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“Weinig mensen kunnen mij dit 
waarschijnlijk nazeggen: ‘ik 
werk in de instelling waar ik 

zelf tien jaar behandeld ben’. Justitie loopt 
als een rode draad door mijn leven. Dat leven 
is, om het op zijn zachtst uit te drukken, een 
rotzooitje geweest: ik kom uit een ontwricht 
gezin, ben verslaafd geweest, psychotisch 
geraakt door de drugs en heb een dysthyme 
depressie. Lang heb ik elke vorm van zorg ver-
meden. Soms vond ik het ook niet zo erg als ik 
vast zat: dat gaf tenminste structuur. Wat voor 
de omslag heeft gezorgd? De moeder van mijn 
zoon zei: ‘Bij jou blijven kan ik niet. Maar als jij 
een vader wilt zijn voor je kind, wil ik je daarbij 
ondersteunen’. Ik was 35 jaar, geestelijk en li-
chamelijk een wrak en wist: dit is het moment.

Professionele afstand
Vanaf toen ben ik in behandeling gegaan om 
aan mijn verslavingsproblematiek te werken. 
Eerst in het huis van bewaring in Den Bosch in 
de verslavingskliniek. Daar ontdekte men dat 
mijn problematiek veel groter was en men mij 
daar niet de juiste zorg kon bieden. Daarom 
ben ik overgebracht naar PSC Scheveningen, 
uiteindelijk op de KPO-afdeling. Daar had ik 
veel last van stemmingswisselingen en de-
pressies. We waren daar met twaalf man, maar 
eigenlijk was iedereen detentieongeschikt. 
Zoveel agressie. Ik heb daar geen behandeling 
gehad. Medicatie was een belangrijk middel 
van diagnostiek en observatie. Natuurlijk, ik 
ben de eerste om te onderkennen dat medi-
catie noodzakelijk is, maar daar moet wel iets 
tegenover staan. Er was daar zoveel professio-
nele afstand. Het voelde of ze mij niet wilden 
ontmoeten als mens. Een behandelaar die in 
eenzelfde situatie zou hebben gezeten, die 
mijn leven herkende: dat zou mij hebben 
geholpen. Nu heb ik misschien toch bepaalde 
essentiële zaken achtergehouden, die ik moei-
lijk vond aan deze behandelaars-op-afstand te 
vertellen. In een meer menselijke verhouding 
was ik waarschijnlijk opener geweest.

Menselijkheid achter de behandelaar
Pas in ‘De Woenselse Poort’ trof ik een behan-
delaar die dat wel begreep. Deze GGZ- psycho-
loog legde regelmatig mijn dossier weg, stopte 

met het simpelweg toepassen van methodes 
en vertelde. Over zijn eigen ervaringen, over 
zijn eigen onzekerheden. Dat heeft mij enorm 
geholpen, de menselijkheid van de behande-
laar is zo waardevol. Hij was ook de eerste die 
mijn kwaliteiten en talenten zag: als ik leiding 
kon geven aan een criminele organisatie, 
waarom dan niet aan een groep werknemers? 
En als ik zo goed kon manipuleren, waarom 
dat niet omzetten in mensen positief sti-
muleren? Ieders kwaliteit zien en denken in 
kansen en mogelijkheden: dat is kwaliteit in de 
forensische zorg. Vaak heb ik mijn behandelaar 
gevraagd: ‘Wanneer ben ik nu genezen?’ Hij 
sprak de dierbare woorden die ik nu nog met 
me meedraag: ‘Genezen zal je nooit, maar je 
bent hersteld’.

Olifantenhuid
Het heeft me gesterkt om mijn ervaringen 
te delen met cliënten. Ik ben nu sinds zes 
jaar werkzaam in De Woenselse Poort en heb 
daar twee cliëntservicepunten opgezet waar 
dagelijks zo’n twintig mensen op de inloop 
langskomen om hun verhaal te vertellen. Geen 
rapportage, gewoon een luisterend oor. Ik pro-
beer aan te sluiten bij de ander, want als ik héél 
mijn verhaal ga vertellen, dan hebben ze er een 
probleem bij. Als we tegenover elkaar zitten 
probeer ik – hoe dik een olifantenhuid ook is – 
het gezamenlijke te voelen. Van binnen zijn we 
namelijk allebei net zo roze. Het herstel begint 
van binnen naar buiten. Naar buiten moeten 
ze, maar wel met hulp van familie en vrijwilli-
gers. Dat is essentieel.

