 
 
 
 
1.1 Achtergrond bij het onderzoek 
 
De forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken maken deel uit van de fo-
rensisch psychiatrische zorg. Deze zorg bevindt zich op de grensvlakken van 
de geestelijke gezondheidszorg, justitie en (gedeeltelijk) de zorg voor verstan-
delijk gehandicapten. Ook zijn er raakvlakken met de verslavingszorg en de 
jeugdzorg. Degenen die forensisch psychiatrische zorg ontvangen, hebben 
een psychiatrische of persoonlijkheidsstoornis of een achterstand in geestelij-
ke of sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze stoornis heeft doorgaans mede 
geleid tot het plegen van één of meerdere misdrijven of tot het vertonen van 
delictgevaarlijk of grensoverschrijdend gedrag. 
 
De forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken opereren als zelfstandige 
onderdelen van de tbs- en forensisch psychiatrische klinieken. De poli- en 
dagklinieken vallen onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De behandeling in de poli- en dag-
klinieken wordt gefinancierd vanuit de AWBZ. 
 
Wanneer psychiatrisch onderzoek en observatie uitwijzen dat iemand tijdens 
het plegen van een delict geheel of gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar was, 
kan een rechter besluiten tot oplegging van een terbeschikkingstelling (tbs). 
De tbs-maatregel kan naast een gevangenisstraf worden opgelegd. Tijdens 
een tbs-behandeling wordt men behandeld voor de stoornis en wordt getracht 
het gevaar op herhaling van het delict zoveel mogelijk te voorkomen. Tegelij-
kertijd beschermt de tbs-maatregel de maatschappij tegen zware geweldsde-
linquenten. De tbs-behandeling wordt uitgevoerd door twaalf tbs-klinieken en 
forensisch psychiatrische klinieken (FPK’s). Één van de vijf klinieken voor sterk 
gedragsgestoorde licht verstandelijk gehandicapten (SGLVG) heeft speciaal 
plaatsen voor terbeschikkinggestelden met een verstandelijke handicap of 
zwakbegaafdheid. 
 
Tussen gevangenisstraf en een tbs-maatregel ligt een aantal andere mogelijk-
heden waartoe de rechter kan beslissen. De rechter kan bijvoorbeeld behan-
deling in een forensisch psychiatrische poli- en dagkliniek opleggen in afwach-
ting van mogelijke strafvervolging of na vonniswijziging. Andere mogelijkheden 
komen in de volgende hoofdstukken ter sprake. 
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In 1992 breidde de Dr. Henri van der Hoeven Kliniek, tbs-kliniek in Utrecht, 
haar behandelaanbod uit met poliklinische en dag- en deeltijdbehandeling. Bij 
het verlenen van de toelating hiervoor werd door het voormalige ministerie van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) onder andere als voorwaarde 
gesteld dat de functie van de poli- en dagkliniek geëvalueerd diende te wor-
den. Dit is gebeurd door de kliniek zelf, begeleid door een commissie van 
externe deskundigen en betrokkenen, aan de hand van door de commissie en 
het voormalige NcGv opgestelde criteria voor levensvatbaarheid (Derks, 1992; 
Derks & Mulder, 1992). Vervolgens is de dagbehandeling na vijf jaar geëvalu-
eerd op basis van intakegegevens, delictgegevens en testgegevens van voor 
en na de behandeling (Derks & Hildebrand, 1997; Derks, Hildebrand & Mulder, 
1998). 
 
Naast deze onderzoeksgegevens is er geen totaaloverzicht van de werkwijzen 
en de regionale circuitvorming van de poli- en dagklinieken. Nu bijna alle tbs- 
en forensisch psychiatrische klinieken poliklinische en dagbehandeling bieden 
en het aantal verrichtingen toeneemt, is er behoefte aan zo’n overzicht. Daar-
om heeft het ministerie van VWS besloten tot een explorerend onderzoek naar 
de forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken. 
 
 
1.2 Probleemstelling van het onderzoek 
 
De probleemstelling is drieledig en luidt als volgt: 
1. Op welke wijze geven de forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken 

vorm aan hun behandeling? Wat vinden verwijzers en andere instellingen 
in de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, justitie e.d. hiervan? 
Hierbij wordt onder meer een beschrijving gegeven van de organisatie, in-
richting en werkwijzen van de forensisch psychiatrische poliklinieken en de 
dag- en deeltijdbehandeling. Aan de orde komen onder meer: de aanlei-
ding tot het bieden van poliklinische en dagbehandeling, behandelvisie, 
doelgroep (o.a. juridische titels, psychiatrische achtergronden), aanmel-
dings- en intakeprocedure, indicatiestelling, behandelinhoud, programma-
onderdelen, behandelduur, doel van de behandeling, etc. 

 
2. Op welke wijze wordt door de forensisch psychiatrische poli- en dagklinie-

ken vormgegeven aan de regionale circuitvorming? Bestaan er afspraken 
over indicatie, opname en verwijzing in regionaal verband met andere in-
stellingen die werkzaam zijn op het terrein van de forensische psychiatrie, 
geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, justitie, reclassering, etc.? 
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3. Zijn er ingrediënten voor een succesvolle behandeling te benoemen, zoals 
cliënt- en gedragskenmerken, delictverleden, een bepaalde aanpak van 
een kliniek of een regionale inbedding? Met andere woorden voor wie, 
wanneer en waar is forensisch psychiatrische poliklinische en dagbehan-
deling perspectiefvol? Wat zijn - voor zover meetbaar - de resultaten van 
deze behandeling tot nu toe? 

 
 
1.3 Opzet van het onderzoek 
 
Een evaluatieonderzoek wordt in het algemeen uitgevoerd door vooraf gestel-
de criteria of doelen te meten. Ten aanzien van de forensisch psychiatrische 
poli- en dagklinieken zijn er vooraf geen evaluatiecriteria geformuleerd die na 
verloop van tijd onafhankelijk getoetst konden worden. Bovendien zijn de 
voorwaarden die het ministerie van VWS destijds aan de poli- en dagklinieken 
bij de verlening van de vergunning ex Wet Ziekenhuisvoorzieningen stelde, in 
de huidige situatie niet meer geldig - met uitzondering van de regionale circuit-
vorming. 
 
In een evaluatieonderzoek kan men gebruik maken van een nulmeting waarin 
een vergelijking wordt getrokken tussen de huidige situatie en de vroegere 
toestand. Er is hier geen sprake van een nulmeting. Wel is in dit onderzoek 
aan de poli- en dagklinieken en de verwijzers gevraagd om de huidige situatie 
en te vergelijken met de periode waarin er nog geen poli- en dagklinieken 
bestonden. 
 
Ook kan tijdens een evaluatieonderzoek worden gewerkt met een controle-
groep of een -situatie. In dit onderzoek was het niet mogelijk om met een con-
trolegroep te werken. Noch was het mogelijk een controlesituatie of -regio te 
bestuderen, omdat men in het hele land ambulante forensisch psychiatrische 
zorg kan ontvangen. 
 
Om toch enige toetsbare uitspraken te doen over de werkzaamheid van de 
poli- en dagklinieken is een lijst van indicatoren opgesteld (zie Bijlage II). Deze 
lijst is gebaseerd op de ‘Criteria Levensvatbaarheid’ zoals die in 1992 zijn 
ontwikkeld door de begeleidingscommissie van de poli- en dagbehandeling 
van de Dr. Henri van der Hoeven Kliniek en het voormalige NcGv (Derks, 
1992). De Criteria Levensvatbaarheid zijn ten behoeve van dit onderzoek in 
overleg met de begeleidingscommissie en de forensisch psychiatrische poli- 
en dagklinieken geactualiseerd en geschikt gemaakt voor dit onderzoek. Er is 
een onderscheid te maken tussen inhoudelijke en organisatorische indicato-
ren. De inhoudelijke indicatoren richten zich op de behandeling en de effectivi-
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teit daarvan voor de cliënt. De organisatorische indicatoren hebben betrekking 
op de instelling en met name op de voorwaarden die worden geschapen voor 
cliënten en verwijzers. 
 
Daarnaast zijn de forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken geëvalueerd 
op de bij de verlening van de vergunning ex Wet Ziekenhuisvoorzieningen 
gestelde voorwaarde met betrekking tot regionale samenwerking. 
 
Naast het evaluatieve gedeelte is het onderzoek vooral explorerend van aard. 
De vormgeving van de forensisch psychiatrische poliklinische en dagbehande-
ling wordt omschreven evenals de positie van de poli- en dagklinieken. De 
opdrachtgever van het onderzoek heeft nadrukkelijk te kennen gegeven niet 
alleen geïnteresseerd te zijn in wat is geweest, maar ook te willen kijken naar 
de mogelijkheden van de forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken in de 
toekomst. Verder wordt onderzocht of er ingrediënten voor een succesvolle 
forensisch psychiatrische poliklinische en dagbehandeling te benoemen zijn. 
 
De in het onderzoek gevonden resultaten kunnen van nut zijn voor zowel de 
bestaande als de toekomstige poli- en dagklinieken, justitiële instanties en 
overige zorgaanbieders, onder andere binnen de forensisch psychiatrische 
zorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, zorg voor verstandelijk 
gehandicapten en jeugdzorg. 
 
Om de probleemstelling te beantwoorden, zijn de volgende methoden van 
oderzoek gebruikt: 
 bestudering van relevante literatuur; 
 analyse van documenten die betrekking hebben op de vormgeving van de 

forensisch psychiatrische poliklinische en dagbehandeling, zoals notities, 
brochures e.d., die een beschrijving geven van de organisatie, inrichting 
en werkwijzen van de polikliniek en de dag- en deeltijdbehandeling; sa-
menwerkingsafspraken; protocollen voor aanmelding en intake; indicatie-
criteria; jaarverslagen; onderzoeksrapporten, etc.; 

 semi-gestructureerde interviews met management en behandelaars van 
de forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken; 

 semi-gestructureerde telefonische interviews met contactpersonen van 
regionale instellingen, zoals reclassering en Riagg’s, die verwijzen naar de 
forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken; 

 vragenlijsten voor registratiegegevens van behandelde en in behandeling 
zijnde cliënten bij forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken (per poli- 
en dagkliniek afhankelijk van mate van registratie en eigen onderzoek en 
ook periode van operationeel zijn); 
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 dossieronderzoek van een aantal behandelde en in behandeling zijnde 
cliënten bij forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken; 

 toepassing indicatoren aan de hand van dossier- en registratieonderzoek 
en gegevens afkomstig uit de interviews met de forensisch psychiatrische 
poli- en dagklinieken en verwijzers. 

 
Het onderzoek is begeleid door een commissie, bestaande uit vertegenwoor-
digers van: het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; het ministe-
rie van Justitie; GGZ Nederland; Stichting Reclassering Nederland; Stichting 
Landelijke Patiënten- en bewonersraden in de ggz (LPR); Platform Extramura-
le Forensische Psychiatrie; en de forensisch psychiatrische poli- en dagklinie-
ken. 
 
 
1.4 Response in het onderzoek 
 
Het onderzoek strekt zich uit over de volgende forensisch psychiatrische poli- 
en dagklinieken: 
 De Waag, Utrecht (dependances in Amsterdam en Den Haag). Centrum 

voor ambulante forensische psychiatrie van de Dr. Henri van der Hoeven 
Kliniek. 

 Kairos, Nijmegen. Forensisch psychiatrische polikliniek en dagbehande-
ling van de Prof. mr. W.P.J. Pompekliniek. 

 De Tender, Deventer. Forensisch psychiatrische en psychotherapeutische 
poli- en dagkliniek van FPK Oldenkotte. 

 Ambulante zorg van het Forensisch Psychiatrisch Circuit (FPC) van de 
Stichting GGzE, Eindhoven (een dependance in Maastricht en voorheen 
in Rotterdam). 

 AFP (Ambulante Forensische Psychiatrie) Noord-Nederland, Assen en 
Groningen (een dependance in Leeuwarden). Samenwerkingsverband 
van GGZ Drenthe, Dr. S. van Mesdagkliniek en Stichting GGZ Friesland; 

 Het Dok, Rotterdam. Forensisch psychiatrische poli- en dagkliniek van 
tbs-kliniek De Kijvelanden. 

 De Transfer, Arnhem. Polikliniek van Groot Batelaar, Kliniek voor Foren-
sische Psychotherapie. 

 Ambulatorium van Hoeve Boschoord, behandelcentrum voor sterk ge-
dragsgestoorde licht verstandelijk gehandicapten (SGLVG) en zwakbe-
gaafden, Boschoord (in samenwerking met GGZ Drenthe). 

 
Alle poli- en dagklinieken verleenden hun medewerking aan het onderzoek via 
het geven van interviews en het verstrekken van schriftelijk materiaal. Voor het 
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dossieronderzoek en het invullen van de vragenlijsten is Hoeve Boschoord niet 
benaderd, omdat het formeel geen forensisch psychiatrische poli-/dagkliniek 
betreft. FPK De Meren  is vanwege haar korte bestaan buiten beschouwing 
gelaten. 
 
In het algemeen bleek het voor de benaderde poli- en dagklinieken niet ge-
makkelijk om de gevraagde gegevens volledig en binnen de gestelde termijn 
te verstrekken. Uiteindelijk hebben alle aangeschreven poli- en dagklinieken 
de vragenlijsten ingevuld. De door hen verstrekte gegevens zijn van wisselen-
de kwaliteit. Niet alle forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken blijken 
een geautomatiseerde registratie bij te houden. Hierdoor waren ze niet altijd in 
staat om gegevens over alle jaren te verstrekken. Ook kon niet iedereen de 
antwoorden leveren volgens de systematiek van de vragenlijsten. Dit maakt de 
vergelijkingen niet altijd betrouwbaar. Daarentegen heeft een aantal poli- en 
dagklinieken de tijd en moeite genomen om zoveel mogelijk juiste en volledige 
informatie te verstrekken. 
 
Voor elke forensisch psychiatrische poli- en dagkliniek zijn (potentiële) verwij-
zers en samenwerkingspartners in de regio geïnterviewd, zoals afdelingen van 
de reclassering en Riagg’s. De meesten van hen stemden direct toe in een 
interview. 
 
 
1.5 Leeswijzer 
 
In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van de forensisch psychiatri-
sche poli- en dagklinieken. Het ontstaan van de poli-/dagklinieken wordt ge-
schetst evenals de doelgroep. Diverse kenmerken van de doelgroep komen 
aan bod, zoals juridische titels, delicten en psychiatrische diagnoses. In hoofd-
stuk 3 wordt gekeken naar de vormgeving van de poli- en dagklinieken. Hierbij 
is aandacht voor de werkzaamheden, de organisatie en de inhoud van de 
behandeling. Aan bod komen ondermeer de aantallen cliënten en verrichtin-
gen, de wachtlijsten, de werkzame disciplines en dossiervorming en registra-
tie. De regionale samenwerking en circuitvorming en de verwijzers vormen het 
onderwerp van hoofdstuk 4. De werkbaarheid en resultaten van de poli- en 
dagklinieken worden weergegeven in het vijfde hoofdstuk. Tot slot worden in 
het laatste hoofdstuk slotbeschouwingen geformuleerd evenals aanbevelingen 
voor de toekomst. In het rapport staan diverse tabellen, meestal totaalover-
zichten voor alle poli- en dagklinieken. In Bijlage I is een overzicht te vinden 
van de tabellen voor alle forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken af-
zonderlijk. 
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Hoofdstuk 2 
Beschrijving forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken 
 
 
 
2.1 Ontstaan en achtergrond 
 
Eind jaren tachtig ontstond er bij verscheidene actoren in het veld van zorg en 
justitie het idee van dag- of deeltijdbehandeling voor forensisch psychiatrische 
patiënten. Dat zou de overgang van een gesloten setting, zoals een tbs-
kliniek, forensisch psychiatrische kliniek of gevangenis, naar de samenleving 
vergemakkelijken. Wanneer een klinische behandeling niet meer nodig was, 
maar er toch behoefte was aan een redelijke mate van begeleiding, leek een 
dagbehandeling een logische tussenoplossing. Bovendien zou de doorstro-
ming van een relatief dure voorziening, zoals een tbs-kliniek, naar een goed-
kopere vervolgvoorziening worden bevorderd. Tegelijkertijd zou een niet ge-
heel vrijblijvende dagbehandeling bij bepaalde (potentiële) wetsovertreders 
erger kunnen voorkomen. 
 
Het was de tijd waarin het aantal forensisch psychiatrische patiënten begon 
toe te nemen, de behandelduur ging stijgen, het aantal ontslagen afnam en de 
wachtlijsten groeiden, ondanks een forse capaciteitsuitbreiding van de tbs-
behandeling. In de periode van 1990 tot 1998 is het aantal tbs-plaatsen vrijwel 
verdubbeld (Leuw, 1998). De tbs- en forensisch psychiatrische klinieken had-
den er voordeel bij om te bevorderen dat de cliënten aan de achterdeur ge-
makkelijker doorstroomden. Indien de klinieken ambulante behandeling zou-
den bieden, werden hun cliënten wellicht gemakkelijker in een voorziening als 
een beschermende woonvorm (RIBW) geplaatst (Plemper, 1998). 
 
Het Sociaal Psychiatrisch Werk (SPW) van de reclassering begeleidt van 
oudsher tbs-gestelden tijdens het proefverlof en in de nazorg. Door de reorga-
nisatie van de Stichting Reclassering Nederland vreesden de tbs- en foren-
sisch psychiatrische klinieken dat het SPW zou verdwijnen of verminderen. De 
klinieken achtten zich genoodzaakt extra te investeren in ambulante behande-
ling. 
 
Vanaf 1992 ontstonden de poli- en dagklinieken als zelfstandig opererende 
onderdelen van de tbs- en forensisch psychiatrische klinieken. Anno 2000 
heeft vrijwel elke tbs-kliniek en forensische psychiatrische kliniek een polikli-
niek en/of een dag- of deeltijdbehandeling of heeft hiertoe een aanvraag lo-
pen. Hiermee is de ambulante zorg door tbs-klinieken en FPK’s een gevestig-
de vorm van hulpverlening geworden. 
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De forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken hebben zich sinds 1994 
verenigd in een platform, aanvankelijk het Platform Forensisch Psychiatrische 
Poliklinieken genoemd, maar vanaf 1996 als gevolg van de verbreding van de 
functies omgedoopt tot Platform Extramurale Forensische Psychiatrie. Hierin 
zijn hoofden van forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken vertegen-
woordigd. Het platform is opgericht om ervaringen uit te wisselen, knelpunten 
te signaleren en eventueel gezamenlijk actie te ondernemen. Bovendien advi-
seert het platform het directeurenoverleg van de tbs- en forensisch psychiatri-
sche klinieken. Tijdens bijeenkomsten wordt gesproken over vakinhoudelijke 
onderwerpen, zoals het behandel- en therapieaanbod, maar ook over interne 
veiligheid, opbouwen van regionale hulpverleningsnetwerken, tarieven voor de 
forensisch psychiatrische zorg, e.d. 
 
De Raad voor de Volksgezondheid deed in zijn ‘Advies over de forensische 
psychiatrie en haar raakvlakken’ (1991) de aanbeveling tot de vorming van 
regionale circuits alsmede de uitbreiding van het forensisch psychiatrisch zorg-
traject wat betreft populatie en functies. Ook in de ‘Beleidsbrief forensische 
psychiatrie’ van de voormalige minister van WVC en de staatssecretaris van 
Justitie aan de Tweede Kamer (Werkgroep Forensische Psychiatrie, 1995) 
werd circuitvorming bepleit. Hieronder werd verstaan: samenwerking tussen 
instituten en instanties, zoals forensisch psychiatrische klinieken, forensisch 
psychiatrische afdelingen van psychiatrische ziekenhuizen (FPA’s), forensisch 
psychiatrische poli- en dagklinieken, forensisch psychiatrische diensten 
(FPD’s), Riagg’s, reclassering, etc. met het doel om de zorg voor forensisch 
psychiatrische patiënten te verbreden en te verdiepen. In dit onderzoek is ook 
gekeken naar de rol van de forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken in 
de circuitvorming. 
 
Behalve de forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken zijn er nog andere 
aanbieders van ambulante behandeling te onderscheiden. Tot voor kort waren 
de ambulante bureaus jeugdzorg (ABJ’s) in Amsterdam, Den Bosch en Leiden 
actief op dit terrein. Ondanks de naam doet vermoeden, vond hier onder ande-
re groepsbehandeling van volwassenen en jeugdige zedendelinquenten 
plaats. De ABJ’s zijn sinds kort gefuseerd met De Waag, de forensisch psy-
chiatrische poli- en dagkliniek van de Dr. Henri van der Hoeven Kliniek. 
 
De Riagg’s zijn de aanbieders van ambulante geestelijke hulp in het alge-
meen. In een peiling over 1999 gaven 38 Riagg’s aan een hulpaanbod voor 
plegers van seksueel geweld te hebben. Dit aanbod richt zich voornamelijk op 
incestplegers en in mindere mate op pedoseksuelen en andere plegers van 
seksueel geweld. Het betreft hier meestal individuele hulp (Van der Linden & 
Steketee, 1999). 
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Ook in de zorg voor verstandelijk gehandicapten worden behandelingen gebo-
den voor seksuele geweldsplegers, onder andere door de behandelcentra 
voor sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk gehandicapten (SGLVG) en 
behandelorthopedagogische jeugdinstellingen. 
 
Daarnaast vindt er specifiek behandeling plaats van jeugdigen in residentiele 
jeugdinrichtingen en andere instellingen voor jeugdhulpverlening. 
 
 
2.2 Korte beschrijving en plaatsbepaling 
 
De poli- en dagklinieken zijn erop gericht om mensen met een psychiatrische 
en/of persoonlijkheidsstoornis en/of een achterstand in geestelijke of sociaal-
emotionele ontwikkeling, die met justitie in aanraking zijn geweest of dreigen te 
geraken vanwege strafbaar gedrag, in een vroeg stadium te behandelen. 
Hierdoor kan ‘erger’ in de zin van voortgaand strafbaar gedrag, een tbs-
maatregel of een gevangenisstraf met als consequenties slachtoffers en leed 
voor de samenleving worden voorkomen. Ook kan worden voorzien in een 
zorgvuldige begeleiding van gedetineerden, ex-tbs-gestelden en tbs-gestelden 
met proefverlof bij hun terugkeer in de maatschappij. 
 
In 1992 werd de poli- en dagkliniek van de Dr. Henri van der Hoeven Kliniek in 
Utrecht geopend. Men begon met slechts twee cliënten en de eerste maanden 
vroegen de teamleden zich vertwijfeld af of er wel een doelgroep voor de be-
handeling bestond. Ondanks de grote behoefte aan een dergelijke voorziening 
was het nodig om te zorgen dat de poli- en dagkliniek enige bekendheid ver-
wierf onder potentiële verwijzers. De rest is geschiedenis. De dag- en poliklini-
sche behandeling werden spoedig een succes. Geleidelijk aan raakten alle 
plaatsen gevuld en in 1993 bestond er reeds een wachtlijst. In 1994 kon de 
poli- en dagkliniek vlak naast de Dr. Henri van der Hoeven Kliniek een apart 
gebouw betrekken en kreeg een eigen naam: De Waag. In het nieuwe gebouw 
werd het mogelijk de door het ministerie van VWS toegezegde uitbreiding van 
de capaciteit tot 24 plaatsen in drie behandelgroepen vorm te geven. 
 
Kairos, de forensisch psychiatrische polikliniek en dagbehandeling van de 
Prof. mr. W.P.J. Pompekliniek in Nijmegen, kreeg eveneens in 1992 een offici-
ële toelating voor een polikliniek. De toelating voor een dagkliniek werd in 
1996 verleend. 
 
In 1994 startte FPK Oldenkotte met een polikliniek in Deventer: De Tender. De 
dagkliniek is sinds 1996 operationeel. 
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In 1995 ging de ambulante zorg van het Forensisch Psychiatrisch Circuit van 
de Stichting GGzE (toen nog De Grote Beek geheten) in Eindhoven van start. 
 
Hoeve Boschoord ging in 1996 ambulante zorg bieden. 
 
In de FPK Assen is sinds 1997 een polikliniek operationeel. De Dr. S. van 
Mesdagkliniek had een polikliniek in Groningen: ’t Daip. Beide klinieken heb-
ben hun poliklinische en dagbehandeling sinds 1999 gebundeld in de Ambu-
lante Forensische Psychiatrie (AFP) Noord-Nederland. Deze heeft nu twee 
dag- en poliklinieken: één in Assen en één in Groningen. Ook is er in samen-
werking met GGZ Friesland een dependance in Leeuwarden. 
 
Het Dok, de poli- en dagkliniek van tbs-kliniek De Kijvelanden, heeft sinds 
1998 een toelating voor een polikliniek. Deze is gevestigd in Rotterdam. Het 
Dok heeft eveneens een toelating gekregen voor een dagkliniek ingaande 
medio 2001. 
 
De Transfer, de polikliniek van Groot Batelaar is in augustus 1999 in Arnhem 
van start gegaan. 
 
De jongste polikliniek is die van FPK De Meren in Amsterdam. 
 
Niet alle tbs- en forensisch psychiatrische klinieken zijn gevestigd in gemakke-
lijk bereikbare locaties. De cliënten werden van oudsher aangemeld vanuit het 
gehele land. Voor een poliklinisch bezoek of het volgen van een dagbehande-
ling kunnen een lange reistijd en een moeilijk bereikbare of niet centraal gele-
gen locatie echter een bezwaar vormen. Daarom vestigden veel klinieken hun 
poli-/dagkliniek op een centralere plaats. Ook de aparte huisvesting van de 
poli-/dagkliniek voorkomt dat deze te veel geassocieerd wordt met de tbs-
kliniek of de FPK. De drempel voor cliënten wordt hiermee zo laag mogelijk 
gehouden. 
 
Jarenlang was er, met uitzondering van Utrecht, een tekort aan tbs-klinieken 
en FPK’s in en rond de grote steden. Als oplossing startten diverse poliklinie-
ken dependances, vaak op verzoek van plaatselijk of regionaal werkende 
organisaties, zoals de reclassering. Zo opende De Waag dependances in Den 
Haag en Amsterdam. Het forensisch psychiatrisch circuit van GGzE heeft een 
dependance in Maastricht en had voor de komst van Het Dok eveneens een 
dependance in Rotterdam. Met de komst van tbs-kliniek de Kijvelanden in 
Poortugaal, Het Dok in Rotterdam en de FPK De Meren in Amsterdam is het 
aanbod van forensische psychiatrie in de grote steden aanzienlijk verruimd. 
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De tbs-klinieken en de FPK’s zullen steeds meer regionaal gaan werken. 
Naarmate meer klinieken ambulante forensisch psychiatrische zorg bieden, 
behoeft het actief zijn van poli- en dagklinieken buiten de eigen regio afstem-
ming. 
 
Hoeve Boschoord heeft geen forensisch psychiatrische poli- en dagkliniek in 
de strikte zin van het woord. De kliniek behoort niet tot de geestelijke gezond-
heidszorg, maar tot de zorg voor verstandelijk gehandicapten. Hoeve Bo-
schoord is één van de vijf SGLVG-behandelcentra met als enige een officiële 
toelating voor de behandeling van terbeschikkinggestelden met een verstan-
delijke handicap of zwakbegaafdheid. Het SGLVG-behandelcentrum Nieuw 
Spraeland (onderdeel van De Wendel) in Venray heeft een aanvraag voor een 
toelating als forensisch psychiatrische eenheid ingediend bij het ministerie van 
VWS. Als SGLVG-behandelcentrum werkt Hoeve Boschoord ambulant. In veel 
gevallen betekent dit behandeling in of advisering aan andere instellingen in 
het noorden van het land. In een enkel geval biedt men aan cliënten die elders 
verblijven dag- of deeltijdopvang in de residentiele groepen. Er zijn geen apar-
te dag- of deeltijdgroepen voor externen. 
 
 
2.3 De doelgroep onder de loep 
 
De forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken zijn bedoeld voor mensen 
met een psychiatrische of persoonlijkheidsstoornis of een achterstand in gees-
telijke of sociaal-emotionele ontwikkeling, die met justitie in aanraking zijn 
geweest of in aanraking kunnen komen vanwege het plegen van delicten. Het 
betreft hier gedrag dat bij wet strafbaar is gesteld. Om voor behandeling in 
aanmerking te komen, dient er sprake te zijn van een combinatie van psychia-
trische problematiek en strafbaar gedrag. Verder dient de noodzaak tot klini-
sche behandeling of opname niet of niet meer aanwezig te zijn. Een andere 
voorwaarde is dat het reguliere ambulante aanbod van voorzieningen in de 
geestelijke gezondheidszorg ontoereikend is voor behandeling van de hulp-
vraag. 
 
 
2.3.1 Juridische titels 
 
Om een beeld te krijgen van de doelgroep is een aantal achtergrondkenmer-
ken van de cliënten vanaf de start van de poli-/dagklinieken tot en met 1999 in 
kaart gebracht. Allereerst is aan de forensisch psychiatrische poli-
/dagklinieken gevraagd een overzicht in aantallen van de juridische of opna-
metitels van de cliënten per jaar vanaf de officiële toelating en eventueel hier-
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voor te geven, uitgesplitst naar poliklinische en dag- en deeltijdbehandeling. 
Volgens het ‘Stroomschema forensisch psychiatrisch circuit’ (Werkgroep IBO 
TBS, 1998; Werkgroep Forensische Zorg, 1996) worden de volgende juridi-
sche titels onderscheiden die tot ambulante behandeling kunnen leiden: sepot 
met voorwaarden, schorsing voorlopige hechtenis met voorwaarden, voor-
waardelijke veroordeling, veroordeling tot gevangenisstraf: art. 15 lid 5 GM, tbs 
met voorwaarden (voorheen met aanwijzingen), voorwaardelijke beëindiging 
van de tbs-maatregel en proefverlof. Aan de poli- en dagklinieken is ook de 
mogelijkheid geboden aan te geven of er bij hun cliënten weliswaar sprake is 
geweest van vervolging, maar tot volledig sepot is overgegaan. Ook is de 
mogelijkheid van ‘politiesepot’ genoemd. Hiermee wordt bedoeld dat een cliënt 
weliswaar niet gerechtelijk is vervolgd, maar - naast een waarschuwing - het 
advies van de politie heeft gekregen om in behandeling te gaan. 
 
Niet alle poli- en dagklinieken hanteren de genoemde indeling. Kairos geeft 
aan eigenlijk alleen onderscheid te maken tussen verplicht en vrijwillig. Kairos, 
GGzE en De Transfer spreken van ‘bijzondere voorwaarden’. Het is onduidelijk 
of deze voorwaarden betrekking hebben op een tbs-maatregel, een voorwaar-
delijke veroordeling of een schorsing voorlopige hechtenis. De categorie volle-
dig sepot na vervolging van het delict komt vrijwel niet voor of wordt door de 
poli-/dagklinieken niet geregistreerd. Enkele poli- en dagklinieken noemen nog 
andere juridische maatregelen, zoals ondertoezichtstelling (OTS), de wet Bij-
zondere Opname Psychiatrisch Ziekenhuis (BOPZ) en plaatsing in een jeugd-
inrichting (PIJ). 
 
Door de geringe differentiatie van gegevens is het moeilijk de poli- en dagkli-
nieken op specifieke juridische titels te vergelijken. Het is duidelijk dat veel 
cliënten onder de voorwaarde van een veroordeling, een tbs-maatregel of een 
andere strafmaatregel in behandeling zijn. Opmerkelijk is echter het grote 
verschil tussen de poli- en dagklinieken in aantallen cliënten die zonder juri-
disch kader, dus vrijwillig, in behandeling zijn. Kairos en de AFP Noord-
Nederland hebben opvallend veel vrijwillige cliënten, zowel in de polikliniek als 
in de dagbehandeling. Bij Kairos is zelfs een stijgende trend waar te nemen. 
Bij andere poli- en dagklinieken ligt dit cijfer beduidend lager. De Waag heeft 
vooral cliënten in de polikliniek die een voorwaardelijke veroordeling of een 
schorsing voorlopige hechtenis met voorwaarden hebben gekregen. Over de 
periode van 1992 tot en met 1999 is een stijging waar te nemen van de laatste 
groep en een relatieve afname van de eerste groep. Het aantal cliënten dat 
vrijwillig bij de polikliniek van De Waag in behandeling is, schommelt rond de 
tien procent. 
 



 
Verwey-Jonker Instituut 

17 

Er wordt weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tijdens proefverlof of 
bij een voorwaardelijke beëindiging van de tbs-maatregel ambulant te behan-
delen. Ook tbs met voorwaarden lijkt niet vaak voor te komen, maar dat kan 
gedeeltelijk verborgen zijn in de categorieën bijzondere voorwaarden en ove-
rig. Politiesepot komt alleen de laatste jaren voor in de poliklinische behande-
ling van De Waag. 
 
Een volledig overzicht van alle juridische titels per poli-/dagkliniek uitgesplitst 
naar poliklinische behandeling en dag-/deeltijdbehandeling over alle jaren is te 
vinden in Bijlage I. In de volgende tabel is een totaaloverzicht te zien van de 
poliklinieken over 1999. 
 
Tabel 2.3.1.1 
Juridische titels voor de poliklinische behandeling in 1999 uitgesplitst naar polikliniek in 
percentages. 
 

Juridische titel poliklinische 
behandeling 

De 
Waag 

Kairos DeTen-
Ten-
der1 

GGzE2 AFP3 Het 
Dok 

De 
Trans-

fer 
Volledig sepot 
 

  

78

Sepot met voorwaarden 
 

2  0,4 3

Schorsing voorlopige hech-
tenis met voorwaarden 

19  2 10 12 33

Voorwaardelijke veroorde-
ling 

58  44 12 11

Veroordeling tot gevange-
nisstraf: art. 15 lid 5 GM 

  11 10 8 11

Tbs met voorwaarden 
 

3  2 1

Proefverlof /voorwaardelijke 
beëindiging tbs-maatregel 

2 1 5 2

Politie sepot 
 

5  

Vrijwillig: geen juridisch 
kader 

11 79 29 10 56 22 11

Bijzondere voorwaarden: 
ongespecificeerd 

 17 75 22

Overig 
 

 3 8 1 11

Onbekend 
 

  7

N = 712 441 434 235 234 180 9

                                                        
1  De Tender heeft gegevens aangeleverd die optellen tot boven 100%. 
2  GGzE heeft gegevens aangeleverd die optellen tot boven 100%. 
3  AFP maakt geen onderscheid tussen volledig sepot en vrijwillige behandeling zonder juridisch 

kader. 
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In de dagklinieken is in het algemeen minder sprake van vrijwilligheid van 
behandeling dan in de poliklinieken. Desondanks hebben Kairos en de AFP 
Noord-Nederland ook in de dagbehandeling een opmerkelijk groot aantal vrij-
willige cliënten. Bij De Waag en De Tender zijn vaker cliënten in dagbehande-
ling met een voorwaardelijke veroordeling. 
In de volgende tabel is een totaaloverzicht te zien van de dagklinieken over 
1999. 
 
Tabel 2.3.1.2 
Juridische titels voor de dag-/deeltijdbehandeling in 1999 in percentages uitgesplitst 
naar dagkliniek. 
 

Juridische titel dag-
/deeltijdbehaneling 

De 
Waag 

Kairos 
De 

Ten-
der 

GGzE AFP 
Het 
Dok 

De 
Trans-

fer 

Volledig sepot   

Sepot met voorwaarden   6

Schorsing voorlopige hechte-
nis met voorwaarden 

12  6 20 7

Voorwaardelijke veroordeling 42  58 13

Veroordeling tot gevangenis-
straf: art. 15 lid 5 GM 

30  15 20 4

Tbs met voorwaarden 4  2

Proefverlof/voorwaardelijke 
beëindiging tbs-maatregel 

  2 4

Politiesepot   

Vrijwillig: geen juridisch kader 4 52 7 45

Penitentiair programma 8 3 

Bijzondere voorwaarden: niet 
gespecificeerd 

 45 60

Overig   12

Onbekend   9

N = 90 32 42 16 47

grijs = niet van toepassing. 
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2.3.2 Delicten 
 
Om een duidelijk beeld van de doelgroep te krijgen, is het van belang te weten 
welke typen delicten of strafbaar gedrag bij de cliënten voorkomen. Aan de 
poli- en dagklinieken is gevraagd een overzicht te geven in aantallen van de 
delicten vanaf de officiële toelating en eventueel daarvoor, uitgesplitst naar 
poliklinische behandeling en dag- en deeltijdbehandeling. Hierbij is - op basis 
van de onderzoeken naar de tbs-populatie (vgl. Leuw) - de volgende indeling 
in categorieën delicten gemaakt: seksuele geweldsdelicten (verkrachting, aan-
randing, exhibitionisme), seksuele geweldsdelicten tegen kinderen (verkrach-
ting, aanranding, exhibitionisme, ontucht, gemeenschap, misbruik gezag), niet-
seksuele geweldsdelicten (openlijk geweld, bedreiging, mishandeling, diefstal 
met geweld, afpersing), niet-seksuele zware geweldsdelicten (vrijheidsbero-
ving, doodslag, moord, zware mishandeling, brandstichting), en vermogensde-
licten zonder geweld (diefstal, oplichting, fraude). 
 
Kairos maakt geen onderscheid tussen geweldsdelicten en zware geweldsde-
licten. De Waag heeft stalking en brandstichting zonder levensgevaar in een 
aparte categorie geplaatst. De AFP Noord-Nederland en De Transfer benoe-
men drugsgerelateerde criminaliteit, zoals drugshandel, als een aparte catego-
rie. De AFP Noord-Nederland geeft niet aan welke delicten men onder ‘overig’ 
schaart. 
 
Met uitzondering van Het Dok vormen seksuele geweldsdelicten een substan-
tieel, maar niet het grootste deel van de delicten waarvoor de cliënten in de 
poliklinieken in behandeling zijn. Het opvallend grote aantal seksuele ge-
weldsdelicten onder de poliklinische verrichtingen bij Het Dok kan gedeeltelijk 
worden verklaard vanuit het overnemen van een groep cliënten van een be-
handelprogramma van de reclassering. De Tender en de AFP Noord-
Nederland hebben in de dagbehandeling relatief veel seksuele geweldsdelic-
ten en hiervoor ook speciale groepen. Bij GGzE is precies het tegengestelde 
het geval. Hier is sprake van een opvallend groot aantal niet-seksuele ge-
weldsdelicten: in de polikliniek 56% en in de dagkliniek 95%. Over de jaren 
heen is er bij De Waag in de polikliniek een verschuiving te zien naar meer 
seksuele geweldsdelicten en minder niet-seksuele geweldsdelicten. In de 
dagbehandeling is deze trend minder duidelijk. Wel is in de dagkliniek een 
verzwaring van de ernst van de niet-seksuele geweldsdelicten te constateren. 
Bij Kairos is juist een verschuiving van seksuele geweldsdelicten naar niet-
seksuele geweldsdelicten zichtbaar. Vooral in de dagbehandeling is sprake 
van een sterke toename van niet-seksuele geweldsdelicten. 
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Een volledig overzicht van alle typen delicten per poli-/dagkliniek uitgesplitst 
naar poliklinische behandeling en dag-/deeltijdbehandeling over alle jaren is te 
vinden in Bijlage I. In de volgende tabellen zijn totaaloverzichten te zien van de 
poliklinieken en de dagklinieken over 1999. 
 
Tabel 2.3.2.1 
Type delicten of strafbaar gedrag voor de poliklinische behandeling in 1999 uitgesplitst 
naar polikliniek in percentages. 
 

Type delict poliklinische 
behandeling 

De 
Waag 

Kairos 
De 

Ten-
der¹ 

GGzE AFP 
Het 
Dok 

De 
Trans-

fer 

Seksuele geweldsdelicten 22 19 23 20 6 18

Seksuele geweldsdelicten 
tegen kinderen 

26 26 25 25 35 55

Niet-seksuele geweldsdelic-
ten 

27 
31² 

33 55 13 24 64

Niet-seksuele zware ge-
weldsdelicten 

14 14 1 26 1 12

Vermogensdelicten zonder 
geweld 

7 24 14 5 2 12

Overig: stalking, brandstich-
ting zonder levensgevaar 4  

Overig: drugsgerelateerde 
criminaliteit 

  5 12

Overig: ongespecificeerd   10

Overig: combinatie   1

N = 712 441 434 235 234 180 9

 
¹ De Tender heeft over 1999 gegevens aangeleverd die optellen tot boven 100%. 
² Kairos maakt geen onderscheid tussen geweldsdelicten en zware geweldsdelicten. 
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Tabel 2.3.2.2 
Type delicten of strafbaar gedrag voor de dag-/deeltijdbehandeling in 1999 in percenta-
ges uitgesplitst naar dagkliniek. 
 

Type delict dag-
/deeltijdbehandeling 

De 
Waag 

Kairos 
De 

Tender 
GGzE AFP 

Het 
Dok 

De 
Trans- 

fer 

Seksuele geweldsdelicten 16  10 12

Seksuele geweldsdelicten 
tegen kinderen 

27 34 56 5 46

Niet-seksuele geweldsdelicten 18 
47¹ 

22 60 6

Niet-seksuele zware ge-
weldsdelicten 

30 18 10 30

Vermogensdelicten zonder 
geweld 

7 19 4 25 2

Overig: stalking, brandstich-
ting zonder levensgevaar 2  

Overig: drugsgerelateerde 
criminaliteit 

  4

N = 90 32 42 16 47

grijs = niet van toepassing. 
 
¹ Kairos maakt geen onderscheid tussen geweldsdelicten en zware geweldsdelicten. 
 
 
2.3.3 Psychiatrische diagnoses 
 
Aangezien het in de forensisch psychiatrische zorg gaat om een combinatie 
van een delict of strafbaar gedrag en een psychiatrische stoornis is het van 
belang te weten welke diagnoses volgens de DSM-IV bij de cliënten voorko-
men. Aan de poli- en dagklinieken is gevraagd een overzicht te geven in aan-
tallen van de psychiatrische diagnoses vanaf de officiële toelating en eventu-
eel hiervoor, uitgesplitst naar poliklinische en dag- en deeltijdbehandeling. 
Voor de indeling van diagnoses is gebruik gemaakt van de diagnostische crite-
ria van de DSM-IV, zoals goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging voor 
Psychiatrie: 
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 stoornissen die meestal voor het eerst op zuigelingen-, kinderleeftijd of in 
adolescentie worden gediagnosticeerd, zoals zwakzinnigheid, leerstoor-
nissen, stoornissen in motorische vaardigheden, communicatiestoornis-
sen, pervasieve ontwikkelingsstoornissen, aandachtstekort- en gedrags-
stoornissen, voedings- en eetstoornissen, ticstoornissen, stoornissen in 
zindelijkheid; 

 delirium, dementie en amnestische en andere cognitieve stoornissen; 
 psychische stoornissen door een somatische aandoening; 
 aan een middel gebonden stoornissen, zoals alcohol, drugs, medicijnen, 

vluchtige stoffen; 
 schizofrenie en andere psychotische stoornissen; 
 stemmingsstoornissen, zoals depressieve stoornissen, bipolaire stoornis-

sen; 
 angststoornissen; 
 somatoforme stoornissen; 
 nagebootste stoornissen; 
 dissociatieve stoornissen; 
 seksuele en genderidentiteitsstoornissen; 
 eetstoornissen; 
 slaapstoornissen; 
 stoornissen in impulsbeheersing; 
 aanpassingsstoornissen; 
 persoonlijkheidsstoornissen. 
 
Niet alle poli- en dagklinieken hebben de cijfers per jaar aangeleverd. Kairos 
heeft alle gegevens over 1996 t/m 1999 bij elkaar genomen met als reden dat 
er weinig verschuivingen waren.  Kairos heeft ook geen onderscheid gemaakt 
tussen de polikliniek en de dagkliniek. GGzE heeft alleen de cijfers over 1999 
geleverd. 
 
Veel cliënten van de poli- en dagklinieken hebben meervoudige psychiatrische 
diagnoses. Persoonlijkheidsstoornissen komen veel voor. Seksuele en gende-
ridentiteitsstoornissen worden eveneens vaak als diagnose genoemd. Stoor-
nissen in de impulsbeheersing worden minder vaak gediagnosticeerd dan men 
op grond van het behandelaanbod van de poli- en dagklinieken zou verwach-
ten. Bij GGzE worden relatief veel stoornissen op As I gediagnosticeerd. Dit 
kan samenhangen met de setting in een psychiatrisch ziekenhuis. Deze situe-
ring geldt gedeeltelijk ook voor de AFP Noord-Nederland, maar hier is deze 
tendens niet zichtbaar. Ook bij Kairos - gesitueerd in een tbs-setting - is een 
relatief grote prevalentie van psychiatrische stoornissen op As I. Opvallend is 
het grote aantal (60%) stemmingsstoornissen bij Kairos en - in iets mindere 
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mate - bij GGzE. Ook noemt Kairos relatief vaak (40%) stoornissen die meest-
al voor het eerst op (zeer) jonge leeftijd worden gediagnosticeerd. Bij De Waag 
en De Tender is door de jaren heen een stijging te zien van het aantal stoor-
nissen dat is gerelateerd aan het gebruik van middelen. Ook bij GGzE en Kai-
ros zien we relatief hoge cijfers hiervoor. 
 
Psychische stoornissen door een somatische aandoening, somatoforme 
stoornissen, nagebootste stoornissen, delirium, dementie, amnestische, cogni-
tieve en aanpassingsstoornissen komen niet of nauwelijks voor. Ook eet- en 
slaapstoornissen worden nauwelijks gediagnosticeerd, met uitzondering van 
GGzE en - in mindere mate - Kairos. 
 
Een volledig overzicht van alle psychiatrische diagnoses titels per poli- / dag-
kliniek uitgesplitst naar poliklinische behandeling en dag- / deeltijdbehandeling 
over alle jaren is te vinden in Bijlage I. In de volgende tabellen zijn totaalover-
zichten te zien van de poliklinieken en de dagklinieken over 1999. 



 
Verwey-Jonker Instituut 

24 

Tabel 2.3.3.1 
Psychiatrische diagnoses (volgens DSM-IV) voor de poliklinische behandeling in 1999 
in percentages uitgesplitst naar polikliniek (meervoudige diagnoses mogelijk). 
 
Psychiatrische diagnose polikli-
nische behandeling 

De 
Waag 

Kai-
ros¹ 

De 
Ten-
der

GGzE AFP Het 
Dok 

De 
Trans-

fer
Stoornissen meestal voor het 
eerst op zuigelingen-, kinderleef-
tijd of in adolescentie gedi-    
agnosticeerd 

5  3 2 12

Delirium, dementie en amnesti-
sche en andere cognitieve 
stoornissen 

  1

Psychische stoornissen door 
een somatische aandoening   

Aan een middel gebonden 
stoornissen 30  16 25 10 4 12

Schizofrenie en andere psycho-
tische stoornissen   3 25 2 1

Stemmingsstoornissen 15  30 2 1

Angststoornissen 15  5 30 2 12

Somatoforme stoornissen   2

Nagebootste stoornissen 1  0,2

Dissociatieve stoornissen 1  0,2 25 1

Seksuele en genderidentiteits-
stoornissen 50  12 40 21 12

Eetstoornissen   0,2 15

Slaapstoornissen   10

Stoornissen in impulsbeheersing 40  18 15 13 11 36

Aanpassingsstoornissen   2 3 12

Persoonlijkheidsstoornissen 50  22 70 32 76 36

Overig 10  25 3 24

Onbekend   9

N = 712 441 434 235 234 180 9

 
¹ Kairos heeft geen onderscheid gemaakt tussen poliklinische behandeling en dag-/ deeltijdbehan-

deling. Zie Bijlage I, tabel 2.3.3.4 voor een totaaloverzicht van Kairos over 1999. 
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Tabel 2.3.3.2 
Psychiatrische diagnoses (volgens DSM-IV) voor de dag-/deeltijdbehandeling in 1999 in 
percentages uitgesplitst naar dagkliniek (meervoudige diagnoses mogelijk). 
 

Psychiatrische diagnose dag-/ 
deeltijdbehandeling 

De 
Waag 

Kai-
ros¹ 

De 
Ten-

der
GGzE AFP

Het 
Dok

De 
Transfer

Stoornissen meestal voor het 
eerst op zuigelingen-, kinderleef-
tijd of in adolescentie gediag-  
nosticeerd 

15  3 15 13

Delirium, dementie en amnesti-
sche en andere cognitieve 
stoornissen 

  

Psychische stoornissen door een 
somatische aandoening 

  

Aan een middel gebonden 
stoornissen 

51  18 40 13

Schizofrenie en andere psycho-
tische stoornissen   10 1

Stemmingsstoornissen 11  24 40 7

Angststoornissen 15  10 40

Somatoforme stoornissen   

Nagebootste stoornissen   

Dissociatieve stoornissen   2 25

Seksuele en genderidentiteits-
stoornissen 45  36 10 17

Eetstoornissen   5

Slaapstoornissen   20

Stoornissen in impulsbeheersing 27  28 9

Aanpassingsstoornissen   1

Persoonlijkheidsstoornissen 83  52 80 36

Overig   38

Onbekend   

N = 90 32 42 16 47

grijs = niet van toepassing. 

 
¹ Kairos heeft geen onderscheid gemaakt tussen poliklinische behandeling en dag-/ deeltijdbehan-

deling. Zie Bijlage I, tabel 2.3.3.4 voor een totaaloverzicht van Kairos over 1999. 
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Hoofdstuk 3 
Vormgeving forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken 
 
 
 
3.1 Werkzaamheden 
 
De forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken opereren als zelfstandige 
onderdelen van de tbs- en forensisch psychiatrische klinieken. Bij bijna alle 
poli- en dagklinieken komt dit tot uiting in een eigen naam en aparte huisves-
ting. Het zorgaanbod van de forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken 
bestaat uit twee belangrijke componenten: de dag- en deeltijdbehandeling en 
de poliklinische behandeling. Relatief nieuw is de behandeling van cliënten in 
detentie, zoals door De Waag, De Tender, Kairos en de AFP Noord-Nederland 
wordt uitgevoerd in penitentiaire inrichtingen. Sinds 1997 lopen initiatieven 
hiertoe, ingegeven door de gedachte dat behandeling beter in een vroeg sta-
dium kan beginnen. In die zin wordt ook gesproken over prebehandelen. Na 
afloop van de detentie kan de cliënt de behandeling continueren in de poli- en 
dagkliniek of een andere setting. 
 
 
3.1.1 Aantallen cliënten 
 
Aan de poli- en dagklinieken is gevraagd een overzicht te leveren van het 
aantal cliënten, uitgesplitst naar poliklinische en dag-/deeltijdbehandeling (per 
jaar vanaf officiële toelating en eventueel hiervoor). 
 
Alle poli- en dagklinieken vertonen een gestage groei van het aantal cliënten. 
Vanaf de start van de eerste poli- en dagkliniek in 1992 tot en met 1999 is het 
aantal cliënten in de polikliniek vertienvoudigd (van 20 naar 227) en het aantal 
cliënten in de dag- en deeltijdbehandeling maar liefst verhonderdvoudigd (van 
22 naar 2.245). 
 
In onderstaande overzichten zijn de aantallen cliënten weergegeven: eerst het 
totaal aantal behandelde cliënten in alle poli-/dagklinieken vanaf 1992 t/m 
1999, vervolgens per polikliniek en per dagkliniek over deze periode. 
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Tabel 3.1.1.1 
Aantal cliënten voor de polikliniek en dag- en deeltijdbehandeling per jaar 
 

Aantal cliënten 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Totaal aantal 
cliënten  
polikliniek 

22 54 159 286 653 1.030 1.820 2.245

Totaal aantal 
cliënten 
dag-/ deeltijd- 
behandeling 

20 33 51 90 100 134 155 227

 
 
 
Tabel 3.1.1.2 
Aantal cliënten voor de polikliniek per jaar vanaf officiële toelating (en even- 
tueel hiervoor) uitgesplitst naar polikliniek 
 

Polikliniek 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

De Waag 22 54 109 202 313 361 590 712

Kairos ? ? 28 45 76 200 303 441

De Tender   22 39 140 289 358 434

GGzE    ? 124 180 223 235

AFP     233 234

Het Dok     113 180

De Transfer     9

Totaal 22 54 159 286 653 1.030 1.820 2.245

grijs = niet van toepassing 

? = onbekend, geen informatie aangeleverd. 
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Tabel 3.1.1.3 
Aantal cliënten voor de dag- en deeltijdbehandeling per jaar vanaf officiële  
toelating (en eventueel hiervoor) uitgesplitst naar dagkliniek. 
 

Dagkliniek 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

De Waag 20 33 51 82 82 79 86 90

Kairos     6 18 22 32

De Tender     2 25 33 42

GGzE    8 10 12 14 16

AFP     47

Het Dok     

De Transfer     

Totaal 20 33 51 90 100 134 155 227

grijs = niet van toepassing. 
 
 
3.1.2 Aantallen verrichtingen 
 
Aan alle poli- en dagklinieken is gevraagd het aantal poliklinische en dag- en 
deeltijdklinische verrichtingen of behandelingen per jaar vanaf de officiële 
toelating en eventueel daarvoor aan te geven. 
 
Met de groei van het aantal cliënten is het aantal verrichtingen in de loop der 
jaren eveneens sterk toegenomen. In 1992 werden door twee poliklinieken 
558 verrichtingen geregistreerd, in 1999 hebben zeven poliklinieken 41.673 
verrichtingen uitgevoerd. Het aantal dag- en deeltijdklinische verrichtingen 
steeg van 1.318 in een dagkliniek in 1992 tot 18.122 in vijf dagklinieken in 
1999. 
 
De afgelopen jaren is het aantal poliklinische behandelingen per cliënt ge-
daald: van gemiddeld 25,4 in 1992 tot 18,6 in 1999. De Waag, de AFP en 
GGzE zitten onder het gemiddelde met respectievelijk 16,1; 17,5 en 17,8 ver-
richtingen. Kairos, Het Dok en De Tender zitten boven het gemiddelde met 
respectievelijk 20,1; 20,2 en 21 verrichtingen. 
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Het aantal dag- en deeltijdbehandelingen per cliënt is toegenomen: van ge-
middeld 65,9 in 1992 tot 79,8 in 1999. Het gemiddelde wordt voor een belang-
rijk deel omhoog gebracht door GGzE. Een cliënt in de dagkliniek krijgt gemid-
deld 203,3 dag- of deeltijdbehandelingen. Bij de andere dagklinieken ligt dit 
aantal beduidend lager. In de AFP Noord-Nederland is het gemiddelde 95,7. 
Kairos heeft gemiddeld 74,5 behandelingen in de dagkliniek. De Tender en De 
Waag scoren met respectievelijk 63,5 en 59,1 het laagst. Uit de cijfers is het 
niet op te maken, maar het aantal behandelingen per cliënt kan worden beïn-
vloed door eventuele ‘drop outs’, cliënten die de behandeling niet voltooien. 
 
Uit de dossiers blijkt dat cliënten wisselen tussen dagbehandeling en poliklini-
sche behandeling. Sommigen gaan vanuit één of meerdere poliklinische con-
tacten in dagbehandeling. Ook komt het voor dat cliënten na dagbehandeling 
al dan niet op eigen verzoek de polikliniek bezoeken. In de dossiers is zicht-
baar dat sommige ex-cliënten na enige tijd weer contact opnemen met de 
polikliniek voor hulp of advies bij terugkerende of nieuwe (dreigende) proble-
matiek. 
 
In onderstaande tabellen zijn de aantallen verrichtingen weergegeven, eerst 
het totaal aantal verrichtingen in alle poli-/dagklinieken vanaf 1992 t/m 1999, 
vervolgens per polikliniek en per dagkliniek over deze periode. 
 
 
Tabel 3.1.2.1 
Aantal poliklinische verrichtingen en dag-/deeltijdklinische verrichtingen per jaar vanaf 
officiële toelating (en eventueel hiervoor)  
 

Aantal verrichtingen 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Totaal aantal poliklini-
sche verrichtingen 

558 1.008 3.088 7.300 13.071 19.603 28.727 41.673

Totaal aantal dag-
/deeltijd verrichtingen 

1.318 2.361 3.291 6.943 8.121 10.695 12.026 18.122

 



 
Verwey-Jonker Instituut 

31 

Tabel 3.1.2.2 
Aantal poliklinische verrichtingen per jaar vanaf officiële toelating (en eventueel hier-
voor) uitgesplitst naar polikliniek. 
 

Polikliniek 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

De Waag 258 696 1.644 3.905 5.428 6.497 7.308 11.471

Kairos 300 312 822 1.200 3.264 6.051 6.950 8.850

De Tender   622 780 2.397 4.731 7.543 9.129

GGzE    1.415 1.982 2.324 2.596 4.194

AFP     3.316 4.100¹

Het Dok     1.014 3.629

De Transfer     300

Totaal 558 1.008 3.088 7.300 13.071 19.603 28.727 41.673

grijs = niet van toepassing 
¹ Exclusief 900 niet-declarabele verrichtingen aan klinische patiënten. 
 
Tabel 3.1.2.3 
Aantal dag- en deeltijdklinische verrichtingen per jaar vanaf officiële toelating (en even-
tueel hiervoor) uitgesplitst naar dagkliniek 
 

Dagkliniek 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

De Waag 1.318 2.361 3.292 6.013 6.196 5.967 5.105 5.318

Kairos    634 1.412 1.480 2.384

De Tender    42 1.686 2.517 2.667

GGzE   930 1.249 1.630 2.924 3.253

AFP    4.500

Het Dok    

De Transfer    

Totaal 1.318 2.361 3.291 6.943 8.121 10.695 12.026 18.122

grijs = niet van toepassing 
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3.1.3 Behandeling in groepen 
 
De vormgeving van de behandeling in de forensisch psychiatrische poli- en 
dagklinieken wordt vanzelfsprekend beïnvloed door de wijze van behandelen 
in de ‘moederklinieken’. In elke dagkliniek werkt men - al naargelang het aantal 
toegelaten plaatsen - met een of meerdere groepen, meestal bestaande uit 
acht personen. De door het ministerie van VWS afgegeven toelating geldt in 
het algemeen voor acht plaatsen of een twee- of drievoud hiervan. De groepen 
zijn vrijwel altijd ingedeeld naar delict, zoals seksuele geweldsdelicten en 
agressieve geweldsdelicten. De reden die de poli- en dagklinieken voor het 
aanbod geven is dat cliënten met deze delicten zich het meest aandienen. De 
cliënten die de dagbehandeling volgen, zijn vrijwel fulltime in behandeling. Ze 
komen zo’n vier tot vijf dagen per week voor een vastgestelde periode naar de 
dagkliniek. 
 
Naarmate de expertise en de behandelcapaciteit van de poli- en dagklinieken 
groeiden, kwam er meer ruimte en aandacht voor differentiatie. Zo ontstonden 
er aparte groepen voor cliënten die niet per se elke dag behandeling behoe-
ven, maar wel gebaat zijn bij een specifieke benadering, zoals exhibitionisten, 
zwak- en minderbegaafden of juist hoger opgeleiden. De Waag heeft een 
behandelprogramma opgezet voor exhibitionisten. De AFP Noord-Nederland 
heeft in samenwerking met Hoeve Boschoord het initiatief genomen tot een 
groep zwakbegaafde en licht verstandelijk gehandicapte seksuele gewelds-
plegers. De Tender heeft een soortgelijke samenwerking met de SGLVG-
instelling De Eefdese Tehuizen. De AFP Noord-Nederland heeft een groep 
voor hoog opgeleiden met seksuele stoornissen. Dergelijke specifieke groepen 
komen doorgaans een dag of dagdeel per week bij elkaar. Ook hier geldt dat 
het aanbod zich heeft gericht naar de vraag en de mogelijkheden in de regio 
en de mogelijkheden van de poli- en dagkliniek. Door bijvoorbeeld uren te 
bekorten op de dagbehandeling van de toegelaten plaatsen blijft ruimte over 
voor de behandeling van specifieke groepen. Ook ontstaan er hierdoor moge-
lijkheden voor zogenaamde nazorggroepen bij de poli- en dagklinieken. Dit zijn 
uitbehandelde cliënten die wekelijks of een keer per twee weken bij elkaar 
komen. 
 
Aan de poli- en dagklinieken is gevraagd een overzicht te leveren van de 
groepen en de plaatsen per groep voor de dag- en deeltijdbehandeling vanaf 
de officiële toelating en eventueel daarvoor. Het totale aantal groepen is ge-
stegen van een groep van tien personen in 1992 tot 16 groepen van acht per-
sonen verspreid over vijf dagklinieken in 1999. Het aantal behandelplaatsen is 
sneller gegroeid dan het aantal toegelaten plaatsen. Het verschil komt geheel 
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voor rekening van De Tender en de AFP Noord-Nederland die meer plaatsen 
bieden dan waarvoor ze een officiële erkenning hebben. 
 
In 1992 werden er twintig cliënten in een dagkliniek behandeld in een groep 
van tien plaatsen. Dit betekent dat de behandelduur een half jaar was. In 1999 
zijn er 227 cliënten op 128 plaatsen. Dit betekent dat de gemiddelde behan-
delduur is toegenomen naar bijna zeven maanden. Dit correspondeert met het 
gemiddelde hogere aantal dag- en deeltijdklinische behandelingen per cliënt. 
De toename van de gemiddelde behandelduur is vooral te wijten aan de grote 
verschillen in behandelduur tussen de dagklinieken. GGzE en de AFP Noord-
Nederland hebben over 1999 een gemiddelde behandelduur van een jaar. Bij 
Kairos bedraagt deze een half jaar. Bij De Tender bijna zeven maanden en bij 
De Waag ruim drie maanden. Zowel De Tender als De Waag hebben in princi-
pe een langere behandelduur per cliënt, respectievelijk een jaar en een half 
jaar. De gemiddelde korte behandelduur kan wijzen op een relatief hoog aan-
tal drop outs. Bij De Waag en Kairos worden de cijfers enigszins vertekend 
doordat men de behandeling van gedetineerden onder de dagklinieken rekent 
terwijl een gedetineerde feitelijk geen plaats in de dagkliniek bezet. Het is 
overigens onduidelijk waaronder De Tender en de AFP Noord-Nederland de 
behandeling in detentie laten vallen. Een andere factor die de cijfers vertekent, 
is het relatief hoge aantal deeltijdbehandelingen van de AFP Noord-
Nederland. Deze behandeling vindt gedurende langere tijd 1 dag per week 
plaats. 
 
In onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van het totaal aantal 
groepen, het totaal aantal plaatsen en het totaal aantal toegelaten plaatsen in 
alle dagklinieken vanaf 1992 t/m 1999. In Bijlage I wordt per dagkliniek een 
overzicht geboden van het aantal groepen, het aantal plaatsen per groep, het 
totaal aantal plaatsen en het totaal aantal toegelaten plaatsen over deze tijd. 
 
Tabel 3.1.3.1 
Aantal groepen voor de dag- en deeltijdbehandeling, aantal plaatsen per groep, aantal 
toegelaten plaatsen en type groepen per jaar vanaf officiële toelating (en eventueel 
hiervoor) 
 

Groepen dag-/deeltijdbehandeling 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Totaal aantal groepen 1 1 3 5 7 7 9 16

Totaal aantal plaatsen 10 10 24 40 54 56 64 128

Totaal aantal toegelaten plaatsen 10 10 24 40 54 56 56 72
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Tabel 3.1.3.2 
Aantal groepen voor de dag- en deeltijdbehandeling, aantal plaatsen per groep, aantal 
toegelaten plaatsen en type groepen in 1999 uitgesplitst naar dagkliniek 
 

Groepen dag-/ deeltijd-
behandeling 

De 
Waag 

Kai-
ros 

De 
Ten-
der 

GGzE AFP
Het 
Dok 

De 
Trans-

fer 

To-
taal 

Aantal groepen 3 2 3 2 6 16

Aantal plaatsen per groep 8 8 8 8 8 40

Totaal aantal plaatsen 24 16 24 16 48 128

Totaal aantal toegelaten 
plaatsen 

24 16 8 16 8 ¹ ² 72

 
¹ Het Dok heeft een toelating voor 16 plaatsen. De vergunning voor een dagkliniek is afgegeven en 

gaat medio 2001 in. 
² De Transfer heeft een toelating voor 8 plaatsen. Deze zijn niet opgevuld. Vooralsnog is De 

Transfer alleen polikliniek en geen dagkliniek. 

 
 
3.1.4 Wachtlijsten 
 
Het is van belang om te weten of er cliënten zijn die moeten wachten op de 
zorg die ze behoeven en die ze door de rechter opgelegd hebben gekregen en 
hoe lang ze moeten wachten. Aan alle poli- en dagklinieken is gevraagd aan te 
geven hoeveel cliënten er op de wachtlijst staan en wat de lengte van de 
wachttijd is vanaf de officiële toelating en eventueel daarvoor, uitgesplitst naar 
type behandeling. 
 
Uit de cijfers valt op te maken dat er tot 1997 geen sprake was van wachtlijs-
ten voor een poliklinische behandeling. De laatste jaren hebben drie poliklinie-
ken te maken met wachtenden. Vooral De Tender heeft over 1999 relatief veel 
personen (28) op een wachtlijst staan. Het totale aantal wachtenden van 35 in 
1999 is voor tachtig procent toe te schrijven aan De Tender. Daarmee samen-
hangend is de wachttijd voor een poliklinische behandeling langer geworden. 
Ook hier geldt dat een groot gedeelte van de wachttijd in weken (10) voor 
rekening komt van De Tender. 
 
Voor de dag- en deeltijdbehandeling vinden we over de periode van 1992 t/m 
1999 meer wachtenden, alhoewel het niet om grote aantallen gaat. Tot 1997 
zijn deze wachtenden vooral te vinden bij De Waag. Vanaf 1997 is het aantal 
wachtenden toegenomen, met name bij De Tender. Ook Kairos en de AFP 



 
Verwey-Jonker Instituut 

35 

Noord-Nederland hebben de laatste jaren een wachtlijst. Het aantal wachten-
den voor de dagkliniek van De Waag neemt de afgelopen jaren juist af. In 
totaal stonden over 1999 57 personen op een wachtlijst voor een dag-
/deeltijdbehandeling. Afgezet tegen het totaal aantal behandelplaatsen van 
128 en het totaal aantal toegelaten plaatsen van 72 is dat veel. Zestig procent 
van het totaal aantal wachtenden bevindt zich echter bij De Tender. Voor 24 
behandelplaatsen (waarvan er voor acht plaatsen een toelating geldt) is een 
wachtlijst van 34 groot. In samenhang met de grote wachtlijst is de wachttijd bij 
De Tender lang. De gemiddelde wachttijd voor de dagbehandeling bedraagt in 
1999 een half jaar. Bij de andere dagklinieken varieert de wachttijd van acht 
tot tien weken. Ondanks de afname van het aantal wachtenden voor de dag-
kliniek van De Waag is de wachttijd niet afgenomen. 
 
In onderstaande tabellen zijn het aantal wachtenden en de wachttijden in we-
ken voor poliklinische en dag-/deeltijdbehandelingen weergegeven Eerst wordt 
een overzicht gegeven van het totaal aantal wachtenden en de totale wachttijd 
in alle poliklinieken vanaf 1992 t/m 1999. Vervolgens wordt een overzicht ge-
boden van wachtenden en wachttijden per polikliniek over deze periode. Het-
zelfde geldt voor de dag- en deeltijdbehandeling. 
 
Tabel 3.1.4.1 
Aantal wachtenden en de lengte van de wachttijd voor de poliklinische behandeling per 
jaar vanaf officiële toelating (en eventueel hiervoor) 
 

Poliklinische behandeling 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Totaal aantal wachtenden   2 14 35

Totale lengte wachttijd in 
weken 

  2 8 15
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Tabel 3.1.4.2 
Aantal wachtenden voor de poliklinische behandeling per jaar vanaf officiële 
toelating (en eventueel hiervoor) uitgesplitst naar polikliniek 
 

Polikliniek 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

De Waag         

Kairos         

De Tender      12 28

GGzE      2 2 2

AFP      5

Het Dok      

De Transfer      

Totaal      2 14 35

grijs = niet van toepassing. 

 
Tabel 3.1.4.3 
Wachttijden voor de poliklinische behandeling per jaar vanaf officiële toelating (en even-
tueel  hiervoor) uitgesplitst naar polikliniek in weken 
 

Polikliniek 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

De Waag   

Kairos   

De Tender   6 10

GGzE   2 2 2

AFP   3

Het Dok   

De Transfer   

Totaal   2 8 15

grijs = niet van toepassing. 
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Tabel 3.1.4.4 
Aantal wachtenden en de lengte van de wachttijd voor de dag-/deeltijdbehandeling    
per jaar vanaf officiële toelating (en eventueel hiervoor) 
 

Dag-/deeltijdbehandeling 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Aantal wachtenden 8  8 7 24 35 57

Lengte wachttijd in weken 10  8 5 22 34 53

 
 
Tabel 3.1.4.5 
Aantal wachtenden voor de dag-/deeltijdbehandeling per jaar vanaf officiële toelating 
(en eventueel hiervoor) uitgesplitst naar dagkliniek 
 

Dagkliniek 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

De Waag  8  8 7 7 5 3

Kairos     5 10

De Tender     17 25 34

GGzE     

AFP     10

Het Dok     

De Transfer     

Totaal  8  8 7 24 35 57

grijs = niet van toepassing. 
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Tabel 3.1.4.6 
Wachttijden voor de dag-/deeltijdbehandeling per jaar vanaf officiële toelating (en even-
tueel hiervoor) uitgesplitst naar dagkliniek in weken 
 

Dagkliniek 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

De Waag  10  8 5 10 8 10

Kairos     8 9

De Tender     12 18 26

GGzE     

AFP     8

Het Dok     

De Transfer     

Totaal  10  8 5 22 34 53

grijs = niet van toepassing 

 
 
3.2 Organisatie 
 
3.2.1 Werkzame disciplines 
 
De poli-/dagklinieken hebben een actueel overzicht geleverd van de discipli-
nes die werkzaam zijn ten behoeve van de poliklinische behandeling en de 
dag- en deeltijdbehandeling. In de poliklinieken zijn de psychotherapeuten het 
zwaarst vertegenwoordigd, gevolgd door de psychiaters. Opvallend is het 
grote aantal uren psychosociale begeleiders en psychomotore therapeuten in 
de polikliniek van Kairos. Bij GGzE werken relatief veel psychologen in de 
polikliniek. 
 
In de dag- en deeltijdbehandeling zijn vooral sociotherapeuten werkzaam. Zij 
nemen meer dan de helft van het aantal uren voor hun rekening. Kairos noemt 
hen geen sociotherapeuten, maar psychosociale begeleiders. Psychiaters en 
psychologen zijn in vergelijking met de polikliniek weinig werkzaam in de dag-
kliniek. 
 
De dagbehandeling vraagt een intensieve inzet. Het is dan ook niet verwon-
derlijk dat in de dagklinieken meer uren worden gemaakt dan in de poliklinie-
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ken. Alleen Kairos en De Tender vormen hierop een uitzondering. Vooral bij De 
Tender worden veel meer uren vermeld voor de polikliniek dan voor de dagkliniek. 
 
In de onderstaande tabellen wordt eerst een totaaloverzicht gegeven van de 
disciplines in uren in de poliklinieken en een totaaloverzicht van de disciplines 
in uren in de dagklinieken. In Bijlage I wordt per poli-/dagkliniek een overzicht 
gegeven van de disciplines, uitgesplitst naar poliklinische en dag-/ deeltijdbe-
handeling 
 
Tabel 3.2.1.1 
Disciplines werkzaam voor de poliklinische behandeling in uren per week uitgesplitst 
naar polikliniek 
 

Disciplines in uren per 
week 

De 
Waag 

Kairos 
De 

Ten-
der 

GGzE AFP 
Het 
Dok 

De 
Trans-

fer 
Totaal

Sociotherapeuten   20 20

Psychotherapeuten 193 16 242 47 20 67 16 585

Systeemtherapeuten 29  32 36 20 8 117

Psychomotore therapeu-
ten 

64  ¹ 10 74

Creatief therapeuten  25 ² 10 35

Psychosociale begelei-
ders 

20 104  124

Psychiaters (incl. psy-
chiaters in opleiding) 

102 28 90 18 44 31 4 313

Psychologen  28 73 40 36 177

Psychodiagnostici 10 17 38 8 73

Maatschappelijk werkers 40  22 ³ 62

Sociaal psychiatrisch 
verpleegkundigen 

 24 20 20 84

Overig 62  62

Totaal 394 291 501 194 184 142 28 1.726

 
¹ GGzE kan op indicatie een psychomotore therapeut inschakelen 
² GGzE kan op indicatie een creatief therapeut inschakelen 
³  Het Dok kan op afroep over een maatschappelijk werker beschikken 
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Tabel 3.2.1.2 
Disciplines werkzaam voor de dag-/deeltijdbehandeling in uren per week uitgesplitst 
naar dagkliniek 
 

Disciplines in uren 
per week 

De 
Waag 

Kairos 
De 

Ten-
der 

GGzE AFP 
Het 
Dok 

De 
Trans-

fer 
Totaal 

Sociotherapeuten 370  108 180 100 758

Psychotherapeuten 70 1,5 23 4 40 138,5

Gedragstherapeuten    29 29

Systeemtherapeuten 16   16

Psychomotore thera-
peuten 

27 4  8 10 49

Creatief therapeuten 16  6 ¹ 10 32

Psychosociale bege-
leiders 

 216  216

Psychiaters (incl. 
psychiaters in oplei-
ding) 

6 1,5  8 20 35,5

Psychologen    20 20

Psychodiagnostici 10 10  20

Maatschappelijk 
werkers 

  8 20 28

Sociaal psychiatrisch 
verpleegkundigen 

  8 36 44

Overig  4  16 20

Totaal 515 237 153 273 220 1.406

grijs = niet van toepassing 
 
¹ GGzE kan op indicatie een creatief therapeut inschakelen. 

 
 
3.2.2 Dossiervorming en registratie 
 
De zorg en de behandeling hebben niet alleen een inhoudelijke kant, maar ook 
een organisatorische kant. De cliëntgegevens worden geregistreerd en daar-
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naast wordt relevante informatie van de cliënt in dossiers opgeslagen. In het 
onderzoek is speciale aandacht gegeven aan de registratie- en dossiergege-
vens. Dergelijke gegevens dienen ter verantwoording van de zorg en maken 
de forensisch psychiatrische poliklinische en dag-/deeltijdbehandeling transpa-
rant. De poli- en dagklinieken bevinden zich in verschillende stadia van ont-
wikkeling. Sommigen bestaan al wat langer, anderen zijn nog niet zo lang 
geleden van start gegaan. Toch hebben ze allen een achterland: de kliniek, 
waarin een dergelijke administratie al langer wordt gehanteerd. In dit onder-
zoek kunnen we constateren dat de registratie van de poli- en dagklinieken 
niet uniform is en niet volledig is. Er is sprake van verschillende automatise-
ringssystemen en formats. In sommige gevallen is de registratie als onvol-
doende te kwalificeren. De meest cruciale gegevens, zoals de aard van het 
delict of de psychiatrische diagnose ontbreken. De informatie wordt niet geau-
tomatiseerd bijgehouden of is niet geactualiseerd. Vergelijkingen tussen poli- 
en dagklinieken onderling zijn zo niet mogelijk. 
 
De wijze van dossiervorming van de poli- en dagklinieken is heterogeen. De 
opbouw en indeling van de dossiers vertonen niet veel verschillen. De meeste 
poli- en dagklinieken hebben hun dossiers ingedeeld volgens een aantal cate-
gorieën: algemene gegevens, persoonsgegevens, correspondentie, behandel-
plannen en -contracten, evaluatieverslagen, aantekeningen van de behande-
laar(s), psychiatrische onderzoeksgegevens, somatische gegevens, milieuge-
gevens, justitiële rapporten, e.d. Bij een paar poli- en dagklinieken zien de 
dossiers er in het algemeen overzichtelijk en verzorgd uit. Bij de anderen is dit 
soms minder: onverzorgde, niet bijgehouden, incomplete of niet afgesloten 
dossiers zijn geen uitzondering. In een klein aantal gevallen bleek uit het dos-
sier niet of de behandeling was afgesloten, omdat bijvoorbeeld een eindevalu-
atie ontbrak of er geen follow-up was geweest van een contact. Vervolgafspra-
ken waren niet altijd terug te vinden. Dergelijke dossiers zijn sterk gebonden 
aan één behandelaar. In een aantal bestudeerde dossiers was het niet duide-
lijk wat nu het behandeldoel was en of dit in voldoende mate was bereikt. In 
een klein aantal gevallen waren de doelen en het gedrag van de cliënt derma-
te in gemeenplaatsen of algemene termen geformuleerd, dat het echte doel 
van de forensisch psychiatrische zorg uit het oog was verloren. ‘Afspraken 
nakomen’ of ‘beter kunnen plannen’ zijn bijdoelen of kleinere doelen om de 
grotere doelstelling te behalen, namelijk geen strafbaar gedrag plegen of hier-
toe neigen. 
 
Er zijn grote verschillen in de wijze waarin de poli- en dagklinieken de behan-
deling toetsen aan het gedrag van de cliënt. Eigenlijk is er slechts in één poli- 
en dagkliniek sprake van structureel testen van de cliënten van de dagbehan-
deling. Via een grote hoeveelheid instrumenten en vragenlijsten is het mogelijk 
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gedrag en gevoelens van de cliënt te meten. Het is opmerkelijk dat andere 
poli- en dagklinieken hiervan veel minder gebruik maken of soms zelfs hele-
maal niet. 
 
De recentelijk gestarte poli- en dagklinieken tonen zich zeer divers in hun regi-
stratie en dossiervorming. In één geval is sprake van reeds vooraf ontwikkelde 
en goed doordachte procedures die men geleidelijk gaat toepassen. In een 
ander geval zijn de registratie en dossiervorming amper op gang gekomen. 
Procedures voor aanmelding, intake, e.d. ontbreken. 
 
De koppeling tussen dossiers en registratie is bij alle poli- en dagklinieken 
onvoldoende aanwezig. Individuele gegevens zijn al lezende terug te vinden in 
de dossiers, maar dit kost - afhankelijk van de wijze van dossiervorming door 
de poli- en dagkliniek - onnodig veel tijd en geeft geen overzicht op geaggre-
geerd niveau. Eigenlijk vindt in slechts één poli- en dagkliniek structureel on-
derzoek plaats naar de dagbehandeling vanuit de kliniek. De polikliniek is nog 
niet onderzocht, maar hiervoor zijn wel plannen. Andere poli- en dagklinieken 
vertonen intern weinig activiteiten op dit terrein. 
 
Een belangrijk onderdeel in de dossiers zijn de evaluatie en eventuele bijstel-
ling van het behandelplan en -doel. Een gevaar van behandeldoelen stellen is 
dat deze zodanig gedefinieerd worden dat ze niet haalbaar zijn of dat ze juist 
te gemakkelijk haalbaar zijn. In de forensisch psychiatrische ambulante zorg is 
het nodig om doelen te bepalen die op zeer korte termijn te bereiken zijn. Wat 
in veel dossiers onduidelijk blijft, is de reden waarom sommige doelen zijn 
gesteld. De relatie tussen het strafbaar gedrag en de psychische problematiek 
en de behandeldoelen is niet altijd inzichtelijk. Bij het lezen van sommige be-
handeldoelen is het niet duidelijk dat het om een forensisch psychiatrische 
cliënt gaat. Doelen als: afspraken nakomen, leren nee zeggen, e.d. vormen 
geen doelen van een specifieke forensische behandeling. Wel als ze gerela-
teerd zijn aan het te behandelen strafbaar gedrag, bijvoorbeeld nee zeggen 
tegen ‘verkeerde’ vrienden of tegen drinken als dat ertoe leidt dat iemand dit 
gedrag gaat vertonen. 
 
Uit de dossiers valt op te maken dat veel cliënten problemen hebben op diver-
se levensgebieden, zoals relaties, werk, financiën, huisvesting, e.d. In sommi-
ge gevallen bestaan deze problemen al langere tijd. In veel gevallen is de 
cliënt echter als gevolg van het gepleegde delict of het strafbare gedrag in 
problemen geraakt op deze terreinen. Tijdens de behandeling spelen zaken 
als echtscheiding; verbroken contacten met gezin, familie en omgeving of weer 
moeizaam op te bouwen contacten; verlies van werk; verhuizing en soms nog 
de juridische gevolgen van het delict, zoals het voorkomen van de rechtszaak. 
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Het ontbreken van een stabiele basis of thuissituatie maken het behandelpro-
ces niet eenvoudig. In het verleden zijn er soms verslavingsproblemen ge-
weest en hier en daar zijn deze nog latent aanwezig. Er is nogal eens sprake 
van misbruik, verwaarlozing en emotionele onveiligheid in de jeugd en kindertijd. 
 
 
3.3 Inhoud behandeling 
 
Het doel van de behandeling in een forensisch psychiatrische poli- en dagkli-
niek is een zodanige verbetering van het persoonlijk functioneren van de cliënt 
te ontwikkelen dat deze in staat is om met probleemgedrag om te gaan op een 
wijze die niet tot strafbaar gedrag leidt. Hierdoor kunnen de negatieve conse-
quenties van het gedrag voor de maatschappij (slachtoffers en leed) en de 
pleger zelf (tbs-maatregel en/of gevangenisstraf) worden voorkomen. 
 
Om voor dag- of poliklinische behandeling in aanmerking te komen, moet 
sprake zijn van een combinatie van psychiatrische problematiek en een ge-
pleegd delict of strafbaar gedrag. Dit laatste houdt in dat ook mensen die 
strafbare feiten hebben gepleegd zonder hiervoor berecht te zijn - omdat men 
niet is aangehouden of omdat er geen aangifte is gedaan - en/of dreigen door 
hun gedrag met justitie in aanraking te komen, in een forensisch psychiatri-
sche poli- en dagkliniek behandeld kunnen worden. In de praktijk worden 
vooral mensen aangemeld die reeds delicten hebben gepleegd. Iemand wordt 
afgewezen voor poliklinische of dagbehandeling als er sprake is van: een acu-
te crisissituatie, recidivegevaarlijkheid, ernstig suïcidaal gedrag, een ernstig 
onomkeerbaar psychiatrisch ziektebeeld, een ernstig onomkeerbare organisch 
psychosyndroom, een primaire verslavingsproblematiek, hevige impulsieve 
agressieve en/of seksuele gedragsstoornissen die de veiligheid binnen de poli- 
en dagkliniek bedreigen, e.d. Ook geen eigen woonruimte hebben of geen 
geschikte bezigheden hebben buiten de dagkliniek kunnen redenen zijn om 
geen dagbehandeling te bieden. In de praktijk rekenen alle poli- en dagklinie-
ken deze omstandigheden als uitsluitingscriteria voor een behandeling. Deze 
criteria worden mede gehanteerd om de veiligheid voor de bezoekers en me-
dewerkers van de poli-/dagkliniek te garanderen en vooral om de behandeling 
van de andere cliënten en het groepsproces niet te verstoren. Leeftijd is even-
eens een criterium. Met uitzondering van De Transfer behandelen de poli- en 
dagklinieken een leeftijdscategorie van 18 tot 65 jaar. Er zit wel enige marge 
in, met name aan de onderkant. Het aanbod is echter niet speciaal op jonge-
ren toegesneden. De Transfer, de polikliniek van Groot Batelaar, richt zich juist 
speciaal op jongeren tot 25 jaar. Ook komt het voor dat mensen worden afge-
wezen, omdat ze voor hun problematiek in de reguliere geestelijke gezond-
heidszorg terechtkunnen. Niemand is een leven lang forensisch psychiatrisch 
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patiënt. Toch komt het voor dat iemand die in het verleden een delict heeft 
gepleegd bij een forensisch psychiatrische polikliniek wordt aangemeld voor 
problematiek die hieraan niet is gerelateerd. 
 
Dat iemand wordt geaccepteerd voor behandeling betekent geen verplichting 
tot behandeling door de poli-/dagkliniek. In het contract dat met de cliënt wordt 
gesloten, zijn zogenaamde spel- en huisregels opgenomen waaraan men zich 
dient te houden. Gebruik van geweld; plegen van delicten; zwaar gebruik, 
bezit of handel van drugs; geregelde afwezigheid zonder afmelding, e.d. kun-
nen redenen zijn om tot heroverweging van de behandeling te komen. Waar-
schuwingen en eventueel beëindiging van de behandeling kunnen het gevolg 
zijn. Aangezien er vaak sprake is van een justitiële maatregel, zoals een voor-
waardelijke veroordeling, kan de rechter bij voortijdige beëindiging van de 
behandeling alsnog overgaan tot hechtenis of een klinische behandeling. 
 
De poliklinische behandeling richt zich op persoonlijke begeleiding, individuele 
en relatie-gesprekstherapie, instellen en controleren van medicatie, etc. In de 
oorspronkelijke opzet van de poliklinieken speelde de poliklinische nazorg voor 
de ontslagen cliënten van de tbs- of forensisch psychiatrische kliniek een grote 
rol. Deze vindt weliswaar plaats, maar vormt slechts een klein deel van het 
werk van de poli- en dagklinieken, mede gezien het absoluut geringe aantal 
ontslagen per kliniek per jaar. 
 
Zoals als eerder is vermeld, spitst het behandelaanbod zich toe op de plegers 
van delicten die zich het meest aandienen, namelijk seksuele geweldsdelin-
quenten en agressieve geweldsdelinquenten. Alle poli- en dagklinieken bieden 
dagbehandeling aan deze groepen volgens een gestructureerd behandelpro-
gramma dat meestal voor de periode van een half jaar wordt gevolgd. Bij een 
paar dagklinieken kan de behandeling langer duren of worden verlengd, bij-
voorbeeld bij de AFP Noord-Nederland of bij De Tender. Ook is het mogelijk 
dat er met combinaties wordt gewerkt van behandeling op resocialisatieafde-
lingen en dag- en poliklinische behandeling of van begeleiding in een RIBW 
met poliklinische contacten. Ook zijn er diverse cliënten die na een dagbehan-
deling nog enige tijd poliklinische contacten houden of in een nazorggroep 
bijeen komen. 
 
De programma’s van de verschillende dagklinieken ontlopen elkaar niet veel. 
Bij alle dagklinieken bestaat het programma uit een combinatie van individuele 
activiteiten en groepsgerichte activiteiten, zoals sociotherapie, gespreksthera-
pie, sociale vaardigheidstraining, terugvalpreventie, delictscenario, agressie-
beheersing, voornemens en plannen bespreken en naderhand checken, 
maatschappelijke oriëntatie, sport, creatieve therapie en gezamenlijk lunchen, 



 
Verwey-Jonker Instituut 

45 

koffiedrinken, e.d. De doelen worden iedere keer voor een korte termijn ge-
steld, bijvoorbeeld een week of een weekend. Grofweg trachten de dagpro-
gramma’s het volgende te bereiken: structuur brengen in het dagelijks leven, 
een gunstig sociaal netwerk opbouwen of onderhouden, bezigheden hebben 
om de weekends en de avonden op een zinvolle manier door te brengen, het 
oplossend vermogen van cliënten vergroten, alternatieven leren, empathie 
voor het slachtoffer vergroten, etc. 
 
Het specifieke accent van de behandeling in de forensische psychiatrie ligt op 
terugvalpreventie en het doorlopen van het delictscenario. Er wordt nagegaan 
hoe iemand tot een delict komt en wanneer de dreiging tot het plegen van een 
delict ontstaat. De feitelijke gang van zaken rond het gepleegde delict wordt 
gereconstrueerd. Ook wordt besproken hoe men dergelijke situaties in de 
toekomst kan herkennen en kan voorkomen. Werd er vroeger vooral de na-
druk gelegd op het psychologische element en het analyseren van de jeugd en 
de kindertijd (Wat is er misgegaan in de opvoeding waardoor cliënt tot dit ge-
drag is gekomen?), tegenwoordig tracht men het delictgedrag niet langer te 
verklaren, maar te reconstrueren. Welke situaties, welke factoren leiden tot het 
delictgedrag? Welke gebeurtenissen of beslissingen gingen aan het gedrag 
vooraf? Waardoor raakte de cliënt uit het evenwicht? Deze zogenaamde de-
lictketen wordt in de behandeling telkens doorlopen. Via Amerikaanse metho-
den is de behandeling pragmatischer geworden: ‘no cure but control’. Verschil-
lende dagklinieken werken vanuit deze aanpak. Behalve De Tender, deze 
heeft eveneens aandacht voor het belang van de opvoeding en de jeugd. Veel 
cliënten blijken een moeilijk verleden te hebben met verwaarlozing en misbruik 
in de kindertijd. 
 
De behandeling is primair gericht op gedragsverandering bij de cliënt. Hij moet 
zijn leefsituatie zo leren te organiseren dat hij niet terugvalt in strafbaar ge-
drag. De neiging om het delict te plegen is niet een probleem dat overgaat, 
maar een gedragsuiting die onder controle is te krijgen. Daarvoor in de plaats 
moet hij alternatief gedrag aanleren door zijn eigen mogelijkheden te vergroten 
en sociale vaardigheden te ontwikkelen. Om terugval te voorkomen, moet hij 
leren bepaalde signalen tijdig te herkennen en daarop adequaat te reageren. 
Daarnaast moet hij leren riskante situaties indien mogelijk te mijden. Het wer-
ken met groepen zorgt ervoor dat cliënten met elkaar en elkaars problemen 
worden geconfronteerd. Ze kunnen elkaar beïnvloeden, stimuleren, helpen en 
van elkaar leren. In de groep wordt er gewerkt aan het beheersen van impul-
sen, het omgaan met agressie, het aanleren van gedragsalternatieven, het 
vermijden van gedragsuitlokkende situaties, het inleven in het slachtoffer, e.d. 
Ook het netwerk rond de cliënt wordt betrokken in de behandeling. Een steu-
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nend netwerk rond de cliënt dat hem ook een beetje in de gaten houdt, is be-
langrijk in het voorkomen van terugval. 
 
De motivatie van de cliënt om behandeld te worden of om te veranderen is in 
tegenstelling tot de reguliere geestelijke gezondheidszorg geen voorwaarde 
om in behandeling te gaan. De juridisch opgelegde maatregel tot behandeling 
dwingt iemand tot behandeling. Toch geven verschillende poli- en dagklinieken 
aan dat bij veel cliënten de motivatie om behandeld te worden of te verande-
ren tijdens de behandeling groeit of sterker zichtbaar wordt. Het vermogen om 
kritisch naar zichzelf te kijken met inzicht in de eigen persoonlijkheid is bij de 
start van een behandeling vaak niet aanwezig bij de cliënt. Zelfbeheersing, 
gewetensfunctie, empathisch vermogen en sociale vaardigheden zijn in het 
algemeen weinig ontwikkeld. De ernst van het gedrag of de gevolgen voor 
anderen worden aanvankelijk vaak ontkend of gebagatelliseerd. 
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Hoofdstuk 4 
Regionale samenwerking en circuitvorming 
 
 
 
4.1 Verwijzers 
 
Aan de poli- en dagklinieken is gevraagd een overzicht te geven van het type 
en aantal verwijzers per jaar vanaf de officiële toelating (en eventueel hier-
voor), uitgesplitst naar type behandeling. Aanvankelijk dachten veel poli- en 
dagklinieken dat de reclassering in 90% van de gevallen de verwijzer van 
cliënten is. Nu men in het kader van dit onderzoek de gegevens heeft verza-
meld, blijkt dit een te hoge schatting te zijn. Door de betrokkenheid van de 
reclassering bij het juridisch kader van de cliënt en de rol van de reclassering 
als contactpersoon, kan het idee ontstaan dat de reclassering ook de verwij-
zende rol heeft. De reclassering is vanzelfsprekend wel de grootste verwijzer, 
met name voor de dagbehandeling. Bij GGzE en Het Dok wordt driekwart van 
de cliënten verwezen door de reclassering. Bij de andere poli- en dagklinieken 
is dit getal lager. Voor de poliklinieken ligt het cijfer tussen de 40 en 46% met 
als uitzondering De Tender (32%). Voor de dagklinieken varieert het percenta-
ge verwijzingen door de reclassering tussen 54 en 64%. Het grote aantal ver-
wijzingen bij Het Dok en de AFP wordt mede bepaald door overname van 
groepen cliënten of behandelprogramma’s van de reclassering. 
 
Bij de meeste poli- en dagklinieken zijn in de loop der jaren geen grote ver-
schuivingen te zien. Alleen bij Kairos neemt het aantal verwijzingen van de 
reclassering relatief af, terwijl de verwijzingen vanuit de zorg toenemen. Hierbij 
dient zich dan onmiddellijk de vraag aan hoe deze gegevens te verklaren zijn 
aan de hand van de eerder gevonden hoge aantallen van cliënten die zonder 
juridisch kader, dus vrijwillig, in behandeling zijn. Dit zou betekenen dat een 
deel van de cliënten die via de reclassering bij Kairos worden aangemeld geen 
juridisch kader heeft. 
 
Het is opvallend, met name bij de dag- en deeltijdbehandeling, dat bepaalde 
zorgaanbieders zelden of nooit verwijzen. De politie is alleen voor de polikli-
niek van De Waag een verwijzer. 
 
In de onderstaande tabellen wordt een totaaloverzicht gegeven van de verwij-
zers voor alle poliklinieken over 1999. Vervolgens wordt een totaaloverzicht 
gegeven voor alle dagklinieken over 1999. In Bijlage I wordt per polikliniek en 
per dagkliniek een overzicht gegeven van het type verwijzers voor de periode 
1992 t/m 1999. 
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Tabel 4.1.1 
Verwijzers voor de poliklinische behandeling in 1999 in percentages uitgesplitst naar 
polikliniek. 
 
Verwijzers voor poliklini-
sche behandeling 

De 
Waag 

Kairos 
De 

Tender 
GGzE¹ AFP 

Het 
Dok 

De 
Transfer

Reclassering 45 46 32 44 77 40

Politie 5  

Riagg 19  11 10 13 10

Tbs-kliniek of FPK 6  4 20

GGZ-instelling (anders dan 
Riagg) 

5 24 19 6 3

Instelling in de zorg voor 
verstandelijk gehandicap-
ten 

  1

Instelling in de versla-
vingszorg 

  5 4

Huisarts 8 13 3 6 2

Jeugdzorg   10

Raad voor de Kinderbe-
scherming 

  20

Vrijgevestigd psychia-
ter/psycholoog 

2  1 1

Eigen verzoek 4  8 3

Penitentiaire inrichting   5

Districtpsychiatrische 
dienst 

3  

PSC 3  

Overig  17 22 14 1

Onbekend   6

N = 712 441 434 235 234 180 9

¹ GGzE heeft geen onderscheid gemaakt tussen verwijzingen voor poliklinische behandeling en 
dag-/deeltijdbehandeling. Zie Bijlage I, tabel 4.1.6 voor een totaaloverzicht van GGzE over 1999. 
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Tabel 4.1.2 
Verwijzers voor de dag-/deeltijdbehandeling in 1999 in percentages uitgesplitst naar 
dagkliniek 
 
Verwijzers voor dag-/ deel-
tijdbehandeling 

De 
Waag 

Kairos 
De 

Tender¹
GGzE² AFP 

Het 
Dok 

De 
Transfer

Reclassering 54 55 64

Politie   

Riagg 5 9 11

Tbs-kliniek of FPK  3 2

GGZ-instelling (anders dan 
Riagg) 

7 9 9

Instelling in de zorg voor 
verstandelijk gehandicapten 

  

Instelling in de verslavings-
zorg 

  

Huisarts 1 24 4

Jeugdzorg   

Raad voor de Kinder-   
bescherming 

  

Vrijgevestigd psychiater/ 
psycholoog 

  

Eigen verzoek   2

Penitentiaire inrichting   6

Districtpsychiatrische dienst 13  

PSC 20  

Overig   2

N = 90 32 42 16 47

grijs = niet van toepassing 

 
¹  De Tender neemt geen verwijzingen aan voor de dag-/deeltijdbehandeling. Cliënten worden eerst 

individueel in de polikliniek behandeld voordat ze instromen in de dag-/deeltijdbehandeling. 
² GGzE heeft geen onderscheid gemaakt tussen verwijzingen voor poliklinische behandeling en 

dag-/deeltijdbehandeling. Zie Bijlage I, tabel 4.1.6 voor een totaaloverzicht van GGzE over 1999. 
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Per poli- en dagkliniek is een aantal verwijzers van de reclassering en de Ri-
agg geïnterviewd. Zij tonen zich allen zeer tevreden over de mogelijkheid van 
behandeling door de forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken. Voor de 
reclassering is het vaak voldoende duidelijk wat de criteria van in- en exclusie 
zijn, maar de Riagg heeft soms het idee dat de cliëntengroep die de poli- en 
dagklinieken bedienen te smal is. Criteria als ‘niet te ernstige psychiatrische 
problematiek’ en ‘niet te ernstige verslavingsproblematiek’ vindt men te beper-
kend. Opvallend genoeg hebben de forensisch psychiatrische poli- en dagkli-
nieken soortgelijke kritiek op de Riagg, namelijk dat zij juist moeilijke groepen 
uitsluit. De wederzijdse beeldvorming is niet altijd even helder. 
 
De reclasseringsmedewerkers zijn verheugd met het bestaan van de foren-
sisch psychiatrische poli- en dagklinieken. Voordat poli- en dagklinische be-
handeling mogelijk was, bleek het vaak moeilijk om cliënten naar een hulp-
voorziening te verwijzen. De instellingen toonden zich weinig toegankelijk of 
waren niet adequaat toegerust om te behandelen. Een reclasseringsmede-
werker ziet echter ook een negatieve kant aan deze ontwikkeling. Het ontslaat 
de reguliere geestelijke gezondheidszorg van de noodzaak om zich op het 
grensgebied van hulpverlening en justitie te ontwikkelen. Een andere mede-
werker betrapt zich erop dat hij bij problematiek die door een Riagg behandeld 
kan worden toch naar de forensisch psychiatrische polikliniek verwijst. Volgens 
hem zijn de procedures daarvoor gemakkelijker en kan er sneller gehandeld 
worden. 
 
Ondanks de positieve geluiden over het bestaan van de poli- en dagklinieken, 
is niet iedereen even tevreden over de informatievoorziening. Sommigen zeg-
gen soms niets meer te horen over de behandeling. Het dossieronderzoek 
wijst echter uit dat er regelmatig correspondentie is naar verwijzende instan-
ties. Dit is ook noodzakelijk als de behandeling binnen een justitieel kader 
plaatsvindt. Het gebrek aan follow-up of aan gegevens over recidive vinden de 
verwijzers een groter nadeel. Zij weten niets over iemand totdat hij of zij zich 
weer aandient. 
 
De ideeën over hulpverlening van de poli- en dagklinieken gaan steeds meer 
in de richting van preventie. Hoe eerder men erbij is, hoe meer de schade 
beperkt kan blijven. Daarvoor achten de verwijzers het belangrijk dat de drem-
pels voor aanmelding zo laag mogelijk zijn. In gevallen waarbij (nog) geen 
sprake is van gepleegde delicten, maar waarbij delictgevaar dreigt, zouden 
verwijzers meer mogelijkheden tot behandeling wensen. 
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Ten behoeve van bepaalde doelgroepen, zoals jongeren, allochtonen, licht 
verstandelijk gehandicapten, zwak- en minderbegaafden, en vooral combina-
ties van deze kenmerken, zouden de verwijzers het aanbod graag uitgebreid 
zien. 
 
 
4.2 Regionale samenwerking en circuitvorming 
 
De oorspronkelijk landelijke werking van de tbs-klinieken en de FPK’s maakte 
het aanvankelijk niet gemakkelijk voor de poli- en dagklinieken om regionaal te 
werken. In de toekomst zal er meer regionaal gewerkt gaan worden. Het idee 
van een centrale regie is achterhaald. Meer dan voorheen het geval was, zul-
len de zorgcircuits zich decentraal ontwikkelen. In de toekomst zal dit gekop-
peld worden aan een (boven)regionale indicatiestelling en zorgtoewijzing. 
 
Op diverse plaatsen worden forensisch psychiatrische netwerken ontwikkeld, 
waaraan ook de poli- en dagklinieken deelnemen. De samenwerking in de 
netwerken is nog sterk in ontwikkeling en verloopt niet overal even gemakke-
lijk, aldus de informanten. Er is meer netwerkvorming op papier dan in werke-
lijkheid. De samenwerking tussen de forensisch psychiatrische poli- en dagkli-
nieken en de reclassering is overal het verst ontwikkeld. 
 
De samenwerking tussen de forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken en 
de Riagg’s is nog niet overal van de grond gekomen. De Riagg dient krachtens 
de AWBZ hulp te verlenen aan mensen die psychische problemen hebben. 
Hierin mag men niet differentiëren. Als gevolg van een beperkt budget kan de 
Riagg echter niet aan alle specifieke doelgroepen tijd besteden. Soms is er 
een keuze gemaakt voor een aanbod voor een bepaalde doelgroep, bijvoor-
beeld plegers van incest. Het is echter goed denkbaar dat cliënten van de 
forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken met problemen die niet direct 
met het delict samenhangen bij een Riagg terecht zouden kunnen. Of dat na 
afloop van een dagbehandeling een cliënt verder behandeld zou kunnen wor-
den door een Riagg. In de praktijk loopt dit niet altijd zo. Soms gaat het goed, 
maar er zijn ook Riagg’s die bang zijn voor recidive en het delictgevaar niet 
goed kunnen bepalen. Dit kan ertoe leiden dat een forensisch psychiatrische 
polikliniek langer doorgaat met nazorg dan strikt noodzakelijk is. 
 
Met de reclasseringswerkers verloopt de samenwerking goed. Op diverse 
plaatsen zijn behandel- en trainingsprojecten van de reclassering overgeno-
men door de forensisch psychiatrische poli- en dagkliniek in dat werkgebied. 
De cliënten van de forensische psychiatrische zorg worden vanuit de reclasse-
ring begeleid door reclasseringswerkers met de taakspecialisatie sociaal psy-
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chiatrisch werk. In de eerder genoemde reorganisatie van de reclassering 
werd het SPW als taakspecialisme geïntegreerd in het takenpakket van de 
reclasseringsunits. Vanaf 1997 is verder geïnvesteerd in reclasseringsactivitei-
ten voor de forensisch psychiatrische doelgroep. De belangrijkste aanleiding 
daartoe was de inwerkingtreding van nieuwe regelgeving omtrent de terbe-
schikkingstelling, met name ten aanzien van de tbs met voorwaarden en de 
voorwaardelijke beëindiging van de tbs met verpleging, hetgeen een uitbrei-
ding van de taken van de reclassering betekende. De werkwijze van het SPW 
vindt plaats volgens het principe van ‘duaal casemanagement’. De reclasse-
ring werkt daarbij samen met andere instellingen. Zij behandelt niet - dat is de 
taak van de geestelijke gezondheidszorg en de verstandelijk gehandicapten-
zorg-, maar verzorgt de trajectbegeleiding van de cliënt voor, tijdens en na de 
behandeling. De reclassering begeleidt en motiveert, vervult een schakelfunc-
tie naar behandelinstellingen en andere voorzieningen, houdt toezicht en con-
troleert, en rapporteert aan het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht. 
De bemoeienis van de reclassering met de cliënt wordt in belangrijke mate 
bepaald door het justitiële traject. De forensische psychiatrische poli- en dag-
klinieken zijn voor de reclassering dus een belangrijke aanbieder van zorg. 
 
De samenwerking met de jeugdhulpverlening, kinder- en jeugdpsychiatrie en 
jeugdgevangenissen verloopt niet overal gemakkelijk. Voor jongeren beneden 
de 25 jaar is er weinig hulp voorhanden behalve de ambulante bureaus jeugd-
zorg en speciale deeltijdbehandeling in de forensische psychiatrie. Sommige 
forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken geven aan wel samenwerking 
geïnitieerd te hebben of een specifiek aanbod voor jeugd overwogen te heb-
ben, maar het ontbrak hen aan goede contacten of netwerken met het jeugd-
circuit. 
 
Op diverse plaatsen is er een vergaande samenwerking tussen de poli- en 
dagklinieken en instellingen in de zorg voor verstandelijk gehandicapten, met 
name voor SGLVG, ontstaan. Vanuit beide kanten bestaat de noodzaak om 
voor licht verstandelijk gehandicapte en zwakbegaafde seksuele geweldsple-
gers een apart behandelaanbod te bieden. 
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Hoofdstuk 5 
Werkbaarheid van de forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken 
 
 
 
5.1 Resultaten van de forensisch psychiatrische poliklinische en dagbe-

handeling 
 
Van de forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken heeft totnogtoe alleen 
De Waag onderzoek verricht naar de dagbehandeling (Derks & Hildebrand, 
1997; Derks, Hildebrand & Mulder, 1998). De onderzoeksresultaten tonen 
gunstige effecten van de dagbehandeling, met name voor plegers van seksue-
le geweldsdelicten. De verbeteringen zijn vooral zichtbaar in hun sociaal func-
tioneren. Ook is nagegaan of de dagbehandeling effectief is wat betreft het 
voorkomen van recidive. De termijn van potentiële recidive was echter kort 
gezien het relatief korte bestaan van de dagbehandeling. Van degenen die de 
behandeling hadden afgemaakt, is een vijfde (21%) naderhand met justitie in 
aanraking gekomen. Zeven procent daarvan werd veroordeeld tot een on-
voorwaardelijke gevangenisstraf. Van degenen die de behandeling niet had-
den voltooid, kwam bijna driekwart (73%) met justitie in contact. Van hen kreeg 
ruim een kwart (27%) een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Overigens wa-
ren de delicten waarvoor men recidiveerde van andere en vaak minder ernsti-
ge aard dan waarvoor men eerder veroordeeld en/of behandeld was. Dit gold 
met name voor degenen die eerder waren veroordeeld voor seksuele delicten 
en ernstige geweldsdelicten. Een complicerende factor bij een dergelijke eva-
luatie is het ontbreken van een controlegroep. Het blijft onduidelijk of er zonder 
behandeling sprake zou zijn geweest van recidive of herhaling van het gedrag. 
Ook onder de ‘drop outs’ zijn cliënten die niet meer recidiveren. Recidivegege-
vens vertellen dat men in aanraking is gekomen met justitie vanwege een 
strafbaar feit. Geen recidive sluit niet uit dat er toch nog sprake is van strafbaar 
gedrag of neiging hiertoe. De soms kortstondige contacten met een polikliniek, 
de uitval en het ontbreken van vervolgcontacten na afloop van een behande-
ling maken het moeilijk om na te gaan of er ook op lange termijn sprake is van 
vermindering van recidive, strafbaar gedrag, sociale en psychische problemen 
en zorgbehoefte. 
 
Ondanks het groeiende aantal poliklinische en dag- en deeltijdverrichtingen 
zien we geen afname van de behandelduur in de tbs- en forensisch psychiatri-
sche klinieken, zoals in het verleden was gehoopt. Evenmin neemt het aantal 
aanmeldingen voor de tbs- en forensisch psychiatrische klinieken af. Bij een 
verruiming van behandelmogelijkheden kan de rechter eerder ertoe overgaan 
om behandeling toe te wijzen in plaats van straf. Het is onduidelijk of het aan-
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tal delicten of wetsovertreders nu minder is dan het zonder de aanwezigheid van 
forensisch psychiatrische poliklinische en dagbehandeling geweest zou zijn. 
 
Toen er nog uitsluitend intramurale tbs-behandeling was met daarnaast de bege-
leiding van de reclassering was de terugkeer naar de maatschappij een moeilijke 
stap. Deze overgang wordt nu meer gedoseerd door de mogelijkheid van een 
ambulante fase. Ook de forensisch psychiatrische circuitvorming is sterk bevorderd 
door het ontstaan van poli- en dagklinieken. 
 
De poli- en dagklinieken en de verwijzers zijn van mening dat er doelgroepen zijn 
die onvoldoende worden bereikt. Te denken valt aan: adolescenten, allochtonen, 
licht verstandelijk gehandicapten, zwak- en minder begaafden en met name com-
binaties van deze kenmerken. Voor jongeren is er de jeugdhulpverlening, de 
jeugdzorg en de residentiele opvang, zoals de jeugdgevangenis of de landelijke 
achtervang voor licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen. Ook is op een aantal 
plaatsen sprake van forensisch psychiatrische deeltijdbehandeling voor jeugdigen. 
In het tussengebied dat is gericht op terugvalpreventie en het voorkomen van erger 
op latere leeftijd is weinig voorhanden. 
 
Ook zijn er delicten waarvoor volgens de informanten momenteel nog te weinig 
specifieke behandeling wordt geboden, zoals brandstichten, dwangmatig stelen, 
e.d. 
 
Is de behandeling door de forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken succes-
vol? De informanten zijn voorzichtig. Ze denken of hopen het, maar kunnen het 
niet altijd hard maken. De therapietrouw van de seksuele geweldsplegers is bij alle 
forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken groot. Ook bij agressieve gewelds-
plegers lijkt de interne motivatie gegroeid. Het is echter moeilijk om de trouw los te 
zien van de juridische gevolgen die het stoppen met een behandeling voor een 
cliënt heeft. In verscheidene dossiers werd aangetroffen dat de cliënt zelf prijs 
stelde op langer contact na de behandeling of weer terugkwam als er problemen in 
zijn leven speelde of hij bang was weer in de fout te gaan. Dat is een belangrijk 
gegeven, omdat het een bewijs is van het succes van de poli- en dagkliniek. Een 
laagdrempelige voorziening waarbij de cliënt zich dusdanig veilig voelt, dat hij 
bereid is met nieuwe problemen of dreigende terugval voor de dag te komen, is 
een belangrijke voorwaarde voor succes. 
 
Diepgewortelde persoonlijkheidskenmerken als impulsiviteit en neiging tot 
agressiviteit zijn moeilijk te behandelen. In het onderzoek van De Waag blijkt 
dat bij plegers van geweldsdelicten de resultaten van behandeling minder 
duidelijk zijn dan bij plegers van seksuele geweldsdelicten. Er was weinig 
verschil tussen de voor- en nameting in de mate waarin ze problemen ervaren 
op het gebied van agressie, woede en impulsiviteit. Bovendien was er vaker 
sprake van uitval onder plegers van geweldsdelicten. Het recidivecijfer onder 
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degenen die de behandeling hadden volbracht, bedroeg zoals vermeld 21%. 
Dit cijfer toont aan dat de dagbehandeling geenszins een garantie biedt dat de 
cliënt geen delict meer pleegt. Wel kan gesproken worden over ‘harm reducti-
on’. 
 
De Tender verricht sinds 1997 preklinische interventies bij tbs-wachtenden in 
de penitentiaire inrichting Zwolle. Het doel hiervan is de psychische conditie en 
het gedrag van de tbs-wachtenden te verbeteren en hen voor te bereiden op 
de overgang naar de tbs-kliniek. Men hoopt hiermee de duur van de intramura-
le behandeling te verkorten. Er zijn afspraken gemaakt met de gevangenissen 
en de huizen van bewaring. De psychologische dienst en de psychiater hou-
den zich vooral bezig met het detentiegeschikt houden en het opvangen van 
crises. De forensisch psychiatrische polikliniek kijkt naar de link tussen de 
problematiek en het gepleegde delict. Het project is door alle betrokken als 
positief ervaren. De doelgroep werd bereikt, er was sprake van een grote the-
rapietrouw en nauwelijks uitval (Oosterhoff e.a., 1999). Ook hier geldt dat het 
moeilijk is om de trouw en de weinige uitval los te zien van de situationele 
omstandigheden van de gedetineerden. 
 
Behalve bovengenoemde onderzoeken is er weinig bekend over recidive na 
behandeling in de forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken. Wel wordt er 
onderzoek gedaan naar recidive na beëindiging van de tbs-maatregel (Leuw, 
1999). De mate van recidive wordt altijd als het belangrijkste criterium voor de 
effectiviteit van de tbs-behandeling beschouwd. In feite gaat het in de ambu-
lante forensisch psychiatrische zorg echter niet om de mate van recidive, maar 
om de mate van strafbaar gedrag. Het doel van de forensisch psychiatrische 
poliklinische en dagbehandeling is: voorkomen dat een cliënt terugvalt of per-
sisteert in strafbaar gedrag. De kans op herhaling van het gedrag moet afwe-
zig zijn of in ieder geval zo klein mogelijk zijn. Ook al is er geen sprake van 
recidive dan kan een cliënt toch strafbaar gedrag vertonen of worstelen met 
bepaalde neigingen hiertoe of gevoelens hierover. Het is de bedoeling van de 
forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken om dergelijk gedrag te voorko-
men, doordat de cliënt zelf het gedrag leert herkennen en signaleren. Een 
laagdrempelige vorm van hulp waar men gemakkelijk terecht kan, beschermt 
de cliënt en de samenleving. Een cliënt die terugkomt bij de polikliniek, omdat 
hij bij zichzelf ongewenste gevoelens bespeurt of in zijn oude gedrag dreigt te 
vervallen, is paradoxaal genoeg een blijk van succes van de behandeling. Het 
voorkomt dat een cliënt slachtoffers maakt en uiteindelijk toch in een klinische 
of een strafsetting terechtkomt. Cliënten die tijdig terugkomen, vormen dus een 
succesfactor. 
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Er zijn twee groepen ex-cliënten bekend: degenen die tijdig, preventief terug-
komen en de recidivisten die terugkomen in de poli- en dagklinieken en al dan 
niet een wettelijke maatregel of straf opgelegd krijgen. Er blijft echter een grote 
groep ex-cliënten over van wie niets bekend is als ze zelf niets van zich laten 
horen. 
 
 
5.2 Resultaten van de forensisch psychiatrische poliklinische en dagbe-

handeling volgens de indicatoren 
 
Het onderzoek is primair beschrijvend van aard. Zoals al is aangegeven in het 
eerste hoofdstuk, was het niet de bedoeling en ook niet mogelijk om de effec-
ten van behandeling te meten of een vergelijking te maken tussen de resulta-
ten van de verschillende poli- en dagklinieken. Ook was het niet de intentie om 
een representatief onderzoek onder de populatie van de verschillende poli- en 
dagklinieken te houden. Er zijn gesprekken gevoerd met representanten van 
de poli-/dagklinieken, verwijzers en samenwerkingspartners. Er zijn vragenlijs-
ten ingevuld door de forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken. Deze 
gegevens zijn verwerkt en geanalyseerd. Ook is relevante documentatie en 
informatiemateriaal van de poli- en dagklinieken bestudeerd. Bovendien zijn er 
dossiers en registratiegegevens geanalyseerd. 
 
Zoals eerder vermeld, is een lijst van indicatoren ontwikkeld om toch enige 
toetsbare uitspraken te doen over de werkzaamheid van de poli- en dagklinie-
ken (zie Bijlage II). Deze lijst is gebaseerd op de ‘Criteria Levensvatbaarheid’ 
zoals die in 1992 zijn ontwikkeld door de begeleidingscommissie van de poli- 
en dagbehandeling van de Dr. Henri van der Hoeven Kliniek en het voormalige 
NcGv (Derks, 1992). De indicatoren zijn naast de resultaten van het dossier-
onderzoek en de andere onderzoeksgegevens gehouden. 
 
 
Hieronder volgt een overzicht van de resultaten per indicator. 
 
1. PERSOONLIJKE ONTWIKKELING: VERBETERING VAN FUNCTIONEREN VAN 

CLIËNTEN TIJDENS EN NA DE BEHANDELING IN RELATIE TOT HUN 

FUNCTIONEREN VÓÓR DE BEHANDELING. 
In de dossiers wordt gewoonlijk in algemene bewoordingen over het 
functioneren van de cliënt gesproken. Dat betreft met name hoe de 
cliënt zich voelt. 
 

1.1 Cliënten beschikken over meer gedragsalternatieven 
Dit is niet altijd te bepalen op grond van de informatie in de dossiers. 
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1.2 Cliënten kunnen beter met hun beperkingen omgaan. 
Dit is niet altijd te bepalen op grond van de informatie in de dossiers. 

 
1.3 De motivatie van cliënten voor behandeling is gegroeid. 

In vrijwel alle dossiers is sprake van gemotiveerde cliënten. Bij vrijwillige 
behandeling is echter vaker te zien dat een cliënt niet op de afspraak ver-
schijnt. 

 
1.4 Behandelde cliënten hebben de behandeling volgens vastgestel-

de termijn volbracht. 
Dat geldt voor de meeste cliënten uit de bestudeerde dossiers. Bij de 
poliklinische contacten ligt dit anders. Hier ziet men vaker dat iemand 
niet meer komt of enige tijd weg blijft. Ook hier speelt het vrijwillige ka-
rakter van de behandeling een rol. 

 
1.5 Cliënten slagen erin meer structuur in hun leven aan te brengen. 

Dit is niet altijd te bepalen op grond van de informatie in de dossiers. 
In een aantal gevallen lijkt dit zo te zijn, in andere niet. 

 
1.6 Cliënten houden zich aan hun plannen. 

In een aantal gevallen wel, in andere gevallen niet. 
 
1.7 Cliënten zijn in staat voornemens te maken. 

In een aantal gevallen wel, in andere gevallen niet. 
 
1.8 Cliënten zijn tevreden over de behandeling. 

Dit is geen onderwerp in de dossiers. Het zou aan te raden zijn dit te 
meten in de vorm van een exitinterview en als item bij elke evaluatie 
op te nemen. 

 
1.9 De behandeldoelen van behandelde cliënten zijn bereikt. 

Dit is in ieder dossier bij elke evaluatie opgenomen. Grote, lange ter-
mijndoelen lijken vaak behaald, maar blijven moeilijk meetbaar. Het is 
niet mogelijk om fictieve situaties te creëren dus het blijft onzeker of 
iemand die minder agressief lijkt te zijn in een bepaalde situatie zich-
zelf inderdaad kan beheersen. Alleen bij De Waag zijn in de dossiers 
testgegevens opgenomen die gedrag- en gedragsveranderingen me-
ten. 
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1.10 Cliënten weten aan te geven wanneer ze hulp nodig hebben. 
Dit is een belangrijk gegeven dat uiteraard moeilijk na te gaan is. Toch 
zijn er in de dossiers duidelijke aanwijzingen dat cliënten hun behan-
delaar(s) vertrouwen en regelmatig zelf een beroep doen op hen en 
na verloop van tijd weer aankloppen met een vraag. 

 
 
2. VERKLEINEN RECIDIVEKANS 
 
2.1 De kans op recidive van cliënten is verminderd. 

Dit is niet te bepalen op grond van de informatie in de dossiers en de 
registratie. Alleen bij De Waag zijn in de dossiers testgegevens opge-
nomen die gedrag- en gedragsveranderingen meten. 

 
2.2 Klinische behandeling van cliënten wordt voorkomen. 

Dit is niet te bepalen op grond van de informatie in de dossiers en de 
registratie. 

 
2.3 Behandelde cliënten recidiveren niet voor hetzelfde of een soort-

gelijk delict. 
Dit is niet te bepalen op grond van de informatie in de dossiers en de 
registratie. 

 
 
3. VEILIGHEID BINNEN POLI- EN DAGKLINIEK 
 
3.1 Cliënten brengen personeel en medecliënten niet in gevaarlijke 

situaties. 
Er is zelden sprake van een gevaarlijke situatie. 

 
3.2 Cliënten worden gecontroleerd op alcohol- en druggebruik, bezit 

van wapens, etc. 
Deze controle is mogelijk en wordt ook met regelmaat toegepast. 

 
 
4. AFWEZIGHEID VAN PRAKTISCHE BELEMMERINGEN 
 
4.1 Een betaalde baan is geen belemmering voor deelname aan de 

(deeltijd)behandeling. 
Niet iedereen heeft (meer) een betaalde baan. Het komt voor dat ie-
mand tijdelijk bij z’n werkgever weg kan. Ook is het soms mogelijk dat 
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iemand die - al dan niet betaald - werk verricht voor een aantal uur per 
week dit normaal kan blijven doen. 
 

4.2 De reisafstand tussen de woningen van de cliënten en de poli- en 
dagkliniek bedraagt niet meer dan een uur. 
In veel gevallen blijft de reisafstand beperkt tot de regio. Er zijn echter 
cliënten die het niet erg vinden om te reizen en toch komen voor poli-
klinische contacten, ook als het ver weg is. De dependances zijn er 
mede gekomen om te vermijden dat cliënten te ver moesten reizen. 
Een lange reisduur kan immers een extra belasting betekenen om een 
behandeling vol te houden. De meeste poli- en dagklinieken hebben 
een centrale locatie en een goede verbinding met het openbaar ver-
voer. In sommige gebieden is poliklinische en dagbehandeling dun 
gezaaid. Hier zou nagegaan moeten worden wat de behoefte is en of 
het nodig is om dependances te organiseren. 

 
4.3 De naam van de poli- en dagkliniek werkt niet stigmatiserend 

voor cliënten. 
Vrijwel alle poli- en dagklinieken hebben een eigen naam, los van de 
tbs-kliniek of FPK, die geen associaties oproept met forensische psy-
chiatrie. Ook van buiten is het niet altijd direct zichtbaar dat het een fo-
rensisch psychiatrische poli- en dagkliniek is. Het is onbekend of de 
cliënten toch stigmatisering ervaren. 

 
4.4 Cliënten hoeven niet op een wachtlijst te staan. 

In het onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van wachtlijsten en 
wachttijden zoals in andere zorgsectoren. Toch nemen de laatste tijd 
het aantal wachtenden en wachttijden toe. Met name bij De Tender 
zijn er veel wachtenden en lange wachttijden, vooral voor de dagbe-
handeling. 

 
 
5. BEHANDELPROGRAMMA’S 
 
5.1 Cliënten krijgen een concreet behandelprogramma aangeboden. 

Alle cliënten in de dag- en deeltijdbehandeling krijgen een concreet 
behandelprogramma aangeboden. 

 
5.2 Het milieu van cliënten wordt bij de behandeling betrokken. 

In de dossiers blijkt dat het milieu van cliënten zoveel mogelijk bij de 
behandeling wordt betrokken. 
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5.3 Het behandelprogramma biedt de cliënten voldoende structuur. 
De behandelprogramma’s in de dagklinieken zijn sterk gericht op het 
bieden van structuur. 
 

5.4 Het behandelprogramma is voldoende flexibel om te worden toe-
gesneden op het individuele probleem- en delictgedrag van de 
cliënten. 
Tijdens de behandeling komen de individuele probleem- en delictge-
dragingen van de cliënten aan bod. Gezien de informatie in de dos-
siers lijken de programma’s voldoende flexibel. 

 
5.5 Het behandelprogramma is toegankelijk voor vrouwen, jongeren, 

allochtonen, werkenden. 
Er zijn weinig vrouwen in behandeling in de poli- en dagklinieken. Er 
worden weinig vrouwen aangemeld. In een enkele groep komt wel 
eens een vrouw voor, maar in het algemeen bestaan de groepen uit 
mannen. De problematiek en de sfeer zijn niet direct toegankelijk voor 
vrouwen. Een dagkliniek heeft ervaren dat een vrouw in een groep 
met mannen geen probleem was. Het betrof hier echter specifieke 
problematiek. In de poliklinieken worden in totaal enkele vrouwen be-
handeld voor relatief zware delicten en/of problematiek. 
 
Onder de cliënten bevinden zich allochtonen. Het behandelprogram-
ma is echter niet specifiek op hen afgestemd. Wel houden de behan-
delaars rekening met hun achtergrond. 
 
De programma’s richten zich niet specifiek op jongeren. De poli- en 
dagklinieken richten zich, met uitzondering van De Transfer, in het al-
gemeen niet op jongeren. Met name in de groep van jong volwasse-
nen wordt specifieke behandeling node gemist. 
 
Voor werkenden zijn er deeltijdprogramma’s. Niet iedereen heeft 
(meer) een betaalde baan. Het komt voor dat iemand tijdelijk bij z’n 
werkgever weg kan. Ook is het soms mogelijk dat iemand die al dan 
niet betaald werk verricht voor een aantal uur per week dit normaal 
kan blijven verrichten (zie ook 4.1.). 
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6. INTAKE EN INDICATIESTELLING 
 
6.1 Er is goede nazorg. 

Enkele poli- en dagklinieken hebben een speciale nazorggroep die 
wekelijks bijeenkomt. Verder is er in de dossiers weinig zicht op na-
zorg en vervolg van de zorg. 

 
 
6.2 Er zijn objectief formuleerbare indicatiecriteria aangegeven. 

In de dossiers zijn deze niet terug te vinden. Er is geen formele indica-
tiestelling en -commissie in de poli- en dagklinieken. Criteria van in- en 
exclusie worden wel gehanteerd. 

 
6.3 Er kan een snelle intake worden gerealiseerd. 

In de dossiers is dit niet altijd terug te vinden. Gezien de relatief korte 
wachttijden in het algemeen en de positieve verhalen van de verwij-
zers wordt snel gehandeld. 

 
6.4 Er worden niet te zware eisen aan de motivatie van cliënten voor 

behandeling gesteld. 
Er worden in het algemeen weinig tot geen eisen aan de motivatie van 
cliënten gesteld. Wel werkt men eraan deze motivatie te ontwikkelen 
of te vergroten. 

 
 
7. BEZETTING 
 
7.1 Er zijn voldoende cliënten. De plaatsen zijn voortdurend bezet. 

De plaatsen zijn voortdurend bezet. Er is geen sprake van onderbe-
zetting. 

 
7.2 De wachtlijst voor de poli- en dagkliniek is niet te lang. 

In het onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van wachtlijsten en 
wachttijden zoals in andere zorgsectoren. Toch nemen de laatste tijd 
het aantal wachtenden en wachttijden toe. Met name bij De Tender 
zijn er veel wachtenden en lange wachttijden, vooral voor de dagbe-
handeling (zie ook 4.4). 
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8. BEKENDHEID 
 
8.1 De poli- en dagkliniek biedt iets nieuws waar behoefte aan is. 

De poli- en dagklinieken bieden een nieuwe vorm van behandeling 
waar grote behoefte aan is. Gezien de grote aantallen cliënten en ver-
richtingen is de ambulante forensisch psychiatrische zorg populair. De 
verwijzers zijn blij met deze vorm van behandeling, omdat er voorheen 
geen adequate behandeling voorhanden was. 

 
8.2 De poli- en dagkliniek staat goed bekend. 

Bij de verwijzers in de regio staan de poli- en dagklinieken goed be-
kend. Er is tevredenheid over hun snelle wijze van werken. 

 
 
9. AFSTEMMING MET ANDERE VOORZIENINGEN 
 
9.1 De poli- en dagkliniek heeft een goede aansluiting bij het veld 

van de geestelijke gezondheidszorg. 
Gezien de relatief weinige verwijzingen uit de geestelijke gezond-
heidszorg zou dit verbeterd kunnen worden. Ook de vervolgzorg door 
de reguliere geestelijke gezondheidszorg zou beter ontwikkeld kunnen 
worden. 

 
9.2 De poli- en dagkliniek heeft een goede aansluiting bij het veld 

van justitie. 
De aansluiting van de poli- en dagklinieken bij justitie is goed. 

 
9.3 Alle regionale instellingen overleggen regelmatig met elkaar. 

Dit is nog lang niet het geval. Er is sprake van bilaterale of incidentele 
contacten, maar een regelmatig overleg ontbreekt veelal. 

 
9.4 Er is sprake van regionale circuitvorming. 

Deze is overal in ontwikkeling, maar bestaat volgens de partners nog 
vooral op papier. Een echt dekkend circuit is nog niet gevormd. 

 
9.5 Er is geen overlap met het aanbod van andere instellingen. 

Er is weinig overlap met andere instellingen. Toch dienen de poli- en 
dagklinieken ervoor te waken niet het werk van andere instellingen 
over te nemen, omdat ze nu eenmaal toch al met iemand bezig zijn. 
Weinig overlap betekent evenmin dat andere instellingen de functies 
van de poli- en dagklinieken niet zouden kunnen verrichten. Het ont-
breekt hen echter aan de expertise en de lust hiertoe. 
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9.6 De diverse poli- en dagklinieken bieden een gelijksoortig behan-
delaanbod. 
De behandelprogramma’s verschillen niet veel. Toch verschillen de 
benaderingen van de diverse poli- en dagklinieken, bijvoorbeeld ten 
aanzien van het afnemen van testen en gebruiken van instrumenten. 
Dit is mede afhankelijk van de werkzame disciplines, de behandel-
duur, het behandelaanbod en de behandelbenadering van de moe-
derkliniek. Het is niet gezegd welke benadering het beste is. Toch zou 
enige afstemming en overleg over bijvoorbeeld het testen en bepalen 
van behandeldoelen gewenst zijn. 

 
 
10. TEVREDENHEID VAN DE VERWIJZERS 
 
10.1 De verwijzers zijn gemotiveerd om te verwijzen. 

De verwijzers, met name de reclassering, zijn zeer gemotiveerd om te 
verwijzen. 

 
10.2 Het behandelaanbod en de resultaten van behandeling van de 

poli- en dagkliniek voldoen aan de verwachtingen van de verwij-
zers. 
De verwijzers zijn tevreden over het behandelaanbod. Wel signaleren 
ze behoeftes onder bepaalde doelgroepen, zoals jongeren, allochto-
nen, licht verstandelijk gehandicapten, zwak- en minder begaafden en 
combinaties van deze kenmerken. Over de resultaten op langere ter-
mijn geven ze aan weinig te weten. 

 
10.3 De verwijzers zijn tevreden. 

De verwijzers zijn tevreden. Wel signaleren ze behoeftes onder be-
paalde doelgroepen, zoals jongeren, allochtonen, licht verstandelijk 
gehandicapten, zwak- en minder begaafden en combinaties van deze 
kenmerken. 

 
10.4 De verwijzers worden goed geïnformeerd over de behandeling en 

de resultaten van de behandeling. 
De verwijzers hebben soms het idee onvoldoende geïnformeerd te 
worden. Dit is echter niet terug te vinden in de dossiers. Daarin blijkt 
sprake van een correcte correspondentie, zeker als de verwijzer een 
justitiële instantie is of er justitiële verplichtingen zijn. Wel zou het 
kunnen zijn dat men van mening is te weinig inhoudelijke informatie 
over de behandeling en de cliënt te krijgen. 
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Niet aan alle criteria kan worden voldaan, voornamelijk omdat ze niet allen 
meetbaar of bekend zijn. Het valt te overwegen om de criteria door het plat-
form van de poli- en dagklinieken bij te laten stellen, aangezien er tijdens het 
onderzoek van diverse kanten ideeën voor nieuwe criteria werden geuit. Een 
aangepaste lijst zou door elke poli-/dagkliniek bij zichzelf kunnen worden af-
genomen. Ook is het aan te raden om de dossiers aan te scherpen aan de 
hand van enkele criteria over het functioneren van de cliënt. 
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Hoofdstuk 6 
Slotbeschouwingen en een blik op de toekomst 
 
 
 
6.1 Beantwoording van de probleemstelling 
 
Het onderzoek is primair explorerend van aard. Het geeft een overzicht van de 
huidige stand van zaken in de forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken. 
Voor de eerste maal in het bestaan van de poli- en dagklinieken is er een to-
taaloverzicht beschikbaar van de aantallen cliënten, verrichtingen, groepen, 
behandelplaatsen, wachtenden, wachttijden, juridische titels, delicten, psychia-
trische diagnoses, werkzame disciplines, verwijzers, etc. Op basis van de 
onderzoeksresultaten kan de probleemstelling van het onderzoek worden 
beantwoord: 
 
 
1. Op welke wijze geven de forensisch psychiatrische poli- en dagklinie 

ken vorm aan hun behandeling? Wat vinden verwijzers en andere in-
stellingen in de geestelijke gezondheidszorg, justitie e.d. hiervan? 

 
De forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken zijn bedoeld voor mensen 
met een psychiatrische of persoonlijkheidsstoornis of een achterstand in gees-
telijke of sociaal-emotionele ontwikkeling, die met justitie in aanraking zijn 
geweest of in aanraking kunnen komen vanwege het plegen van delicten. Het 
betreft hier gedrag dat bij wet strafbaar is gesteld. De poli- en dagklinieken zijn 
erop gericht om deze mensen in een vroeg stadium te benaderen waardoor 
‘erger’ in de zin van voortgaand strafbaar gedrag, een tbs-maatregel, een 
gevangenisstraf en als consequentie slachtoffers en leed voor de samenleving 
kan worden voorkomen. Ook kan worden voorzien in een zorgvuldige begelei-
ding van mensen in de laatste fase van een gevangenisstraf of tbs-maatregel 
of bij terugkeer in de maatschappij. Om voor behandeling in aanmerking te 
komen, dient de noodzaak tot klinische behandeling of opname niet of niet 
meer aanwezig te zijn. Een andere voorwaarde is dat het reguliere ambulante 
aanbod van voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg ontoereikend is 
voor behandeling van de hulpvraag. 
 
De forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken opereren als zelfstandige 
onderdelen van de tbs- en forensisch psychiatrische klinieken. Bij bijna alle 
poli- en dagklinieken komt dit tot uiting in een eigen naam en in aparte huis-
vesting. Het zorgaanbod van de forensisch psychiatrische poli- en dagklinie-
ken bestaat uit twee belangrijke componenten: de dag-/deeltijdbehandeling en 
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de poliklinische behandeling. Relatief nieuw is de behandeling van cliënten in 
detentie. 
 
In elke dagkliniek werkt men - naargelang het aantal toegelaten plaatsen - met 
een of meerdere groepen, meestal bestaande uit acht personen. De groepen 
zijn vrijwel altijd ingedeeld naar delict, zoals seksuele geweldsdelicten en 
agressieve geweldsdelicten. Naarmate de expertise en de behandelcapaciteit 
van de poli- en dagklinieken groeiden, kwam er meer ruimte en aandacht voor 
differentiatie. Zo ontstonden er aparte groepen voor cliënten die niet per se 
elke dag behandeling behoeven, maar wel gebaat zijn bij een specifieke be-
nadering, zoals exhibitionisten, zwak- en minderbegaafden of juist hoger opge-
leiden. 
 
Iemand wordt afgewezen voor poliklinische of dagbehandeling als er sprake is 
van: een acute crisissituatie, recidivegevaarlijkheid, ernstig suïcidaal gedrag, 
ernstig onomkeerbaar psychiatrisch ziektebeeld, ernstige onomkeerbare orga-
nische psychosyndromen, dusdanig hevige impulsieve agressieve en/of sek-
suele gedragsstoornissen die de veiligheid binnen de poli- en dagkliniek be-
dreigen, primaire verslavingsproblematiek, e.d. Ook geen eigen woonruimte 
hebben of geen geschikte bezigheden hebben buiten de dagkliniek kunnen 
redenen zijn om geen dagbehandeling te bieden. Deze criteria worden mede 
gehanteerd om de veiligheid voor de bezoekers en medewerkers van de poli-
/dagkliniek te garanderen en vooral om de behandeling van de andere cliënten 
en het groepsproces niet te verstoren. 
 
Dat iemand wordt geaccepteerd voor behandeling betekent geen verplichting 
tot behandeling door de poli-/dagkliniek. In het contract dat met de cliënt wordt 
gesloten, zijn zogenaamde spel- en huisregels opgenomen waaraan men zich 
dient te houden. Gebruik van geweld; plegen van delicten; zwaar gebruik, 
bezit of handel van drugs; geregelde afwezigheid zonder afmelding, e.d. kun-
nen redenen zijn om tot heroverweging van de behandeling te komen. Waar-
schuwingen en eventueel beëindiging van de behandeling kunnen het gevolg 
zijn. Aangezien er vaak sprake is van een justitiële maatregel, zoals een voor-
waardelijke veroordeling, kan de rechter bij voortijdige beëindiging van de 
behandeling alsnog overgaan tot hechtenis of een klinische behandeling. 
 
Het doel van de behandeling in een forensisch psychiatrische poli- en dagkli-
niek is een zodanige verbetering van het persoonlijk functioneren van de cliënt 
te ontwikkelen dat deze in staat is om met probleemgedrag om te gaan op een 
wijze die niet tot strafbaar gedrag leidt. De poliklinische behandeling richt zich 
op persoonlijke begeleiding, individuele en relatie-gesprekstherapie, instellen 
en controleren van medicatie, etc. 
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In de oorspronkelijke opzet van de poliklinieken speelde de poliklinische na-
zorg voor de ontslagen cliënten van de tbs- of forensisch psychiatrische kliniek 
een grote rol. Deze vindt weliswaar plaats, maar vormt slechts een klein deel 
van het werk van de poli- en dagklinieken, mede gezien het absoluut geringe 
aantal ontslagen per kliniek per jaar. 
 
De programma’s van de verschillende dagklinieken ontlopen elkaar niet veel. 
Bij alle dagklinieken bestaat het programma uit een combinatie van individuele 
activiteiten en groepsgerichte activiteiten, zoals sociotherapie, gespreksthera-
pie, sociale vaardigheidstraining, terugvalpreventie, delictscenario, agressie-
beheersing, voornemens en plannen bespreken en naderhand checken, 
maatschappelijke oriëntatie, sport, creatieve therapie en gezamenlijk lunchen, 
koffiedrinken, e.d. De doelen worden iedere keer voor een korte termijn ge-
steld, bijvoorbeeld een week of een weekend. Grofweg trachten de dagpro-
gramma’s het volgende te bereiken: structuur brengen in het dagelijks leven, 
een gunstig sociaal netwerk opbouwen of onderhouden, bezigheden hebben 
om de weekends en de avonden op een zinvolle manier door te brengen, het 
oplossend vermogen van cliënten vergroten, alternatieven leren, empathie 
voor slachtoffers vergroten, etc. 
 
De behandeling in de forensische psychiatrie is vooral gericht op terugvalpre-
ventie en het doorlopen van het delictscenario. Er wordt nagegaan hoe ie-
mand tot een delict komt of wanneer de dreiging tot het plegen van een delict 
ontstaat. De feitelijke gang van zaken rond het gepleegde delict wordt gere-
construeerd. Ook wordt besproken hoe men dergelijke situaties in de toekomst 
kan herkennen en kan voorkomen. Om terugval te voorkomen, moet de cliënt 
leren bepaalde signalen tijdig te herkennen en daarop adequaat te reageren 
en riskante situaties te mijden. Een steunend netwerk rond de cliënt dat hem 
ook een beetje in de gaten houdt, is belangrijk in het voorkomen van terugval.  
 
Als we de doelgroep van de poli- en dagklinieken nader onder de loep nemen, 
zien we dat veel cliënten onder de voorwaarde van een veroordeling, een tbs-
maatregel of een andere strafmaatregel in behandeling zijn. Opmerkelijk is het 
grote verschil tussen de poli- en dagklinieken in aantallen cliënten die zonder 
juridisch kader, dus vrijwillig, in behandeling zijn. In de dagklinieken is minder 
sprake van vrijwilligheid van behandeling dan in de poliklinieken. Verder wordt 
er weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tijdens proefverlof of bij 
een voorwaardelijke beëindiging van de tbs-maatregel ambulant te behande-
len. 
 
Seksuele geweldsdelicten vormen een substantieel deel van de delicten waar-
voor de cliënten in de poliklinieken in behandeling zijn. Ze vormen echter niet 
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altijd het grootste deel van de delicten. Over de jaren heen is er bij De Waag in 
de polikliniek een verschuiving te zien naar meer seksuele geweldsdelicten en 
minder niet-seksuele geweldsdelicten. In de dagkliniek is een verzwaring van 
de ernst van de niet-seksuele geweldsdelicten te constateren. Bij Kairos is juist 
een verschuiving van seksuele geweldsdelicten naar niet-seksuele geweldsde-
licten zichtbaar. 
 
Veel cliënten van de poli- en dagklinieken hebben meervoudige psychiatrische 
diagnoses. Persoonlijkheidsstoornissen komen veel voor. Seksuele en gende-
ridentiteitsstoornissen worden eveneens vaak als diagnose genoemd. Stoor-
nissen in de impulsbeheersing worden minder vaak gediagnosticeerd dan men 
op grond van het behandelaanbod van de poli- en dagklinieken zou verwach-
ten. Onafhankelijk van de setting diagnosticeren een paar poli- en dagklinie-
ken relatief veel stoornissen op As I vergeleken met hun collega’s. Bij een 
aantal poli-/dagklinieken is door de jaren heen een stijging te zien van het 
aantal stoornissen dat is gerelateerd aan het gebruik van middelen. 
 
In dit onderzoek kunnen we constateren dat de huidige cliëntregistratie niet 
uniform is en onvolledig is. Er zijn verschillende automatiseringssystemen en 
formats. In sommige gevallen is de registratie als onvoldoende te kwalificeren. 
De meest cruciale gegevens, zoals de aard van het delict of de psychiatrische 
diagnose ontbreken. De informatie wordt niet altijd geautomatiseerd bijgehou-
den of is niet geactualiseerd. Het niet-systematisch bijhouden van gegevens 
kan leiden tot foute veronderstellingen. Sommige dossiers lijken sterk gebon-
den te zijn aan één behandelaar. De informatie in een dossier dient echter 
duidelijk en overdraagbaar te zijn. Het niet bijhouden van een cliëntregistratie 
maakt de zorg ondoorzichtig. Bovendien ontneemt het de poli- en dagklinieken 
de mogelijkheid om gegevens te verzamelen en te analyseren. Dit kan nuttig 
zijn in verband met marktpositie of behoeftebepaling. Ook is het zo niet moge-
lijk om recidivegegevens op te vragen en te vergelijken met het bestand van 
de poli- en dagkliniek. 
 
Er zijn grote verschillen in de wijze waarin de poli- en dagklinieken de behan-
deling toetsen aan het gedrag van de cliënt. Eigenlijk is er slechts in één poli- 
en dagkliniek sprake van structureel testen van de cliënten van de dagbehan-
deling. Het is opmerkelijk dat andere poli- en dagklinieken hiervan veel minder 
gebruik maken of soms zelfs helemaal niet. 
 
De koppeling tussen dossiers en registratie is bij alle poli- en dagklinieken 
onvoldoende aanwezig. Individuele gegevens zijn al lezende terug te vinden in 
dossiers, maar dit kost - afhankelijk van de wijze van dossiervorming door de 
poli- en dagkliniek - onnodig veel tijd en geeft geen overzicht op geaggregeerd 
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niveau. Het inzicht dat alle gegevens samen een enorme schat aan data en varia-
belen opleveren die zowel de poli- en dagklinieken zelf als de moederklinieken en 
de zorg in het algemeen van dienst kunnen zijn, is bij de meesten niet aanwezig. 
Eigenlijk vindt in slechts één poli- en dagkliniek structureel onderzoek plaats naar 
de dagbehandeling vanuit de kliniek. De dossiers bieden een rijke hoeveelheid aan 
materiaal. Het zou zeer aan te raden zijn als de poli- en dagklinieken deze gege-
vens op een overzichtelijke manier rangschikken, registreren en gebruiken voor 
eigen onderzoek. 
 
Een belangrijk onderdeel van de behandeling en de dossiers is de evaluatie en 
eventuele bijstelling van het behandelplan en -doel. De relatie tussen het strafbaar 
gedrag en de psychische problematiek en de behandeldoelen is niet altijd inzichte-
lijk of niet evenwichtig. Een behandeling tijdens een evaluatie als succesvol be-
stempelen, omdat de cliënt beter in staat is of alleen maar aangeeft beter in staat 
te zijn dit gedrag te vertonen, is onvoldoende. 
 
De verwijzers, zoals de reclassering en de Riagg, tonen zich allen zeer tevreden 
over de mogelijkheid van behandeling door de forensisch psychiatrische poli- en 
dagklinieken. Voor de reclassering is het voldoende duidelijk wat de criteria van in- 
en exclusie zijn, maar de Riagg heeft soms het idee dat de cliëntengroep die de 
poli- en dagklinieken bedienen te smal is. Criteria als ‘niet te ernstige psychiatri-
sche problematiek’ en ‘niet te ernstige verslavingsproblematiek’ vindt men te be-
perkend. De wederzijdse beeldvorming van de poli-/dagklinieken en de Riagg’s is 
niet altijd even helder. 
 
De reclasseringsmedewerkers zijn verheugd met het bestaan van de forensisch 
psychiatrische poli- en dagklinieken. Voordat poli- en dagklinische behandeling 
mogelijk was, bleek het vaak moeilijk om cliënten naar een Riagg of andere hulp-
voorziening te verwijzen. Een nadeel is dat het de reguliere geestelijke gezond-
heidszorg echter nog meer ontslaat van de noodzaak om zich op het grensgebied 
van hulpverlening en justitie te ontwikkelen. 
 
Ondanks de positieve geluiden over het bestaan van de poli- en dagklinieken, is 
niet iedereen even tevreden over de informatievoorziening. Het gebrek aan follow-
up of aan gegevens omtrent recidive vinden de verwijzers een nadeel. Zij weten 
niets over iemand totdat hij of zij zich weer aandient. 
 
De ideeën over hulpverlening van de poli- en dagklinieken gaan steeds meer in de 
richting van preventie. Daarvoor achten het verwijzers het belangrijk dat de drem-
pels voor aanmelding zo laag mogelijk zijn. Dus ook in gevallen waarbij (nog) geen 
sprake is van gepleegde delicten, maar het delictgevaar groot is, zouden verwij-
zers de mogelijkheid willen zien van behandeling. 
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Op het gebied van bepaalde doelgroepen, zoals jongeren, allochtonen, licht 
verstandelijk gehandicapten, zwak- en minderbegaafden, en vooral combina-
ties van deze kenmerken, zouden sommige verwijzers het aanbod graag uit-
gebreid zien. 
 
 
2. Op welke wijze wordt door de forensisch psychiatrische poli- en dag-

klinieken vormgegeven aan de regionale circuitvorming? Bestaan er 
afspraken over indicatie, opname en verwijzing in regionaal verband 
met andere instellingen die werkzaam zijn op het terrein van de foren-
sische psychiatrie, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, jus-
titie, reclassering, etc.? 

 
De reclassering is een belangrijke verwijzer, met name voor de dagbehande-
ling. Het is opvallend dat bepaalde zorgaanbieders zelden of nooit verwijzen. 
De politie is alleen voor de polikliniek van De Waag een verwijzer. 
 
De oorspronkelijk landelijke werking van de tbs-klinieken en de FPK’s maakte 
het aanvankelijk niet gemakkelijk voor de poli- en dagklinieken om regionaal te 
werken. In de toekomst zal er meer regionaal gewerkt worden. Meer dan voor-
heen het geval was, zullen de zorgcircuits zich decentraal ontwikkelen. In de 
toekomst zal dit gekoppeld worden aan een (boven)regionale indicatiestelling 
en zorgtoewijzing. 
 
Op diverse plaatsen worden forensisch psychiatrische netwerken ontwikkeld, 
waaraan ook de poli- en dagkliniek deelneemt. De samenwerking in de net-
werken is nog sterk in ontwikkeling en verloopt niet overal even gemakkelijk. 
Met instellingen in de geestelijke gezondheidszorg, zoals de FPA’s, de Riagg’s 
en de verslavingszorg zouden de poli- en dagklinieken meer kunnen samen-
werken dan nu het geval is. De samenwerking tussen de forensisch psychiatri-
sche poli- en dagklinieken en de reclassering is overal het verst ontwikkeld. 
 
Het is denkbaar dat cliënten van de forensisch psychiatrische poli- en dagkli-
nieken met andere problemen die niet direct met het delict samenhangen bij 
een Riagg of een andere instelling terecht zouden kunnen. Of dat na afloop 
van een dagbehandeling een cliënt verder behandeld zou kunnen worden door 
bijvoorbeeld een Riagg. Soms gaat het goed, maar er zijn ook Riagg’s die 
bang zijn voor recidive en het delictgevaar niet goed kunnen bepalen. Dit kan 
ertoe leiden dat een forensisch psychiatrische polikliniek langer doorgaat met 
nazorg dan strikt noodzakelijk is. 
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Met de reclasseringswerkers verloopt de samenwerking goed. De reclassering 
werkt volgens het principe van ‘duaal casemanagement’ samen met de poli- 
en dagklinieken. Deze behandelen, terwijl de reclassering de trajectbegelei-
ding van de cliënt voor, tijdens en na de behandeling verzorgt. De reclassering 
vervult een schakelfunctie naar behandelinstellingen en andere voorzieningen, 
houdt toezicht en controleert, en rapporteert aan het Openbaar Ministerie en 
de rechterlijke macht. 
 
De samenwerking met de jeugdhulpverlening, kinder- en jeugdpsychiatrie en 
de jeugdgevangenissen verloopt niet overal gemakkelijk. Sommige forensisch 
psychiatrische poli- en dagklinieken geven aan dit wel geïnitieerd te hebben, 
maar het ontbreekt hen aan goede contacten of samenwerkingsverbanden 
met het jeugdcircuit. Vanuit preventieve zin zou een nadere samenwerking de 
voorkeur verdienen. Van een groot aantal jeugdige seksuele geweldsplegers 
is bekend dat ze recidiveren op latere leeftijd. Ook is gebleken dat kinderen en 
jongeren die zelf slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik op latere leef-
tijd de rol van pleger kunnen aannemen. In een vroeg stadium hulp verlenen 
aan de jonge slachtoffers indien deze bekend zijn, zou latere problematiek 
kunnen voorkomen. 
 
Op diverse plaatsen is er een vergaande samenwerking tussen de poli- en 
dagklinieken en instellingen in de zorg voor verstandelijk gehandicapten, met 
name voor SGLVG, ontstaan. Vanuit beide kanten bestaat de noodzaak om 
voor licht verstandelijk gehandicapte en zwakbegaafde seksuele geweldsple-
gers een apart behandelaanbod te bieden. De poli- en dagklinieken die hiertoe 
nog niet zijn overgegaan, zouden met de SGLVG-instelling in hun regio kun-
nen overleggen wat de mogelijkheden zijn voor een gezamenlijk behande-
laanbod. 
 
 
3. Zijn er ingrediënten voor een succesvolle behandeling te benoemen, 

zoals cliënt- en gedragskenmerken, delictverleden, een bepaalde 
aanpak van een kliniek of een regionale inbedding? Met andere woor-
den voor wie, wanneer en waar is forensisch psychiatrische poliklini-
sche en dagbehandeling perspectiefvol? Wat zijn - voor zover meet-
baar - de resultaten van deze behandeling tot nu toe? 

 
Van de forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken heeft tot nog toe alleen 
De Waag onderzoek verricht naar de dagbehandeling (Derks & Hildebrand, 
1997; Derks, Hildebrand & Mulder, 1998). De onderzoeksresultaten tonen 
gunstige effecten van de dagbehandeling, met name voor plegers van seksue-
le geweldsdelicten. De verbeteringen zijn vooral zichtbaar in hun sociaal func-
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tioneren. Ook is nagegaan of de dagbehandeling effectief is wat betreft het 
voorkomen van recidive. Het blijft onduidelijk of er zonder behandeling sprake 
zou zijn geweest van recidive of herhaling van het gedrag. Ook onder de ‘drop 
outs’ zijn immers cliënten die niet meer recidiveren. De soms kortstondige 
contacten met een polikliniek, de uitval en het ontbreken van vervolgcontacten 
na afloop van een behandeling, maken het moeilijk om na te gaan of er ook op 
lange termijn sprake is van vermindering van recidive, strafbaar gedrag, socia-
le en psychische problemen en zorgbehoefte. 
 
De poli- en dagklinieken zien het feit dat zij een groep bedienen die nergens 
anders terechtkomt als hun grote meerwaarde. Het aantal cliënten en het aan-
tal verrichtingen groeien enorm. Er zijn tienduizenden verrichtingen per jaar en 
het worden er ieder jaar meer, terwijl er zo’n vijf tot zeven jaar geleden nog 
geen sprake was van dergelijke behandelvoorzieningen. Het betreft hier vooral 
mannelijke seksuele en niet-seksuele geweldplegers. Waar bleven deze men-
sen voorheen? Daarover verschillen de meningen. Een opvatting is dat ze 
voorheen levenslang woonden in voorzieningen in de psychiatrie en de zorg 
voor verstandelijk gehandicapten. Andere verklaringen voor de toename zijn: 
een verruiming van de strafwet, bijvoorbeeld inzake verkrachting binnen het 
huwelijk; de verminderde tolerantie van de samenleving voor dergelijk gedrag 
en het verdwijnen van sociale structuren waarin medebewoners een oogje in 
het zeil houden. Met de verminderde tolerantie hangt de verruiming van de 
doelgroep samen. Cliënten worden eerder aangemeld of verwezen en voor 
minder vergaand gedrag dan vroeger. Ook zijn cliënten die voorheen door de 
reclassering in een project werden behandeld, overgeheveld naar de foren-
sisch psychiatrische poli- en dagklinieken. 
 
Is de behandeling door de forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken 
succesvol? De informanten zijn voorzichtig. Ze denken of hopen het, maar 
kunnen het niet altijd hard maken. De therapietrouw van de seksuele geweld-
splegers is bij alle forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken groot. Ook 
bij agressieve geweldsplegers lijkt de interne motivatie gegroeid. Het is echter 
moeilijk om de trouw los te zien van de juridische gevolgen die het stoppen 
met een behandeling voor een cliënt heeft. Dit onderzoek is een eerste ver-
kenning van de ambulante forensisch psychiatrische zorg, zoals de poli- en 
dagklinieken die bieden. Hieruit is niet gebleken dat een bepaalde aanpak 
meer perspectief geeft op een succesvolle behandeling. De resultaten tot nu 
toe zijn hoopgevend, maar nog onvoldoende bekend en wetenschappelijk 
gestaafd. 
 
Diepgewortelde persoonlijkheidskenmerken als impulsiviteit en neiging tot 
agressiviteit zijn moeilijk te behandelen. In het onderzoek van De Waag bleek 
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dat bij plegers van geweldsdelicten de resultaten van behandeling minder 
duidelijk zijn dan bij plegers van seksuele delicten. Er was weinig verschil 
tussen de voor- en nameting in de mate waarin ze problemen ervaren op het 
gebied van agressie, woede en impulsiviteit. Bovendien was er vaker sprake 
van uitval onder plegers van geweldsdelicten. Het recidivecijfer onder degenen 
die de behandeling hadden volbracht, bedroeg 21%. De recidivecijfers tonen 
aan dat de dagbehandeling geenszins een garantie biedt dat de cliënt geen 
delict meer pleegt. Wel kan gesproken worden over ‘harm reduction’. 
 
De Tender verricht sinds 1997 preklinische interventies bij tbs-wachtenden in 
de penitentiaire inrichting Zwolle. Het doel hiervan is de psychische conditie en 
het gedrag van de tbs-wachtenden te verbeteren en hen voor te bereiden op 
de overgang naar de tbs-kliniek. Men hoopt hiermee de duur van de intramura-
le behandeling te verkorten. Het project is door alle betrokken als positief erva-
ren. De doelgroep werd bereikt, er was sprake van een grote therapietrouw en 
nauwelijks uitval (Oosterhoff e.a., 1999). Ook hier geldt dat het moeilijk is om 
de trouw en de weinige uitval los te zien van de situationele omstandigheden 
van de gedetineerden. 
 
Behalve bovengenoemde onderzoeken is er weinig bekend over recidive na 
behandeling in de forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken. Wel wordt er 
regelmatig onderzoek verricht naar recidive na beëindiging van de tbs-
maatregel (Leuw, 1999). De mate van recidive wordt altijd als het belangrijkste 
criterium voor de effectiviteit van de tbs-behandeling beschouwd. In feite gaat 
het in de ambulante forensisch psychiatrische zorg echter niet om de mate van 
recidive, maar om de mate van strafbaar gedrag. Het doel van de forensisch 
psychiatrische poliklinische en dagbehandeling is: voorkomen dat een cliënt 
terugvalt of persisteert in strafbaar gedrag. De kans op herhaling van het ge-
drag moet afwezig zijn of in ieder geval zo klein mogelijk zijn. Ook al is er geen 
sprake van recidive dan kan een cliënt toch strafbaar gedrag vertonen of wor-
stelen met bepaalde neigingen hiertoe of gevoelens hierover. Het is de bedoe-
ling van de forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken om dergelijk gedrag 
te voorkomen, doordat de cliënt zelf het gedrag leert herkennen en signaleren. 
Een laagdrempelige vorm van hulp waar men gemakkelijk terechtkan, be-
schermt de cliënt en de samenleving. Een cliënt die terugkomt bij de polikli-
niek, omdat hij bij zichzelf ongewenste gevoelens bespeurt of in zijn oude 
gedrag dreigt te vervallen, is paradoxaal genoeg een blijk van succes van de 
behandeling. Het voorkomt dat een cliënt slachtoffers maakt en uiteindelijk 
toch in een klinische of een strafsetting terechtkomt. Cliënten die tijdig terug-
komen, vormen dus een succesfactor. 
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Er zijn twee groepen ex-cliënten bekend: degenen die tijdig, preventief terug-
komen en de recidivisten die terugkomen in de poli- en dagklinieken en al dan 
niet een wettelijke maatregel of straf opgelegd krijgen. Er blijft echter een grote 
groep ex-cliënten over van wie niets bekend is als ze zelf niets van zich laten 
horen. Hoe kunnen nu ook op langere termijn de resultaten van de poliklini-
sche en dagbehandeling aan deze ex-cliënten worden gemeten? In de hulp-
verlening is het een groot goed dat de cliënt zelf om hulp vraagt en dat deze 
niet tot hulp of contact gedwongen kan worden als hier geen wettelijke maat-
regel voor gehanteerd kan worden. Het zou te overwegen zijn om eventueel in 
samenwerking met de reclassering of andere instanties een follow-up te orga-
niseren waarbij ex-cliënten wordt gevraagd om na een bepaalde periode vrij-
willig ‘iets van zich te laten horen’. Het geeft hen de mogelijkheid om zowel 
succes als problemen te melden en biedt de ambulante forensisch psychiatri-
sche zorg meer informatie over de effectiviteit van de behandeling. Tegelijk 
geeft het aan de poli- en dagklinieken de gelegenheid om weer enige vorm 
van behandeling of onderhoud te bieden of de ex-cliënt te verwijzen. Sommige 
forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken en reclasseringwerkers zijn 
voorstander van nacontroles of meer bemoeizorg. Anderen vrezen dat veel 
cliënten hieraan geen gehoor geven of niet meer te achterhalen zijn. Het zou 
interessant zijn om gedurende een bepaalde periode hiermee een proef te 
houden. Dit is extra belangrijk, omdat verscheidene poli- en dagklinieken aan-
geven dat terugval juist na verloop van een langere periode voor bepaald ge-
drag, zoals pedoseksueel geweld, een reële mogelijkheid is. 
 
De motivatie van de cliënt om behandeld te worden of om te veranderen is in 
tegenstelling tot de reguliere geestelijke gezondheidszorg geen voorwaarde 
om in behandeling te gaan. De juridisch opgelegde maatregel tot behandeling 
dwingt iemand tot behandeling. Toch geven verschillende poli- en dagklinieken 
aan dat bij veel cliënten de motivatie om behandeld te worden of te verande-
ren tijdens de behandeling groeit of sterker zichtbaar wordt. Het vermogen om 
kritisch naar zichzelf te kijken met inzicht in de eigen persoonlijkheid is bij de 
start van een behandeling vaak niet aanwezig. Zelfbeheersing, gewetensfunc-
tie, empathisch vermogen en sociale vaardigheden zijn in het algemeen weinig 
ontwikkeld. De ernst van het gedrag of de gevolgen voor anderen worden 
aanvankelijk vaak ontkend of gebagatelliseerd. 
 
 
6.2 Aanbevelingen voor de toekomst 
 
Er ligt nog een wereld aan vragen en doelgroepen open. In het onderzoek is 
gebleken dat de wetenschappelijke onderbouwing voor de behandeling nog 
onvoldoende is. De poli- en dagklinieken dienen helder te maken wat ze doen 
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en in hoeverre dit vruchten afwerpt. Aan de ene kant kunnen we stellen dat de 
poli- en dagklinieken voor een deel het werk doen dat andere instellingen 
blijkbaar laten liggen of afstoten. Aan de andere kant vraagt de samenleving 
om meer hulp en is het goed mogelijk dat de problematiek waarop de ambu-
lante forensisch psychiatrische zorg zich richt, toeneemt. Ook is het mogelijk 
dat we deze problematiek nu weten te behandelen en vroeger niet. Dit weten 
we echter allemaal niet zeker. Net zomin als we weten of de behandeling ef-
fectief is en waarom. Niet dat we dit zeker weten bij andere vormen van be-
handeling in verschillende zorgsectoren. Dit ontslaat de forensisch psychiatri-
sche poli- en dagklinieken echter niet van de plicht hun werk meer over het 
voetlicht te krijgen. Zeker omdat het hier vaak cliënten betreft die onder rech-
terlijke dwang worden behandeld. De behandeling is dan te zien als een on-
derdeel of een vervanging van straf. Een dergelijke benadering geeft aan fo-
rensisch psychiatrische poli- en dagklinieken een zwaardere verantwoordelijk-
heid tegenover de samenleving dan de reguliere zorg. Een eerste stap tot 
transparantie zou uniformiteit van registratie, diagnostiek, intake, e.d. kunnen 
zijn. Ook zou de relatie tussen benadering, wijze van behandeling en behan-
delduur bij de verschillende poli- en dagklinieken verhelderd moeten worden. 
 
De samenwerking met de partners in de zorgsectoren en justitie is nog niet 
overal voldoende ontwikkeld. Om de poli- en dagklinieken hangt een zweem 
van ondoorzichtigheid waardoor het voor de buitenwereld moeilijk is om zicht 
te krijgen op wat daar gebeurt, voor wie het is bedoeld en voor wie het dus niet 
is bedoeld. Het risico om ‘het vuilnisvat van de zorg’ te worden, zoals enkele 
informanten menen, ontstaat als het onduidelijk is waar de poli- en dagklinie-
ken voor staan. Voor een deel kwam de weinige transparantie de poli- en dag-
klinieken van pas, omdat ze zo konden experimenteren met allerlei hulpvragen 
en -vormen en hun aanbod konden uitkristalliseren. Daaruit zijn goede dingen 
voortgekomen, maar evenzo heeft het de poli- en dagklinieken ontransparant 
voor elkaar gemaakt. In het onderzoek blijkt dat ondanks de samenwerking in 
het platform de poli- en dagklinieken weinig van elkaar weten en elkaar ook 
vaak niet begrijpen. Ze denken sterk vanuit de cultuur en de gewoonten van 
de eigen poli-/dagkliniek en de moederkliniek. Het is begrijpelijk dat men zich 
eerst tot taak heeft gesteld aan de hulpvragen te voldoen en te behandelen, 
maar nu het aantal verstrekkingen dermate snel toeneemt en het aanbod zich 
steeds verder uitbreidt op allerlei terreinen is enige reflectie op z’n plaats. 
Waar liggen in de toekomst de kerntaken en prioriteiten van de forensisch 
psychiatrische zorg? Voor de forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken is 
in de toekomst in principe een centralere en bredere, maar ook duidelijkere rol 
mogelijk dan nu het geval is. 
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Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen de volgende aanbevelingen 
voor de ambulante forensisch psychiatrische zorg worden geformuleerd: 
 
1. Poli-/dagklinieken dienen zich te bezinnen op hun functies en taken. 

1.1 De werkzaamheden en doelgroepen en grenzen dienen dui-
delijk te zijn voor de poli-/dagklinieken zelf en voor hun poten-
tiële verwijzers en cliënten. Welke cliënten bedient men? 
Moeten alle poli-/dagklinieken dezelfde cliënten, delicten, 
psychiatrische stoornissen bedienen en uniformiteit bieden of 
is het zinvol te streven naar differentiatie en specialisatie? 

1.2 Wat betekent het als er meer cliënten vrijwillig in behandeling 
komen? 
In het onderzoek is gebleken dat bij sommige poli- en dagkli-
nieken het aantal vrijwillige aanmeldingen toeneemt. Het is 
aan te raden na te gaan hoe ‘vrijwillig’ deze cliënten werkelijk 
zijn en wat dat betekent voor hun behandeling, voor de relatie 
met medecliënten die niet-vrijwillig in behandeling zijn en voor 
de relatie van de poli- / dagklinieken met de reclassering en 
regionale zorgaanbieders. 

1.3 De poli-/dagklinieken dienen te bezien of weinig toegepaste 
juridische mogelijkheden meer benut kunnen worden, zoals 
behandeling in proefverlof of een voorwaardelijke tbs-
beëindiging. 
In het onderzoek is gebleken dat sommige juridische moge-
lijkheden niet of nauwelijks worden toegepast. Het is aan te 
raden na te gaan of deze mogelijkheden meer onder de aan-
dacht van de justitiële instanties en zorginstellingen gebracht 
kunnen worden. Ook de afstemming van de poli-/dagkliniek 
met de moederkliniek is hierbij van belang. 

1.4 Wat betekent een verschuiving van niet-seksuele geweldsde-
linquenten naar seksuele geweldsdelinquenten of andersom? 
Het onderzoek toont voor sommige poli-/dagklinieken een 
verschuiving naar meer seksuele geweldsdelinquenten en 
voor andere juist een verschuiving de andere kant op. Een 
veranderend aanbod van delicten heeft gevolgen voor het 
behandelaanbod van de poli-/dagklinieken. De poli-/ dagkli-
nieken dienen hierop in te spelen en te bezien of het aanbod 
nog voldoende aansluit bij de vraag. Ook kan er bij een ver-
anderend aanbod gedacht worden aan specialisatie van het 
behandelaanbod en differentiatie in typen cliënten en delicten 
door poli-/dagklinieken. 
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1.5 Wat betekent een verzwaring van de ernst van niet-seksuele 
geweldsdelicten? 
In de loop der jaren is een verzwaring te constateren van de 
ernst van niet-seksuele geweldsdelicten. Dit kan gevolgen 
hebben voor het behandelaanbod en voor de veiligheid van 
medecliënten en medewerkers in de poli-/dagklinieken. De 
grenzen van de ambulante forensisch psychiatrische zorg lij-
ken rekbaar, maar de rekbaarheid kan risico’s met zich mee-
brengen. Ook hiervoor geldt dat er gedacht kan worden aan 
specialisatie van het behandelaanbod en differentiatie in ty-
pen cliënten en delicten. 

1.6 Wat betekent een toename van stoornissen gerelateerd aan 
het gebruik van middelen? 
Er is een toename van stoornissen die gerelateerd zijn aan 
het gebruik van middelen. Ook rapporteren verscheidene poli-
/ dagklinieken dat er steeds vaker sprake is van verslaving 
van cliënten, al dan niet in relatie tot de problematiek. Dit kan 
gevolgen hebben voor het behandelaanbod en voor medecli-
ënten die niet verslaafd zijn. Bij een groter accent in de pro-
blematiek op verslaving verdient het aanbeveling meer sa-
men te werken met en te verwijzen naar de specifieke instel-
lingen op dat terrein, zoals de forensisch psychiatrische ver-
slavingszorg en de reguliere verslavingszorg. Ook hierbij 
geldt dat de rekbaarheid van de ambulante forensisch psy-
chiatrische zorg risico’s met zich mee kan brengen. 

1.7 Wat betekent een verschuiving van verwijzingen van de re-
classering naar de zorg? 
Ook al is de reclassering doorgaans de grootste verwijzer 
voor de forensisch ambulante zorg, toch zien we een steeds 
grotere aanmelding vanuit de zorg. Dit vereist meer samen-
werking en contacten met deze zorginstellingen en een ande-
re houding naar de cliënt die veelal niet met een juridische ti-
tel - dus vrijwillig - in behandeling is. Vrijwillig betekent niet 
vrijblijvend. De poli-/dagklinieken zullen ook bij deze cliënten 
de behandelrelatie en het ‘commitment’ van de cliënten aan 
een behandeling moeten stimuleren en onderhouden. 

1.8 De poli-/dagklinieken kunnen instellingen op het gebied van 
zorg en andere organisaties meer benutten voor verwijzingen 
en samenwerking over en weer. 
De poli-/dagklinieken dienen zich te bezinnen op hun verhou-
ding met de reguliere geestelijke gezondheidszorg en andere 
zorginstellingen en justitiële instanties. Verwijzingen over en 
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weer dienen duidelijk te zijn. Er moeten afspraken over (ge-
deelde) verantwoordelijkheden worden gemaakt. Het laten 
zien van elkaars werk, deskundigheid en expertise en het van 
elkaar leren kan meer benut worden in een regionaal circuit. 

 
 
2. De poli-/dagklinieken dienen zich te bezinnen op de verschillen in 

behandelduur, behandelaanpak, toegepaste disciplines, registratie, 
dossiervorming, etc. 
In het onderzoek is gebleken dat de poli-/dagklinieken tamelijk hetero-
geen zijn in genoemde aspecten. Dat is gedeeltelijk te verklaren van-
uit de ontstaanshistorie van de evenzo heterogene ‘moederklinieken’. 
Ook de verschillen in bestaansgeschiedenis zijn hier debet aan. De 
relatief nieuwe poli-/dagklinieken zouden echter kunnen profiteren van 
de ervaringen van de langer bestaande poli-/dagklinieken, maar ook 
hiervoor geldt dat zij in behoorlijke mate afhankelijk zijn van hun moe-
derkliniek en daar gehanteerde systematiek en behandelopvattingen 
en niet volstrekt autonoom hun gang kunnen gaan. Toch zijn de poli-
/dagklinieken al enige tijd verenigd in een platform. Dit biedt de moge-
lijkheid om registratie en dossiervorming meer op elkaar af te stem-
men en uniformer te maken. Ook geeft het de mogelijkheid om te be-
zien of de poli-/dagklinieken uniformer in hun behandelaanpak moeten 
zijn of zich juist beter kunnen specialiseren. De achtergrond van de 
verschillen, bijvoorbeeld in behandelduur, en de gevolgen hiervan 
voor het behandeleffect, maar ook financieel, dienen nader in kaart te 
worden gebracht. 
2.1 De poli-/dagklinieken dienen gezamenlijk een systematische 

en uniforme registratie van cliëntgegevens en dossiervorming 
te ontwikkelen. 
De registratie van cliëntgegevens en dossiervorming is bij 
veel poli-/dagklinieken onvoldoende en onvolledig. De moeite 
die de poli-/dagklinieken hadden om de voor dit onderzoek 
gevraagde gegevens boven tafel te krijgen, zegt voldoende. 
De informatie was vaak niet direct beschikbaar. Dat maakt de 
ambulante forensisch psychiatrische zorg voor iedereen ont-
ransparant. Niet alleen voor de bij dit onderzoek betrokken 
begeleidingscommissie, opdrachtgever en onderzoekers, 
maar ook voor de poli-/dagklinieken zelf. Het niet direct toe-
gang hebben tot actuele gegevens over essentiële informatie 
over de doelgroep, de behandeling en de verwijzers betekent 
een achterstand op de ontwikkelingen in de ‘markt’ waardoor 
men niet direct of niet adequaat kan inspelen op de vraag, 
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geen adequaat aanbod kan bieden en men zich niet kan ver-
antwoorden naar de ‘aandeelhouders’, namelijk de overheid 
en de belastingbetalers. 

2.2 De poli-/dagklinieken dienen gezamenlijk systematische en 
uniforme selectie- en indicatiecriteria op te stellen. 
De criteria voor in- en exclusie zijn niet altijd even helder voor 
de verwijzers. In aansluiting op het systematisch en uniform 
registreren en het transparanter maken van de zorg verdient 
het aanbeveling tot eenduidige selectie- en indicatiecriteria te 
komen en deze in een protocol vast te leggen. 

2.3 De poli-/dagklinieken dienen gezamenlijk een wetenschappe-
lijke fundering voor de behandelactiviteiten te ontwikkelen. 
In het onderzoek is gebleken dat er totnogtoe slechts door 
een poli-/dagkliniek vanuit de moederkliniek structureel on-
derzoek wordt verricht. In de andere poli-/dagklinieken zien 
we meer incidentele pogingen hiertoe of nog geen activiteiten 
in die richting. Een wetenschappelijke fundering voor ambu-
lante forensisch psychiatrische behandeling is nog onvol-
doende naar buiten gebracht. De professionele wijze van be-
handelen door de poli-/dagklinieken, de innovatieve werk-
zaamheden, de creativiteit, de aanwezigheid van hoog ge-
kwalificeerde medewerkers, de contacten met de wetenschap 
en de plaatselijke of regionale universiteiten bieden een ruime 
basis hiervoor. Na een cultuur van experimenteren is de tijd 
nu rijp voor meer ‘evidence based’ onderzoek. 

2.4 De poli-/dagklinieken dienen gezamenlijk diagnostiek en be-
handelvormen te ontwikkelen en te evalueren. 
In samenhang met het bovenstaande zou men tot meer uni-
formiteit of kennisuitwisseling en -overdracht kunnen komen 
waar het diagnostiek en behandeling betreft. Waarom heeft 
de ene poli-/dagkliniek gekozen voor die wijze van diagnos-
tiek of behandeling of meting van gedrag en gedragsverande-
ring en de andere poli-/dagkliniek voor een andere methode? 
De methoden kunnen bijvoorbeeld onderling vergeleken wor-
den op hun werking en waarde. 

2.5 De poli-/dagklinieken dienen hun expertise te bundelen en te 
verspreiden. 
De poli-/dagklinieken bezitten een schat aan kennis en erva-
ring. Hiervan zien de direct betrokkenen en belangstellenden 
te weinig. Open dagen, gezamenlijke symposia, een geza-
menlijke nieuwsbrief, een gezamenlijk logo, een gezamenlijke 
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website en gezamenlijke publicaties zijn enkele mogelijkheden 
om tot meer samenwerking en presentatie naar buiten te komen. 

2.6 De poli-/dagklinieken dienen gezamenlijk wetenschappelijk 
onderzoek uit te voeren en te stimuleren. 
Zoals al gezegd beschikken de poli-/dagklinieken en de moe-
derklinieken over gekwalificeerde wetenschappelijk mede-
werkers en contacten met universiteiten en andere onder-
zoeksinstituten. Het is aan te raden om gezamenlijk onder-
zoek uit te voeren en regelmatig overleg te organiseren tus-
sen de wetenschappelijke staf en de onderzoekers van de 
verschillende poli-/dagklinieken en moederklinieken. Geza-
menlijk onderzoeksprojecten uitvoeren voorkomt extra werk 
en overlap, is financieel voordeliger en zorgt voor een diffusie 
van kennis en resultaten. 

2.7 Het probleem van wachtenden en lange wachttijden, met na-
me bij De Tender, dient opgelost te worden. 
In het onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van 
wachtlijsten en wachttijden zoals in andere zorgsectoren. 
Toch nemen de laatste tijd het aantal wachtenden en wacht-
tijden toe. Met name bij De Tender zijn er veel wachtenden en 
lange wachttijden, vooral voor de dagbehandeling. Hier dient 
een oplossing voor te komen. Als er sprake is van forensische 
psychiatrie waarbij de veiligheid van de maatschappij in het 
geding is, dient vermeden te worden dat er onredelijk lange 
wachtlijsten en -tijden ontstaan. De poli- en dagklinieken zou-
den in onderling overleg tot (tijdelijke) plaatsing of opvang van 
elkaars cliënten moeten komen. Ook dienen de poli-
/dagklinieken bij lange wachtlijsten en –tijden (tijdelijk) een 
oplossing in hun regio te vinden. Hiervoor geldt des te meer 
het belang van een regionaal forensisch psychiatrisch zorg-
circuit (zie 3.1). 

 
3. Poli-/dagklinieken dienen zich te bezinnen op hun regionale functies: 

3.1 De poli-/dagklinieken kunnen een belangrijke bijdrage leveren 
aan de regionale forensisch psychiatrische zorgcircuits. 
Een belangrijk terugkerend thema in het onderzoek is de re-
gionale circuitvorming. Deze heeft nog onvoldoende gestalte 
gekregen. Samenwerken is niet eenvoudig, maar wel nood-
zakelijk en levert veel op mits er sprake is van structureel 
overleg, gedeelde verantwoordelijkheid en een goede coördi-
natie. De forensische psychiatrie is van oudsher een wereld 
op zich en opereerde in het verleden in een tamelijk geïso-
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leerde setting. De ambulante forensisch psychiatrische zorg 
worstelt nog met deze erfenis. Toch dient juist de ambulante 
zorg midden in de maatschappij te staan en contacten en 
samenwerkingsrelaties met andere zorginstellingen en justiti-
ele instellingen en instanties te onderhouden. De samenwer-
king met de reclassering is het meest ontwikkeld en wordt 
ook overal als goed bestempeld. De relatie met andere rele-
vante organisaties is nog onvoldoende. Vaak zijn er op papier 
plannen voor forensisch psychiatrische netwerken ontwikkeld, 
maar ontbreekt het aan concrete activiteiten. De komende ja-
ren dient hier door alle partners stevig in geïnvesteerd te 
worden. De poli- en dagklinieken kunnen hierin samen met de 
reclassering een belangrijke rol spelen gezien hun beider po-
sitionering in de maatschappij. 

3.2 De poli-/dagklinieken dienen zich te ontwikkelen als een brug-
functie tussen tbs-kliniek en FPK en vervolgvoorzieningen en 
andere voorzieningen in het veld van de zorg en justitie. 
Gezien de positionering van de poli- en dagklinieken kunnen 
ze bij uitstek een brugfunctie vervullen tussen de gesloten in-
stellingen, zoals gevangenissen en tbs-klinieken en FPK’s , 
en de reguliere zorginstellingen. De ambulante zorg kan sa-
men met de reclassering ervoor zorgen dat er een dekkend 
aanbod van forensisch psychiatrische behandeling en bege-
leiding ontstaat. 

3.3 De poli-/dagklinieken dienen hun behandelaanbod meer af te 
stemmen met vervolg- en andere voorzieningen. 
De ambulante forensisch psychiatrische zorg staat niet op 
zichzelf, maar vormt een schakel in het grotere geheel van 
zorg- en justitiële instellingen. Iemand wordt verwezen naar 
een poli-/dagkliniek, maar na of al tijdens de behandeling is er 
vaak een andere vorm van zorg of opvang nodig. Ook de op-
vang voor en na de ambulante behandeling dient adequaat 
en dekkend te zijn, zodat er geen sprake is van terugval of 
andere problematiek. De cliënten vormen een complexe en 
kwetsbare groep die zelden alleen van een poli-/dagkliniek 
gebruik maken. Ze hebben hun voorgeschiedenis, maar ook 
een toekomst. Gezien de relatief weinige verwijzingen uit de 
geestelijke gezondheidszorg zou de relatie hiermee verbeterd 
kunnen worden. Ook de vervolgzorg door de reguliere gees-
telijke gezondheidszorg zou ontwikkeld moeten worden. De 
poli- en dagklinieken dienen ervoor te waken niet het werk 
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van andere instellingen over te nemen, omdat ze nu eenmaal 
toch al met iemand bezig zijn. 

3.4 De poli-/dagklinieken dienen hun behandelaanbod meer af te 
stemmen op behoeften van specifieke doelgroepen. 
In het onderzoek is gebleken dat het behandelaanbod nog 
onvoldoende is afgestemd op specifieke doelgroepen. Het is 
al vaak genoemd: veel informanten hebben behoefte aan 
meer differentiatie. Er worden lacunes geconstateerd in het 
aanbod voor jongeren, allochtonen, licht verstandelijk gehan-
dicapten, zwak- en minder begaafden en combinaties van 
deze kenmerken. Ook voor bepaalde delicten, zoals brand-
stichten en dwangmatig stelen acht men het aanbod nog on-
voldoende ontwikkeld. 

 

In het onderzoek bleken de criteria voor toetsing van de poli- en dagklinieken 
niet allen meetbaar of bekend te zijn. Het valt te overwegen om de criteria door 
het platform van de poli- en dagklinieken bij te laten stellen, aangezien er tij-
dens het onderzoek van diverse kanten ideeën voor nieuwe criteria werden 
geuit. Een aangepaste lijst zou door elke poli-/dagkliniek bij zichzelf kunnen 
worden afgenomen. Ook is het aan te raden om de dossiers aan te scherpen 
aan de hand van de criteria over het functioneren van de cliënt. 

 

Tot slot, de forensisch psychiatrische zorg heeft het niet gemakkelijk in het 
publieke en politieke debat. Zedendelicten - zeker waar het kinderen als 
slachtoffer betreft - wekken veel afschuw en afkeur op onder de bevolking, met 
name als het om recidivisten gaat. Het geloof in een succesvolle behandeling 
lijkt niet groot onder de bevolking. Het is een ondankbare taak om hier als 
forensisch psychiatrische zorg tegen te vechten. Toch tonen de aanbieders in 
deze sector zich zeer creatief en innovatief en dat wordt door de overheid 
beleidsmatig - zowel inhoudelijk als financieel - ondersteund. De afgelopen 
jaren is men in staat gebleken een aantal gaten in de voor- en nazorg, de 
transmurale en ambulante zorg op te vullen waardoor er geleidelijk een dek-
kend zorg- en behandelaanbod voor forensisch psychiatrische cliënten ge-
vormd kan worden. Was er vroeger alleen de tbs-kliniek of de forensisch psy-
chiatrische kliniek, langzamerhand zien we een variantie aan voorzieningen en 
behandel- en hulpvormen rondom de klinieken ontstaan. De samenwerking 
met andere instellingen, hulpverlenende instanties en organisaties in de diver-
se zorgsectoren en op justitieel terrein krijgt meer vorm. De regionale circuit-
vorming zou tot een transparantere en doelmatiger forensisch psychiatrische 
zorg kunnen leiden. De forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken zijn op 
de goede weg. Met dit onderzoek is aangetoond dat men in een relatief korte 
periode in staat is geweest een geheel nieuwe vorm van behandeling en zorg 
te realiseren. 
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Samenvatting 
 
 
 
In dit rapport wordt verslag gedaan van de resultaten van een explorerend 
onderzoek naar forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken. De poli- en 
dagklinieken opereren als zelfstandige onderdelen van de tbs- en forensisch 
psychiatrische klinieken. In 1992 breidde de Dr. Henri van der Hoeven Kliniek, 
tbs-kliniek in Utrecht, haar behandelaanbod uit met poliklinische en dag- en 
deeltijdbehandeling. De andere tbs- en forensisch psychiatrische klinieken 
volgden. Nu bijna alle tbs- en forensisch psychiatrische klinieken poliklinische 
en dagbehandeling bieden en het aantal verrichtingen toeneemt, is er behoef-
te aan een totaaloverzicht van de werkwijzen en de regionale circuitvorming 
van de poli- en dagklinieken. Daarom besloot het ministerie van VWS – onder 
wiens verantwoordelijkheid de poli- en dagklinieken vallen – het Verwey-
Jonker Instituut opdracht te geven tot een explorerend onderzoek naar de 
ambulante forensisch psychiatrische zorg. 
 
De probleemstelling is drieledig en luidt als volgt: 
1. Op welke wijze geven de forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken 

vorm aan hun behandeling? Wat vinden verwijzers en andere instellingen 
in de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, justitie e.d. hiervan? 
Hierbij wordt onder meer een beschrijving gegeven van de organisatie, in-
richting en werkwijzen van de forensisch psychiatrische poliklinieken en 
de dag- en deeltijdbehandeling. Aan de orde komen onder meer: de aan-
leiding tot het bieden van poliklinische en dagbehandeling, behandelvisie, 
doelgroep (o.a. juridische titels, psychiatrische achtergronden), aanmel-
dings- en intakeprocedure, indicatiestelling, behandelinhoud, programma-
onderdelen, behandelduur, doel van de behandeling, etc. 

2. Op welke wijze wordt door de forensisch psychiatrische poli- en dagklinie-
ken vormgegeven aan de regionale circuitvorming? Bestaan er afspraken 
over indicatie, opname en verwijzing in regionaal verband met andere in-
stellingen die werkzaam zijn op het terrein van de forensische psychiatrie, 
geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, justitie, reclassering, etc.? 

3. Zijn er ingrediënten voor een succesvolle behandeling te benoemen, zoals 
cliënt- en gedragskenmerken, delictverleden, een bepaalde aanpak van 
een kliniek of een regionale inbedding? Met andere woorden voor wie, 
wanneer en waar is forensisch psychiatrische poliklinische en dagbehan-
deling perspectiefvol? Wat zijn - voor zover meetbaar - de resultaten van 
deze behandeling tot nu toe? 
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Om de probleemstelling te beantwoorden, zijn de volgende methoden van 
onderzoek gebruikt: bestudering van relevante literatuur; analyse van docu-
menten die betrekking hebben op de vormgeving van de forensisch psychiatri-
sche poliklinische en dagbehandeling, zoals notities, brochures e.d., die een 
beschrijving geven van de organisatie, inrichting en werkwijzen van de polikli-
niek en de dag- en deeltijdbehandeling; samenwerkingsafspraken; protocollen 
voor aanmelding en intake; indicatiecriteria; jaarverslagen; onderzoeksrappor-
ten, etc.; semi-gestructureerde interviews met management en behandelaars 
van de forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken; semi-gestructureerde 
telefonische interviews met contactpersonen van regionale instellingen, zoals 
reclassering en Riagg’s, die verwijzen naar de forensisch psychiatrische poli- 
en dagklinieken; vragenlijsten voor registratiegegevens van behandelde en in 
behandeling zijnde cliënten bij forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken 
(per poli- en dagkliniek afhankelijk van mate van registratie en eigen onder-
zoek en ook periode van operationeel zijn); dossieronderzoek van een aantal 
behandelde en in behandeling zijnde cliënten bij forensisch psychiatrische 
poli- en dagklinieken; toepassing indicatoren – gebaseerd op de ‘Criteria Le-
vensvatbaarheid’ - aan de hand van dossier- en registratieonderzoek en gege-
vens afkomstig uit de interviews met de forensisch psychiatrische poli- en 
dagklinieken en verwijzers. 
 
De probleemstelling is als volgt beantwoord: 
1. Op welke wijze geven de forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken 

vorm aan hun behandeling? Wat vinden verwijzers en andere instellingen 
in de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, justitie e.d. hiervan? 

 
De forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken zijn bedoeld voor mensen 
met een psychiatrische of persoonlijkheidsstoornis of een achterstand in gees-
telijke of sociaal-emotionele ontwikkeling, die met justitie in aanraking zijn 
geweest of in aanraking kunnen komen vanwege het plegen van delicten. Het 
doel van de behandeling in een forensisch psychiatrische poli- en dagkliniek is 
een zodanige verbetering van het persoonlijk functioneren van de cliënt te 
ontwikkelen dat deze in staat is om met probleemgedrag om te gaan op een 
wijze die niet tot strafbaar gedrag leidt. Om voor behandeling in aanmerking te 
komen, dient de noodzaak tot klinische behandeling of opname niet of niet 
meer aanwezig te zijn. Een andere voorwaarde is dat het reguliere ambulante 
aanbod van voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg ontoereikend is 
voor behandeling van de hulpvraag. Iemand wordt afgewezen voor poliklini-
sche of dagbehandeling als er sprake is van: een acute crisissituatie, recidive-
gevaarlijkheid, ernstig suïcidaal gedrag, ernstig onomkeerbaar psychiatrisch 
ziektebeeld, ernstige onomkeerbare organische psychosyndromen, dusdanig 
hevige impulsieve agressieve en/of seksuele gedragsstoornissen die de veilig-
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heid binnen de poli- en dagkliniek bedreigen, primaire verslavingsproblema-
tiek, e.d. Ook geen eigen woonruimte hebben of geen geschikte bezigheden 
hebben buiten de dagkliniek kunnen redenen zijn om geen dagbehandeling te 
bieden. Dat iemand wordt geaccepteerd voor behandeling betekent geen ver-
plichting tot behandeling door de poli-/dagkliniek. Gebruik van geweld; plegen 
van delicten; zwaar gebruik, bezit of handel van drugs; geregelde afwezigheid 
zonder afmelding, e.d. kunnen redenen zijn om tot heroverweging van de be-
handeling te komen. 
 
Bijna alle poli- en dagklinieken hebben een eigen naam en aparte huisvesting, 
los van de ‘moederkliniek’. Het zorgaanbod bestaat uit twee belangrijke com-
ponenten: de dag-/deeltijdbehandeling en de poliklinische behandeling. Rela-
tief nieuw is de behandeling van cliënten in detentie. De poliklinische behande-
ling richt zich op persoonlijke begeleiding, individuele en relatie-
gesprekstherapie, instellen en controleren van medicatie, etc. De poliklinische 
nazorg voor de ontslagen cliënten van de tbs- of forensisch psychiatrische 
kliniek vormt een klein deel van het werk van de poli- en dagklinieken, mede 
als gevolg van het geringe aantal ontslagen per kliniek per jaar. In elke dagkli-
niek werkt men - naargelang het aantal toegelaten plaatsen - met een of 
meerdere groepen, meestal bestaande uit acht personen. De groepen zijn 
vrijwel altijd ingedeeld naar delict, zoals seksuele geweldsdelicten en agres-
sieve geweldsdelicten. In de loop der jaren zijn er aparte groepen ontstaan 
voor cliënten die niet per se elke dag behandeling behoeven, maar wel gebaat 
zijn bij een specifieke benadering, zoals exhibitionisten, zwak- en minderbe-
gaafden of juist hoger opgeleiden. 
 
De programma’s van de verschillende dagklinieken ontlopen elkaar niet veel. 
Bij alle dagklinieken bestaat het programma uit een combinatie van individuele 
activiteiten en groepsgerichte activiteiten, zoals sociotherapie, gespreksthera-
pie, sociale vaardigheidstraining, terugvalpreventie, delictscenario, agressie-
beheersing, voornemens en plannen bespreken en naderhand checken, 
maatschappelijke oriëntatie, sport, creatieve therapie en gezamenlijk lunchen, 
koffiedrinken, e.d. Grofweg trachten de dagprogramma’s het volgende te be-
reiken: structuur brengen in het dagelijks leven, een gunstig sociaal netwerk 
opbouwen of onderhouden, bezigheden hebben om de weekends en de avon-
den op een zinvolle manier door te brengen, het oplossend vermogen van 
cliënten vergroten, alternatieven leren, empathie voor slachtoffers vergroten, 
etc. De behandeling is vooral gericht op terugvalpreventie en het doorlopen 
van het delictscenario. De feitelijke gang van zaken rond het gepleegde delict 
wordt gereconstrueerd. Om terugval te voorkomen, moet de cliënt leren be-
paalde signalen tijdig te herkennen en daarop adequaat te reageren en riskan-
te situaties te mijden. 
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Als we de doelgroep van de poli- en dagklinieken onder de loep nemen, zien 
we dat veel cliënten onder de voorwaarde van een veroordeling, een tbs-
maatregel of een andere strafmaatregel in behandeling zijn. Opmerkelijk is het 
grote verschil tussen de poli- en dagklinieken in aantallen cliënten die zonder 
juridisch kader, dus vrijwillig, in behandeling zijn. In de dagklinieken is minder 
sprake van vrijwilligheid van behandeling dan in de poliklinieken. Er wordt 
weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tijdens proefverlof of bij een 
voorwaardelijke beëindiging van de tbs-maatregel ambulant te behandelen. 
Seksuele geweldsdelicten vormen een substantieel deel van de delicten waar-
voor de cliënten in de poliklinieken in behandeling zijn. Veel cliënten van de 
poli- en dagklinieken hebben meervoudige psychiatrische diagnoses. Persoon-
lijkheidsstoornissen komen veel voor. Seksuele en genderidentiteitsstoornis-
sen worden eveneens vaak als diagnose genoemd. Stoornissen in de impuls-
beheersing worden minder vaak gediagnosticeerd dan men op grond van het 
behandelaanbod van de poli- en dagklinieken zou verwachten. Bij een aantal 
poli-/dagklinieken is door de jaren heen een stijging te zien van het aantal 
stoornissen dat is gerelateerd aan het gebruik van middelen. 
 
De huidige cliëntregistratie is niet uniform en onvolledig. In sommige gevallen 
is de registratie als onvoldoende te kwalificeren. De informatie wordt niet altijd 
geautomatiseerd bijgehouden of is niet geactualiseerd. Sommige dossiers 
lijken sterk gebonden te zijn aan één behandelaar. Het niet bijhouden van een 
cliëntregistratie maakt de zorg ondoorzichtig. Bovendien ontneemt het de poli- 
en dagklinieken de mogelijkheid om gegevens te verzamelen en te analyse-
ren. Dit kan nuttig zijn in verband met marktpositie of behoeftebepaling. De 
koppeling tussen dossiers en registratie is bij alle poli- en dagklinieken onvol-
doende aanwezig. Individuele gegevens zijn al lezende terug te vinden in dos-
siers, maar dit kost - afhankelijk van de wijze van dossiervorming door de poli- 
en dagkliniek - onnodig veel tijd en geeft geen overzicht op geaggregeerd 
niveau. Het inzicht dat alle gegevens samen een enorme schat aan data en 
variabelen opleveren die zowel de poli- en dagklinieken zelf als de moederkli-
nieken en de zorg in het algemeen van dienst kunnen zijn, is bij de meesten 
niet aanwezig. Er zijn ook grote verschillen in de wijze waarin de poli- en dag-
klinieken de behandeling toetsen aan het gedrag van de cliënt. Eigenlijk vindt 
in slechts één poli- en dagkliniek structureel onderzoek plaats naar de dagbe-
handeling vanuit de kliniek. Het is opmerkelijk dat andere poli- en dagklinieken 
hiervan veel minder gebruik maken of soms zelfs helemaal niet. Het zou zeer 
aan te raden zijn als de poli- en dagklinieken hun dossiergegevens op een 
overzichtelijke manier rangschikken, registreren en gebruiken voor eigen on-
derzoek. Een belangrijk onderdeel van de behandeling is de evaluatie en 
eventuele bijstelling van het behandelplan en -doel. De relatie tussen het 
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strafbaar gedrag, de psychische problematiek en de behandeldoelen wordt in 
de dossiers niet altijd inzichtelijk gemaakt. 
 
De verwijzers, zoals de reclassering en de Riagg, tonen zich allen zeer tevre-
den over de mogelijkheid van behandeling door de forensisch psychiatrische 
poli- en dagklinieken. Voor de reclassering is het voldoende duidelijk wat de 
criteria van in- en exclusie zijn, maar de Riagg heeft soms het idee dat de 
cliëntengroep die de poli- en dagklinieken bedienen te smal is. Criteria als ‘niet 
te ernstige psychiatrische problematiek’ en ‘niet te ernstige verslavingsproble-
matiek’ vindt men te beperkend. De wederzijdse beeldvorming van de poli-
/dagklinieken en de Riagg’s is niet altijd even helder. De reclasseringsmede-
werkers zijn verheugd met het bestaan van de forensisch psychiatrische poli- 
en dagklinieken. Voordat poli- en dagklinische behandeling mogelijk was, 
bleek het vaak moeilijk om cliënten naar een Riagg of andere hulpvoorziening 
te verwijzen. Een nadeel is dat het de reguliere geestelijke gezondheidszorg 
ontslaat van de noodzaak om zich op het grensgebied van hulpverlening en 
justitie te ontwikkelen. Ondanks de positieve geluiden over het bestaan van de 
poli- en dagklinieken, is niet iedereen even tevreden over de informatievoor-
ziening. Het gebrek aan follow-up of aan gegevens omtrent recidive vinden de 
verwijzers een nadeel. De verwijzers achten het belangrijk dat de drempels 
voor aanmelding zo laag mogelijk zijn. Ook in gevallen waarbij (nog) geen 
sprake is van gepleegde delicten, maar het delictgevaar groot is, zouden ver-
wijzers de mogelijkheid willen zien van behandeling. Op het gebied van be-
paalde doelgroepen, zoals jongeren, allochtonen, licht verstandelijk gehandi-
capten, zwak- en minderbegaafden, en vooral combinaties van deze kenmer-
ken, zouden de verwijzers het aanbod graag uitgebreid zien. 
 
 
2. Op welke wijze wordt door de forensisch psychiatrische poli- en dagklinie-

ken vormgegeven aan de regionale circuitvorming? Bestaan er afspraken 
over indicatie, opname en verwijzing in regionaal verband met andere in-
stellingen die werkzaam zijn op het terrein van de forensische psychiatrie, 
geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, justitie, reclassering, etc.? 

 
De reclassering is een belangrijke verwijzer, met name voor de dagbehande-
ling. Het is opvallend dat bepaalde zorgaanbieders zelden of nooit verwijzen. 
De oorspronkelijk landelijke werking van de tbs-klinieken en de FPK’s maakte 
het aanvankelijk niet gemakkelijk voor de poli- en dagklinieken om regionaal te 
werken. Op diverse plaatsen worden forensisch psychiatrische netwerken 
ontwikkeld, waaraan ook de poli- en dagkliniek deelneemt. De samenwerking 
in de netwerken is nog sterk in ontwikkeling en verloopt niet overal even soe-
pel. Met instellingen in de geestelijke gezondheidszorg, zoals de FPA’s, de 
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Riagg’s en de verslavingszorg zouden de poli- en dagklinieken meer kunnen 
samenwerken dan nu het geval is. Het is denkbaar dat cliënten van de foren-
sisch psychiatrische poli- en dagklinieken met andere problemen die niet direct 
met het delict samenhangen bij een Riagg of een andere instelling terecht 
zouden kunnen. Of dat na afloop van een dagbehandeling een cliënt verder 
behandeld zou kunnen worden door bijvoorbeeld een Riagg. Soms gaat het 
goed, maar er zijn ook Riagg’s die bang zijn voor recidive en het delictgevaar 
niet goed kunnen bepalen. Dit kan ertoe leiden dat een forensisch psychiatri-
sche polikliniek langer doorgaat met nazorg dan strikt noodzakelijk is. De sa-
menwerking tussen de forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken en de 
reclassering is overal het verst ontwikkeld. Hier is sprake van ‘duaal casema-
nagement’. De poli- en dagklinieken behandelen, terwijl de reclassering de 
trajectbegeleiding van de cliënt voor, tijdens en na de behandeling verzorgt. 
 
De samenwerking met de jeugdhulpverlening, kinder- en jeugdpsychiatrie en 
de jeugdgevangenissen verloopt niet overal gemakkelijk. Sommige forensisch 
psychiatrische poli- en dagklinieken geven aan dit wel geïnitieerd te hebben, 
maar het ontbreekt hen aan goede contacten of samenwerkingsverbanden 
met het jeugdcircuit. Vanuit preventieve zin zou een nadere samenwerking de 
voorkeur verdienen. Op diverse plaatsen is er een vergaande samenwerking 
tussen de poli- en dagklinieken en instellingen in de zorg voor verstandelijk 
gehandicapten, met name voor SGLVG, ontstaan. Vanuit beide kanten bestaat 
de noodzaak om voor licht verstandelijk gehandicapte en zwakbegaafde sek-
suele geweldsplegers een apart behandelaanbod te bieden. De poli- en dag-
klinieken die hiertoe nog niet zijn overgegaan, zouden met de SGLVG-
instelling in hun regio kunnen overleggen wat de mogelijkheden zijn voor een 
gezamenlijk behandelaanbod. 
 
 
3. Zijn er ingrediënten voor een succesvolle behandeling te benoemen, zoals 

cliënt- en gedragskenmerken, delictverleden, een bepaalde aanpak van 
een kliniek of een regionale inbedding? Met andere woorden voor wie, 
wanneer en waar is forensisch psychiatrische poliklinische en dagbehan-
deling perspectiefvol? Wat zijn - voor zover meetbaar - de resultaten van 
deze behandeling tot nu toe? 

 
Van de forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken heeft alleen De Waag 
onderzoek verricht naar de dagbehandeling. De onderzoeksresultaten tonen 
gunstige effecten van de dagbehandeling, met name voor plegers van seksue-
le geweldsdelicten. De verbeteringen zijn vooral zichtbaar in hun sociaal func-
tioneren. Diepgewortelde persoonlijkheidskenmerken als impulsiviteit en nei-
ging tot agressiviteit zijn moeilijk te behandelen. Bij plegers van geweldsdelic-
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ten zijn de resultaten van behandeling minder duidelijk dan bij plegers van 
seksuele delicten. Er was weinig verschil tussen de voor- en nameting in de 
mate waarin ze problemen ervaren op het gebied van agressie, woede en 
impulsiviteit. Bovendien was er vaker sprake van uitval onder plegers van 
geweldsdelicten. De recidivecijfers tonen aan dat de dagbehandeling geen 
garantie biedt dat de cliënt geen delict meer pleegt. Wel kan gesproken wor-
den over ‘harm reduction’. Het blijft onduidelijk of er zonder behandeling spra-
ke zou zijn geweest van recidive of herhaling van het gedrag. De soms kort-
stondige contacten met een polikliniek, de uitval en het ontbreken van vervolg-
contacten na afloop van een behandeling, maken het moeilijk om na te gaan 
of er ook op lange termijn sprake is van vermindering van recidive, strafbaar 
gedrag, sociale en psychische problemen en zorgbehoefte.  
 
De poli- en dagklinieken zien het feit dat zij een groep bedienen die nergens 
anders terechtkomt als hun grote meerwaarde. Het aantal cliënten en het 
aantal verrichtingen groeien enorm. Er zijn tienduizenden verrichtingen per 
jaar en het worden er ieder jaar meer, terwijl er zo’n vijf tot zeven jaar ge-
leden nog geen sprake was van dergelijke behandelvoorzieningen. Het 
betreft hier vooral mannelijke seksuele en niet-seksuele geweldplegers. Is 
de behandeling door de forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken suc-
cesvol? De informanten zijn voorzichtig. Ze denken of hopen het, maar kunnen 
het niet altijd hard maken. De therapietrouw van de seksuele geweldsplegers 
is bij alle forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken groot. Ook bij agres-
sieve geweldsplegers lijkt de interne motivatie gegroeid. Het is echter moeilijk 
om de trouw los te zien van de juridische gevolgen die het stoppen met een 
behandeling voor een cliënt heeft. Dit onderzoek is een eerste verkenning van 
de ambulante forensisch psychiatrische zorg, zoals de poli- en dagklinieken 
die bieden. Hieruit is niet gebleken dat een bepaalde aanpak meer perspectief 
geeft op een succesvolle behandeling. De resultaten tot nu toe zijn hoopge-
vend, maar nog onvoldoende bekend en wetenschappelijk gestaafd. 
 
De Tender verricht sinds 1997 preklinische interventies bij tbs-wachtenden in 
de penitentiaire inrichting Zwolle. Het doel hiervan is de psychische conditie en 
het gedrag van de tbs-wachtenden te verbeteren en hen voor te bereiden op 
de overgang naar de tbs-kliniek. Het project is door alle betrokken als positief 
ervaren. De doelgroep werd bereikt, er was sprake van een grote therapie-
trouw en nauwelijks uitval. Ook hier geldt dat het moeilijk is om de trouw en de 
weinige uitval los te zien van de situationele omstandigheden van de gedeti-
neerden. 
 
Behalve bovengenoemde onderzoeken is er weinig bekend over recidive na 
behandeling in de forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken. Wel wordt er 
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regelmatig onderzoek verricht naar recidive na beëindiging van de tbs-
maatregel. De mate van recidive wordt altijd als het belangrijkste criterium voor 
de effectiviteit van de tbs-behandeling beschouwd. In feite gaat het in de am-
bulante forensisch psychiatrische zorg echter niet om de mate van recidive, 
maar om de mate van strafbaar gedrag. Het doel van de forensisch psychiatri-
sche poliklinische en dagbehandeling is voorkomen dat een cliënt terugvalt of 
persisteert in strafbaar gedrag, doordat de cliënt zelf het gedrag leert herken-
nen en signaleren. Een cliënt die terugkomt bij de polikliniek, omdat hij bij 
zichzelf ongewenste gevoelens bespeurt of in zijn oude gedrag dreigt te ver-
vallen, is paradoxaal genoeg een blijk van succes van de behandeling. Het 
voorkomt dat een cliënt slachtoffers maakt en uiteindelijk toch in een klinische 
of een strafsetting terechtkomt. 
 
De motivatie van de cliënt om behandeld te worden of om te veranderen is in 
tegenstelling tot de reguliere geestelijke gezondheidszorg geen voorwaarde 
om in behandeling te gaan. De juridisch opgelegde maatregel tot behandeling 
dwingt iemand tot behandeling. Toch geven verschillende poli- en dagklinieken 
aan dat bij veel cliënten de motivatie om behandeld te worden of te verande-
ren tijdens de behandeling groeit of sterker zichtbaar wordt. 
 
Er zijn twee groepen ex-cliënten bekend: degenen die tijdig, preventief terug-
komen en de recidivisten die terugkomen in de poli- en dagklinieken en al dan 
niet een wettelijke maatregel of straf opgelegd krijgen. Er blijft echter een grote 
groep ex-cliënten over van wie niets bekend is als ze zelf niets van zich laten 
horen. Hoe kunnen nu ook op langere termijn de resultaten van de poliklini-
sche en dagbehandeling aan deze ex-cliënten worden gemeten? In de hulp-
verlening is het een groot goed dat de cliënt zelf om hulp vraagt en dat deze 
niet tot hulp of contact gedwongen kan worden als hier geen wettelijke maat-
regel voor gehanteerd kan worden. Het zou te overwegen zijn om eventueel in 
samenwerking met de reclassering of andere instanties een follow-up te orga-
niseren waarbij ex-cliënten wordt gevraagd om na een bepaalde periode vrij-
willig ‘iets van zich te laten horen’. Het geeft hen de mogelijkheid om zowel 
succes als problemen te melden en biedt de ambulante forensisch psychiatri-
sche zorg meer informatie over de effectiviteit van de behandeling. Sommige 
forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken en reclasseringwerkers zijn 
voorstander van nacontroles. Anderen vrezen dat veel cliënten hieraan geen 
gehoor geven of niet meer te achterhalen zijn. Het zou interessant zijn om 
gedurende een bepaalde periode hiermee een proef te houden. Dit is extra 
belangrijk, omdat verscheidene poli- en dagklinieken aangeven dat terugval 
juist na verloop van een langere periode voor bepaald gedrag, zoals pedosek-
sueel geweld, een reële mogelijkheid is. 
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In het onderzoek is gebleken dat de wetenschappelijke onderbouwing voor de 
ambulante forensisch psychiatrische zorg nog onvoldoende is. De poli- en 
dagklinieken dienen helder te maken wat ze doen en in hoeverre dit vruchten 
afwerpt. Aan de ene kant kunnen we stellen dat de poli- en dagklinieken voor 
een deel het werk doen dat andere instellingen blijkbaar laten liggen of afsto-
ten. Aan de andere kant vraagt de samenleving om meer hulp en is het goed 
mogelijk dat de problematiek waarop de ambulante forensisch psychiatrische 
zorg zich richt, toeneemt. Ook is het mogelijk dat we deze problematiek nu 
weten te behandelen en vroeger niet. Dit weten we echter allemaal niet zeker. 
Net zomin als we weten of de behandeling effectief is en waarom. Niet dat we 
dit zeker weten bij andere vormen van behandeling in verschillende zorgsecto-
ren. Dit ontslaat de forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken echter niet 
van de plicht hun werk meer over het voetlicht te krijgen. Zeker omdat het hier 
vaak cliënten betreft die onder rechterlijke dwang worden behandeld. De be-
handeling is dan te zien als een onderdeel of een vervanging van straf. Een 
dergelijke benadering geeft aan forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken 
een zwaardere verantwoordelijkheid tegenover de samenleving dan de regu-
liere zorg. Een eerste stap tot transparantie zou uniformiteit van registratie, 
diagnostiek, intake, e.d. kunnen zijn. Ook zou de relatie tussen benadering, 
wijze van behandeling en behandelduur bij de verschillende poli- en dagklinie-
ken verhelderd moeten worden. 
 
Om de poli- en dagklinieken hangt een zweem van ondoorzichtigheid waar-
door het voor de buitenwereld moeilijk is om zicht te krijgen op wat daar ge-
beurt, voor wie het is bedoeld en voor wie het dus niet is bedoeld. Het risico 
om ‘het vuilnisvat van de zorg’ te worden, zoals enkele informanten menen, 
ontstaat als het onduidelijk is waar de poli- en dagklinieken voor staan. Voor 
een deel kwam de weinige transparantie de poli- en dagklinieken van pas, 
omdat ze zo konden experimenteren met allerlei hulpvragen en -vormen en 
hun aanbod konden uitkristalliseren. Daaruit zijn goede dingen voortgekomen, 
maar evenzo heeft het de poli- en dagklinieken ontransparant voor elkaar 
gemaakt. In het onderzoek blijkt dat ondanks de samenwerking in het platform 
de poli- en dagklinieken weinig van elkaar weten en elkaar ook vaak niet be-
grijpen. Ze denken sterk vanuit de cultuur en de gewoonten van de eigen poli-
/dagkliniek en de moederkliniek. Het is begrijpelijk dat men zich eerst tot taak 
heeft gesteld aan de hulpvragen te voldoen en te behandelen, maar nu het 
aantal verstrekkingen dermate snel toeneemt en het aanbod zich steeds ver-
der uitbreidt op allerlei terreinen is enige reflectie op z’n plaats. Waar liggen in 
de toekomst de kerntaken en prioriteiten van de forensisch psychiatrische 
zorg? Voor de forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken is in de toekomst 
in principe een centralere en bredere, maar ook duidelijkere rol mogelijk dan 
nu het geval is. 
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Op basis van de onderzoeksresultaten is een aantal aanbevelingen voor de 
ambulante forensisch psychiatrische zorg geformuleerd: 
 
1. De poli-/dagklinieken dienen zich te bezinnen op hun functies en taken. 

1.1. De werkzaamheden en doelgroepen en grenzen dienen duidelijk te 
zijn voor de poli-/dagklinieken zelf en voor hun potentiële verwijzers 
en cliënten. Welke cliënten bedient men? Moeten alle poli-
/dagklinieken dezelfde cliënten, delicten, psychiatrische stoornissen 
bedienen en uniformiteit bieden of is het zinvol te streven naar diffe-
rentiatie en specialisatie? 

1.2. Wat betekent het als er meer cliënten vrijwillig in behandeling ko-
men? 
Bij sommige poli- en dagklinieken neemt het aantal vrijwillige aan-
meldingen toe. Het is aan te raden na te gaan hoe ‘vrijwillig’ deze cli-
ënten werkelijk zijn en wat dat betekent voor hun behandeling, voor 
de relatie met medecliënten die niet-vrijwillig in behandeling zijn en 
voor de relatie van de poli-/dagklinieken met de reclassering en regi-
onale zorgaanbieders. 

1.3. De poli-/dagklinieken dienen te bezien of weinig toegepaste juridi-
sche mogelijkheden meer benut kunnen worden, zoals behandeling 
in proefverlof of een voorwaardelijke tbs-beëindiging. 
Sommige juridische mogelijkheden worden niet of nauwelijks toege-
past. Het is aan te raden na te gaan of deze mogelijkheden meer on-
der de aandacht van de justitiële instanties en zorginstellingen ge-
bracht kunnen worden. Ook de afstemming van de poli-/dagkliniek 
met de moederkliniek is hierbij van belang. 

1.4. Wat betekent een verschuiving van niet-seksuele geweldsdelinquen-
ten naar seksuele geweldsdelinquenten of andersom? 
Sommige poli-/dagklinieken vertonen een verschuiving naar meer 
seksuele geweldsdelinquenten, anderen juist een verschuiving de 
andere kant op. Een veranderend aanbod van delicten heeft gevol-
gen voor het behandelaanbod van de poli-/dagklinieken. De poli-
/dagklinieken dienen hierop in te spelen en te bezien of het aanbod 
nog voldoende aansluit bij de vraag. Ook kan er bij een veranderend 
aanbod gedacht worden aan specialisatie van het behandelaanbod 
en differentiatie in typen cliënten en delicten door poli-/dagklinieken. 

1.5. Wat betekent een verzwaring van de ernst van niet-seksuele ge-
weldsdelicten? 
In de loop der jaren is een verzwaring te constateren van de ernst 
van niet-seksuele geweldsdelicten. Dit kan gevolgen hebben voor het 
behandelaanbod en voor de veiligheid van medecliënten en mede-
werkers in de poli-/dagklinieken. De grenzen van de ambulante fo-
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rensisch psychiatrische zorg lijken rekbaar, maar de rekbaarheid kan 
risico’s met zich meebrengen. Ook hiervoor geldt dat er gedacht kan 
worden aan specialisatie van het behandelaanbod en differentiatie in 
typen cliënten en delicten. 

1.6. Wat betekent een toename van stoornissen gerelateerd aan het ge-
bruik van middelen? 
Er is een toename van stoornissen die gerelateerd zijn aan het ge-
bruik van middelen. Ook rapporteren verscheidene poli-/dagklinieken 
dat er steeds vaker sprake is van verslaving van cliënten, al dan niet 
in relatie tot de problematiek. Dit kan gevolgen hebben voor het be-
handelaanbod en voor medecliënten die niet verslaafd zijn. Bij een 
groter accent in de problematiek op verslaving verdient het aanbeve-
ling meer samen te werken met en te verwijzen naar de specifieke 
instellingen op dat terrein, zoals de forensisch psychiatrische versla-
vingszorg en de reguliere verslavingszorg. Ook hierbij geldt dat de 
rekbaarheid van de ambulante forensisch psychiatrische zorg risico’s 
met zich mee kan brengen. 

1.7. Wat betekent een verschuiving van verwijzingen van de reclassering 
naar de zorg? 
Ook al is de reclassering doorgaans de grootste verwijzer voor de fo-
rensisch ambulante zorg, toch zien we een steeds grotere aanmel-
ding vanuit de zorg. Dit vereist meer samenwerking en contacten met 
deze zorginstellingen en een andere houding naar de cliënt die veel-
al niet met een juridische titel - dus vrijwillig - in behandeling is. Vrij-
willig betekent niet vrijblijvend. De poli-/dagklinieken zullen ook bij 
deze cliënten de behandelrelatie en het ‘commitment’ van de cliënten 
aan een behandeling moeten stimuleren en onderhouden. 

1.8. De poli-/dagklinieken kunnen instellingen op het gebied van zorg en 
andere organisaties meer benutten voor verwijzingen en samenwer-
king over en weer. 
De poli-/dagklinieken dienen zich te bezinnen op hun verhouding met 
de reguliere geestelijke gezondheidszorg en andere zorginstellingen 
en justitiële instanties. Verwijzingen over en weer dienen duidelijk te 
zijn. Er moeten afspraken over (gedeelde) verantwoordelijkheden 
worden gemaakt. Het laten zien van elkaars werk, deskundigheid en 
expertise en het van elkaar leren kan meer benut worden in een re-
gionaal circuit. 
 

2. De poli-/dagklinieken dienen zich te bezinnen op de verschillen in behan-
delduur, behandelaanpak, toegepaste disciplines, registratie, dossiervor-
ming, etc. 
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De poli-/dagklinieken zijn tamelijk heterogeen in genoemde aspecten. Dat 
is gedeeltelijk te verklaren vanuit de ontstaanshistorie van de evenzo he-
terogene ‘moederklinieken’. De relatief nieuwe poli-/dagklinieken zouden 
kunnen profiteren van de ervaringen van de langer bestaande poli-/ dag-
klinieken, maar ook hiervoor geldt dat zij in behoorlijke mate afhankelijk 
zijn van hun moederkliniek en daar gehanteerde systematiek en behan-
delopvattingen en niet volstrekt autonoom hun gang kunnen gaan. De po-
li-/dagklinieken zijn al enige tijd verenigd in een platform. Dit biedt de mo-
gelijkheid om registratie en dossiervorming meer op elkaar af te stemmen 
en uniformer te maken. Ook geeft het de mogelijkheid om te bezien of de 
poli-/dagklinieken uniformer in hun behandelaanpak moeten zijn of zich 
juist beter kunnen specialiseren. De achtergrond van de verschillen, bij-
voorbeeld in behandelduur, en de gevolgen hiervan voor het behandelef-
fect, maar ook financieel, dienen nader in kaart te worden gebracht. 
2.1. De poli-/dagklinieken dienen gezamenlijk een systematische en uni-

forme registratie van cliëntgegevens en dossiervorming te ontwikke-
len. 
De registratie van cliëntgegevens en dossiervorming is bij veel poli-/ 
dagklinieken onvoldoende en onvolledig. Dat maakt de ambulante fo-
rensisch psychiatrische zorg voor iedereen ontransparant. Het niet 
direct toegang hebben tot actuele gegevens over essentiële informa-
tie over de doelgroep, de behandeling en de verwijzers betekent een 
achterstand op de ontwikkelingen in de ‘markt’ waardoor men niet di-
rect of niet adequaat kan inspelen op de vraag, geen adequaat aan-
bod kan bieden en men zich niet kan verantwoorden naar de ‘aan-
deelhouders’, namelijk de overheid en de belastingbetalers. 

2.2. De poli-/dagklinieken dienen gezamenlijk systematische en uniforme 
selectie- en indicatiecriteria op te stellen. 
De criteria voor in- en exclusie zijn niet altijd even helder voor de 
verwijzers. In aansluiting op het systematisch en uniform registreren 
en het transparanter maken van de zorg verdient het aanbeveling tot 
eenduidige selectie- en indicatiecriteria te komen en deze in een pro-
tocol vast te leggen. 

2.3. De poli-/dagklinieken dienen gezamenlijk een wetenschappelijke 
fundering voor de behandelactiviteiten te ontwikkelen. 
Tot nog toe wordt er slechts door een poli-/dagkliniek vanuit de moe-
derkliniek structureel onderzoek verricht. In de andere poli-
/dagklinieken zien we meer incidentele pogingen hiertoe of nog geen 
activiteiten in die richting. Een wetenschappelijke fundering voor am-
bulante forensisch psychiatrische behandeling is nog onvoldoende 
naar buiten gebracht. De professionele wijze van behandelen door 
de poli-/dagklinieken, de innovatieve werkzaamheden, de creativiteit, 
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de aanwezigheid van hoog gekwalificeerde medewerkers, de contac-
ten met de wetenschap en de plaatselijke of regionale universiteiten 
bieden een ruime basis hiervoor. Na een cultuur van experimenteren 
is de tijd nu rijp voor meer ‘evidence based’ onderzoek. 

2.4. De poli-/dagklinieken dienen gezamenlijk diagnostiek en behandel-
vormen te ontwikkelen en te evalueren. 
De poli-/dagklinieken zouden tot meer uniformiteit of kennisuitwisse-
ling en -overdracht kunnen komen waar het diagnostiek en behande-
ling betreft. Waarom heeft de ene poli-/dagkliniek gekozen voor die 
wijze van diagnostiek of behandeling of meting van gedrag en ge-
dragsverandering en de andere poli-/dagkliniek voor een andere me-
thode? De methoden kunnen bijvoorbeeld onderling vergeleken wor-
den op hun werking en waarde. 

2.5. De poli-/dagklinieken dienen hun expertise te bundelen en te ver-
spreiden. 
De poli-/dagklinieken bezitten een schat aan kennis en ervaring. 
Hiervan zien de direct betrokkenen en belangstellenden te weinig. 
Open dagen, gezamenlijke symposia, een gezamenlijke nieuwsbrief, 
een gezamenlijk logo, een gezamenlijke website en gezamenlijke 
publicaties zijn enkele mogelijkheden om tot meer samenwerking en 
presentatie naar buiten te komen. 

2.6. De poli-/dagklinieken dienen gezamenlijk wetenschappelijk onder-
zoek uit te voeren en te stimuleren. 
Het is aan te raden om gezamenlijk onderzoek uit te voeren en re-
gelmatig overleg te organiseren tussen de wetenschappelijke staf en 
de onderzoekers van de verschillende poli-/dagklinieken en moeder-
klinieken. Gezamenlijk onderzoeksprojecten uitvoeren voorkomt ex-
tra werk en overlap, is financieel voordeliger en zorgt voor een diffu-
sie van kennis en resultaten. 

2.7. Het probleem van wachtenden en lange wachttijden, met name bij 
De Tender, dient opgelost te worden. 
Er is geen sprake van wachtlijsten en wachttijden zoals in andere 
zorgsectoren. Toch nemen de laatste tijd het aantal wachtenden en 
wachttijden toe. Als er sprake is van forensische psychiatrie waarbij 
de veiligheid van de maatschappij in het geding is, dient vermeden te 
worden dat er onredelijk lange wachtlijsten en -tijden ontstaan. De 
poli- en dagklinieken zouden in onderling overleg tot (tijdelijke) plaat-
sing of opvang van elkaars cliënten moeten komen. Ook dienen de 
poli-/dagklinieken bij lange wachtlijsten en –tijden (tijdelijk) een op-
lossing in hun regio te vinden. Hiervoor geldt des te meer het belang 
van een regionaal forensisch psychiatrisch zorgcircuit. 
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3. De poli-/dagklinieken dienen zich te bezinnen op hun regionale functies: 
3.1. De poli-/dagklinieken kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de 

regionale forensisch psychiatrische zorgcircuits. 
De regionale circuitvorming heeft nog onvoldoende gestalte gekre-
gen. Samenwerken levert veel op mits er sprake is van structureel 
overleg, gedeelde verantwoordelijkheid en een goede coördinatie. 
De forensische psychiatrie is van oudsher een wereld op zich en 
opereerde in het verleden in een tamelijk geïsoleerde setting. De 
ambulante forensisch psychiatrische zorg worstelt nog met deze er-
fenis. Toch dient juist de ambulante zorg midden in de maatschappij 
te staan en contacten en samenwerkingsrelaties met andere zorgin-
stellingen en justitiële instellingen en instanties te onderhouden. De 
samenwerking met de reclassering is het meest ontwikkeld en wordt 
ook overal als goed bestempeld. De relatie met andere relevante or-
ganisaties is nog onvoldoende. Vaak zijn er op papier plannen voor 
forensisch psychiatrische netwerken ontwikkeld, maar ontbreekt het 
aan concrete activiteiten. De komende jaren dient hier door alle part-
ners stevig in geïnvesteerd te worden. De poli- en dagklinieken kun-
nen hierin samen met de reclassering een belangrijke rol spelen ge-
zien hun beider positionering in de maatschappij. 

3.2. De poli-/dagklinieken dienen zich te ontwikkelen als een brugfunctie 
tussen tbs-kliniek en FPK en vervolgvoorzieningen en andere voor-
zieningen in het veld van de zorg en justitie. 
Gezien de positionering van de poli- en dagklinieken kunnen ze bij 
uitstek een brugfunctie vervullen tussen de gesloten instellingen, zo-
als gevangenissen en tbs-klinieken en FPK’s , en de reguliere zorg-
instellingen. De ambulante zorg kan samen met de reclassering er-
voor zorgen dat er een dekkend aanbod van forensisch psychiatri-
sche behandeling en begeleiding ontstaat. 

3.3. De poli-/dagklinieken dienen hun behandelaanbod meer af te stem-
men met vervolg- en andere voorzieningen. 

3.4. De ambulante forensisch psychiatrische zorg staat niet op zichzelf, 
maar vormt een schakel in het grotere geheel van zorg- en justitiële 
instellingen. Iemand wordt verwezen naar een poli-/dagkliniek, maar 
na of al tijdens de behandeling is er vaak een andere vorm van zorg 
of opvang nodig. Ook de opvang voor en na de ambulante behande-
ling dient adequaat en dekkend te zijn, zodat er geen sprake is van 
terugval of andere problematiek. De cliënten vormen een complexe 
en kwetsbare groep die zelden alleen van een poli-/dagkliniek ge-
bruik maken. Gezien de relatief weinige verwijzingen uit de geestelij-
ke gezondheidszorg zou de relatie hiermee verbeterd kunnen wor-
den. Ook de vervolgzorg door de reguliere geestelijke gezondheids-
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zorg zou ontwikkeld moeten worden. De poli- en dagklinieken dienen 
ervoor te waken niet het werk van andere instellingen over te nemen, 
omdat ze nu eenmaal toch al met iemand bezig zijn. 

3.5. De poli-/dagklinieken dienen hun behandelaanbod meer af te stem-
men op behoeften van specifieke doelgroepen. Het behandelaanbod 
is onvoldoende afgestemd op specifieke doelgroepen, zoals jonge-
ren, allochtonen, licht verstandelijk gehandicapten, zwak- en minder 
begaafden en combinaties van deze kenmerken. Ook voor bepaalde 
delicten, zoals brandstichten en dwangmatig stelen acht men het 
aanbod nog onvoldoende ontwikkeld. 

 
In het onderzoek bleken de criteria voor toetsing van de poli- en dagklinieken 
niet allen meetbaar of bekend te zijn. Het valt te overwegen om de criteria door 
het platform van de poli- en dagklinieken bij te laten stellen, aangezien er tij-
dens het onderzoek van diverse kanten ideeën voor nieuwe criteria werden 
geuit. Een aangepaste lijst zou door elke poli-/dagkliniek bij zichzelf kunnen 
worden afgenomen. Ook is het aan te raden om de dossiers aan te scherpen 
aan de hand van de criteria over het functioneren van de cliënt. 
 
Tot slot, de forensisch psychiatrische zorg heeft het niet gemakkelijk in het 
publieke en politieke debat. Zedendelicten - zeker waar het kinderen als 
slachtoffer betreft - wekken veel afschuw en afkeur op onder de bevolking, met 
name als het om recidivisten gaat. Het geloof in een succesvolle behandeling 
lijkt niet groot onder de bevolking. Het is een ondankbare taak om hier als 
forensisch psychiatrische zorg tegen te vechten. Toch tonen de aanbieders in 
deze sector zich zeer creatief en innovatief en dat wordt door de overheid 
beleidsmatig - zowel inhoudelijk als financieel - ondersteund. De afgelopen 
jaren is men in staat gebleken een aantal gaten in de voor- en nazorg, de 
transmurale en ambulante zorg op te vullen waardoor er geleidelijk een dek-
kend zorg- en behandelaanbod voor forensisch psychiatrische cliënten ge-
vormd kan worden. Was er vroeger alleen de tbs-kliniek of de forensisch psy-
chiatrische kliniek, langzamerhand zien we een variantie aan voorzieningen en 
behandel- en hulpvormen rondom de klinieken ontstaan. De samenwerking 
met andere instellingen, hulpverlenende instanties en organisaties in de diver-
se zorgsectoren en op justitieel terrein krijgt meer vorm. De regionale circuit-
vorming zou tot een transparantere en doelmatiger forensisch psychiatrische 
zorg kunnen leiden. De forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken zijn op 
de goede weg. Met dit onderzoek is aangetoond dat men in een relatief korte 
periode in staat is geweest een geheel nieuwe vorm van behandeling en zorg 
te realiseren. 
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Summary 
 
 
 
This report describes the results of an explorative study on forensic psychiatric 
ambulatory treatment given by centers for ambulatory and daytime treatment. 
These centers operate as independent units of forensic psychiatric clinics. In 
1992, the Dr. Henri van der Hoeven Clinic in Utrecht opened the first ambula-
tory center. The other forensic psychiatric clinics followed quickly. As nowa-
days almost every forensic psychiatric clinic has an ambulatory center and the 
amount of treatments rises every year, an overview of the methods and the 
regional networks of the ambulatory centers is needed. Therefore the Ministry 
of Health, Welfare and Sports, which is responsible for the ambulatory centers, 
has asked the Verwey-Jonker Institute to carry out an explorative study. 
 
The ambulatory centers are meant for people with a psychiatric or personality 
disorder or a retarded mental or social emotional development, who have been 
in contact with the law or who have a chance of getting involved because of 
committing crimes. The goal of the treatment in an ambulatory center is to 
develop an improvement in the personal functioning of the client, which gives 
him the ability to handle his own problematic behavior in a way, which does not 
lead to criminal behavior. To receive an ambulatory treatment there should be 
no necessity for residential treatment (anymore). Another condition is that the 
regular ambulatory mental health care is insufficient for treatment. 
 
Nearly every center has its own name and building, separate from the clinic. 
The ambulatory treatment consists of daytime treatment in groups or of indi-
vidual therapy. There is also the possibility of treatment of clients who are still 
in detention. The groups are divided by type of crime, like sexual offences and 
aggressive offences. 
 
Most of the clients are in treatment because of a conviction, an order for deten-
tion or a conditional sentence. Many clients have multiple psychiatric disord-
ers. Personality disorders are diagnosed very often as well as sexual and 
gender identity disorders. There is an increase in disorders related to the use 
of drugs and alcohol. 
 
The client registration is neither standardized nor complete. Not every center 
keeps the records in a computerized system and the registration is therefore 
not always actual. Not keeping the registration up-to-date makes the treatment 
not transparent. Besides, it hinders the centers to collect and analyze their 
data. The methods that the centers use to measure the behavior of the client 



 
Verwey-Jonker Instituut 

100 

differ. The relation between the criminal behavior, the psychiatric disorder and 
the goals of the treatment are not always clear in the files. In fact, there is only 
one center, De Waag, which performs structural research on the daytime 
treatment. 
 
The organizations that refer clients to the centers, like probation officers and 
the regular institutions for ambulatory mental health care, are very content with 
the possibility of treatment in the ambulatory centers. Before the existence of 
the centers, it was often difficult to get adequate treatment. Not everyone is 
satisfied about the information about the follow-up or the lack of data consider-
ing recidivism. The organizations would like to see more prevention tasks by 
the centers. In addition, for specific groups, like youngsters, ethnic minorities, 
mentally retarded, and especially combinations of these characteristics, they 
would like to see more activities. 
 
The regional forensic psychiatric networking is still very much in the stage of 
development. The cooperation of the centers with organizations in the mental 
health care, the care for addicted and the youth care is not always sufficient or 
satisfying. The cooperation of the centers with the probation officers is very 
strong. In several regions the relation between the centers and the care for the 
mentally retarded with behavioral problems is strong as well. 
 
The research results of De Waag show favorable results for the daytime treat-
ment, especially for sexual delinquents. For aggressive delinquents the results 
are less favorable and they drop out easier than sexual delinquents. Personali-
ty characteristics like impulsive and aggressive behavior are hard to treat. The 
daytime treatment does not offer a guarantee for no crime. It is uncertain if 
there would have been any relapse without treatment. The sometimes short 
contacts with the center, the drop out and the lack of follow-up after a treat-
ment make it hard to check if there is a decrease in recidivism, criminal beha-
vior, social and psychiatric problems and need of care. 
 
The centers see it as a surplus value that they treat clients who cannot be 
treated anywhere else. The number of clients and treatments are growing 
dramatically. Is the treatment of the centers successful? The informants in this 
study are careful. Especially the sexual delinquents complete the treatment. 
The internal motivation of the aggressive delinquents has grown. However, for 
most of the clients quitting the treatment has juridical consequences. This 
study is a first exploration of the ambulatory centers for forensic psychiatric 
treatment. It is not certain if a specific method gives more perspective on a 
successful treatment. The results of the centers so far are hopeful but more 
scientific research is needed. 
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There is not much known about recidivism or persistent criminal behavior after 
treatment in the centers. A client who returns in the center because he threats 
to relapse in his old behavior or discovers certain unwanted feelings is para-
doxically a success for the treatment. It prevents him from making victims and 
ending up in a clinic or prison. There is a large group of ex-clients who do not 
return to the center. It is thinkable that in cooperation with the probation officer 
or other organizations a follow-up can be organized in which ex-clients are 
asked to come back voluntarily for a consult after a while. Some centers and 
probation officers support the idea of aftercare. Others are afraid that clients 
do not want this or are not traceable any more. It would be interesting however 
to experiment with this after care during a certain period. After care is even 
more important because several centers experience relapse in sexual delin-
quents after a relatively long period. 
 
This research has shown that the scientific foundation for the ambulatory cen-
ters is still insufficient. The centers have to make clear what they do and how 
effective their methods and treatments are. Especially because the treatment 
is often part of or a substitute for punishment. This gives the centers a stronger 
responsibility towards society than then organizations for regular treatment. 
 
Based on the research findings the following recommendations are formulated: 
1. The centers have to reflect their functions and tasks. 

1.1. The activities, clients and boundaries have to be clear for the 
centers and the organizations that refer clients to the centers. 
Which clients do they serve? Should all the centers treat the 
same clients, types of crimes, psychiatric disorders and offer 
standardization or is it useful to differentiate or specialize? 

1.2 What does it mean when more clients are being treated vo-
luntarily? 

1.3 The centers have to see if lesser-used juridical measure 
could be used more often, like treatment on probation. 

1.4 What does a shift from non-sexual offenders to sexual of-
fenders and vice versa mean? 

1.5 What does an aggravation of non-sexual offenders mean? 
1.6 What does an increase of disorders related to the use of 

drugs and alcohol mean? 
1.7 What does a shift from referrals of the probation officers to 

the care sector mean? 
1.8 The centers could use organizations in the care sector and 

other organizations more for referrals and cooperation. 
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2. The centers have to think about their differences in duration of treat-
ment, methods of treatment, disciplines of professionals, registration, 
files, etc. 
2.1 The centers should develop a systematic and uniform regis-

tration of client data and files. 
2.2 The centers should formulate systematic and uniform inclu-

sion and exclusion criteria. 
2.3 The centers should develop a scientific base for their treat-

ment activities. 
2.4 The centers should develop and evaluate diagnostics and 

therapies. 
2.5 The centers should collect and diffuse their knowledge. 
2.6 The centers should perform and stimulate scientific research. 
2.7 The problem of waiting lists has to be solved. 
 

3. The centers have to reflect their regional functions. 
3.1 The centers can contribute to the regional forensic psychiatric 

networks. 
3.2 The centers have to develop themselves as a link between fo-

rensic psychiatric clinics and other organizations in the fields 
of care and law. 

3.3 The centers have to attune their treatment with other organi-
zations. 

3.4 The centers need to attune their treatment for specific groups, 
like youngsters, ethnic minorities, mentally retarded, and es-
pecially combinations of these characteristics. They also need 
to develop treatment for specific crimes, like incendiarism and 
kleptomania. 

 
The forensic psychiatric clinics and ambulatory centers have a hard time with 
the public. Sexual crimes – especially with children as victims – give rise to a 
lot of collective disapproval, particularly when it concerns recidivists. There is 
not much belief in a successful treatment under the population. It is a thank-
less task to fight against this beliefs as ambulatory center. In spite of this the 
organizations in this sector are very creative and innovative. The government 
supports their ideas. The last few years the forensic psychiatric care has suc-
ceed in filling up the gaps in the pre- and after care and the transmural and 
ambulatory care. Once there only was the forensic psychiatric clinic, nowadays 
we see a variety of organizations, institutions and methods of treatment around 
the clinic. The ambulatory centers are in a fair way to succeed. This study 
shows that in a relatively short period a completely new form of treatment has 
been realized. 
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Bijlage II 
Indicatoren ter beoordeling resultaten/werkzaamheid 
 
 
 
1. Persoonlijke ontwikkeling: verbetering van functioneren van cli-

ënten tijdens en na de behandeling in relatie tot hun functioneren 
vóór de behandeling 

 
1.1 Cliënten beschikken over meer gedragsalternatieven. 
1.2 Cliënten kunnen beter met hun beperkingen omgaan. 
1.3 De motivatie van cliënten voor behandeling is gegroeid. 
1.4 Behandelde cliënten hebben de behandeling volgens vastgestelde 

termijn volbracht. 
1.5 Cliënten slagen erin meer structuur in hun leven aan te brengen. 
1.6 Cliënten houden zich aan hun plannen. 
1.7 Cliënten zijn in staat voornemens te maken. 
1.8 Cliënten zijn tevreden over de behandeling. 
1.9 De behandeldoelen van behandelde cliënten zijn bereikt. 
1.10 Cliënten weten aan te geven wanneer ze hulp nodig hebben. 
 
 
2. Verkleinen recidivekans 
 
2.1 De kans op recidive van cliënten is verminderd. 
2.2 Klinische behandeling van cliënten wordt voorkomen. 
2.3 Behandelde cliënten recidiveren niet voor hetzelfde of een soortgelijk 

delict. 
 
 
3. Veiligheid binnen poli- en dagkliniek 
 
3.1  Cliënten brengen personeel en medecliënten niet in gevaarlijke situa-

ties. 
3.2 Cliënten worden gecontroleerd op alcohol- en druggebruik, bezit van 

wapens, etc. 
 
 
4. Afwezigheid van praktische belemmeringen 
 
4.1  Een betaalde baan is geen belemmering voor deelname aan de (deel-

tijd)behandeling. 



 

 

4.2 De reisafstand tussen de woningen van de cliënten en de poli- en 
dagkliniek bedraagt niet meer dan een uur. 

4.3 De naam van de poli- en dagkliniek werkt niet stigmatiserend voor 
cliënten. 

4.4 Cliënten hoeven niet op een wachtlijst te staan. 
 
 
5. Behandelprogramma’s 
 
5.1 Cliënten krijgen een concreet behandelprogramma aangeboden. 
5.2 Het milieu van cliënten wordt bij de behandeling betrokken. 
5.3 Het behandelprogramma biedt de cliënten voldoende structuur. 
5.4 Het behandelprogramma is voldoende flexibel om te worden toege-

sneden op het individuele probleem- en delictgedrag van cliënten. 
5.5 Het behandelprogramma is toegankelijk voor vrouwen, jongeren,  
 allochtonen, werkenden. 
 
 
6. Intake en indicatiestelling 
 
6.1 Er is goede nazorg. 
6.2 Er zijn objectief formuleerbare indicatiecriteria aangegeven. 
6.3 Er kan een snelle intake worden gerealiseerd. 
6.4 Er worden niet te zware eisen aan de motivatie van cliënten voor be-

handeling gesteld. 
 
 
7. Bezetting 
 
7.1 Er zijn voldoende cliënten. De plaatsen zijn voortdurend bezet. 
7.2 De wachtlijst voor de poli- en dagkliniek is niet te lang. 
 
 
8. Bekendheid 
 
8.1 De poli- en dagkliniek biedt iets nieuws waar behoefte aan is. 
8.2 De poli- en dagkliniek staat goed bekend. 
 
 
9. Afstemming met andere voorzieningen 
 
9.1  De poli- en dagkliniek heeft een goede aansluiting bij het veld van de 

geestelijke gezondheidszorg. 



 

 

9.2 De poli- en dagkliniek heeft een goede aansluiting bij het veld van justitie. 
9.3 Alle regionale instellingen overleggen regelmatig met elkaar. 
9.4 Er is sprake van regionale circuitvorming. 
9.5 Er is geen overlap met het aanbod van andere instellingen. 
9.6 De diverse poli- en dagklinieken bieden een gelijksoortig behandelaan-

bod. 
 
 
10. Tevredenheid van de verwijzers 
 
10.1 De verwijzers zijn gemotiveerd om te verwijzen. 
10.2 Het behandelaanbod en de resultaten van behandeling van de poli- en 

dagkliniek voldoen aan de verwachtingen van de verwijzers. 
10.3 De verwijzers zijn tevreden. 
10.4 De verwijzers worden goed geïnformeerd over de behandeling en de 

resultaten van de behandeling. 
 



 

 



 

 

Bijlage III 
Afkortingen 
 
 
ABJ  Ambulant Bureau Jeugdzorg 
AFP  Ambulante Forensische Psychiatrie 
AMW  Algemeen Maatschappelijk Werk 
AWBZ  Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
APZ  Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis 
BOPZ  Bijzondere Opname Psychiatrisch Ziekenhuis 
DPD  Districtpsychiatrische Dienst 
DSM  Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders 
FPA  Forensisch Psychiatrische Afdeling (van psychiatrisch ziekenhuis) 

FPC  Forensisch Psychiatrisch Circuit 
FPD  Forensisch Psychiatrische Dienst 
FPK  Forensisch Psychiatrische Kliniek 
FPN  Forensisch Psychiatrisch Netwerk 
ggz  geestelijke gezondheidszorg 
GGzE  Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en De Kempen 
GM  gevangenismaatregel 
HvB  Huis van Bewaring 
IBO  Interdepartementaal Beleidsonderzoek 
OM  Openbaar Ministerie 
OTS  ondertoezichtstelling 
PI  Penitentiaire Inrichting 
PIJ  plaatsing in jeugdinrichting 
PSC  penitentiair selectiecentrum 
PTSS  psychotraumatische stressstoornis 
Riagg  Regionale instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg 
RIBW  Regionale Instelling voor Beschermd Wonen 
SGLVG  sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk gehandicapten 
SPD  Sociaal Pedagogische Dienst 
SPV  sociaal psychiatrisch verpleegkundige 
SPW  Sociaal Psychiatrisch Werk 
 tbs  terbeschikkingstelling 
VWS  Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
WVC  Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 
WZV  Wet Ziekenhuis Voorzieningen 
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