Herstel is een proces, soms heb ik een depres-
sieve terugval, maar we hebben een goed sig-
naleringsplan op kunnen stellen. In 2013 heb 
ik de internationale Redemption and Justice Award 
gewonnen. Dat is een erkenning voor mensen  
die hun verleden op een constructieve en posi-
tieve manier inzetten. Dat had ik een jaartje of 
tien terug toch niet durven dromen.”

Toon Walravens

‘De menselijkheid 
van de  
behandelaar is  
zo waardevol’ Begin mei komt het boek ‘Toon W. is hersteld’ 

uit, geschreven door Arnold Otten.
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Reageren instellingen voldoende op de calls?
Verbugt: “Het gaat boven verwachting goed. In nog 
geen twee jaar tijd lopen er 29 calls en zijn er acht 
klaar. Twee interventies zijn al goedgekeurd door de 
Erkenningscommissie. De instellingen tonen een 
grote bereidheid om aan de slag te gaan en effectivi-
teit van behandelingen te onderzoeken.” 
Rutten: “We hebben tot nu toe het maximale eruit 
gehaald. Bijna elke instelling is al op de een of ande-
re manier betrokken bij KFZ. Binnen de forensische 
sector is al veel wetenschappelijke capaciteit. We 
ploegen in vruchtbare aarde. Dat heeft ook een keer-
zijde. Veel mensen zijn verknocht aan hun weten-
schappelijk traditie en vinden het moeilijk om los te 
laten of te vernieuwen. Zo is er een forse discussie 
gevoerd over risicotaxatie-instrumenten. Uiteinde-
lijk komen we daar wel uit.”

Wat vind je zelf een geslaagd project uit KFZ?
Rutten: “Ik ben erg blij dat er meer aandacht is voor 
doelgroepen als licht verstandelijk gehandicapten 
en verslaafden. Vroeger waren we puur gericht op de 
diagnose of een persoonlijkheidsstoornis. Er is nu 
meer aandacht voor onderliggende problematiek. 
Heel belangrijk, want het gaat om 35 procent van 
onze cliënten. We pakken hun zorg en behandeling 

veel meer integraal op. Daardoor vallen puzzelstuk-
jes op hun plek.”

Leidt KFZ al tot betere kwaliteit van de behande-
ling?
Rutten: “Het is nog te vroeg om dat te zeggen. We 
gaan nu met een aantal methodieken met pilots 
beginnen. Ook daar kunnen instellingen zich voor 
melden. Het effect zal dit jaar en zeker volgend jaar 
merkbaar zijn. Naast implementatie van de eerste 
projecten houden we constant nieuwe ontwikke-
lingen in de gaten. We komen dit jaar ook weer met 
nieuwe calls. We hopen op het enthousiasme van 
instellingen, zoveel mogelijk verspreid over het 
land. Hou de website in de gaten!”
Verburgt: “Uiteindelijk hopen we met het programma 
bij te dragen aan het terugdringen van de recidive 
en een genuanceerder debat over tbs in de samen-
leving. We streven naar grotere effectiviteit van be-
handelingen in de forensische zorg en nog betere en 
kortere tbs-trajecten. We schuiven zorg en preventie 
nog meer naar voren, zodat de samenleving nog 
veiliger wordt.”

Call to action
Vanaf 2016 gaan we het allemaal merken: het effect van het 
programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ). Binnen dit  
programma werkt het hele veld aan betere zorg en een veiliger 
samenwerking. Dit gebeurt met behulp van calls: oproepen 
aan instellingen om mee te doen aan onderzoek. Joep Verbugt 
(GGZ Eindhoven) en Ruud Rutten (Tactus Verslavingszorg) 
lichten het programma toe.

Een apart programma over kwaliteit, is er nu on-
voldoende kwaliteit?
Ruud Rutten: “Nee, dat zeker niet. Er is veel ervaring 
binnen de instellingen en er wordt veel onderzoek 
gedaan, maar het is vaak ieder voor zich. Dat is een 
cultuurelement van de geestelijke gezondheidszorg 
dat langzaam verdampt, maar waar we nog een slag 
in hebben te slaan. Het veld is in zijn geheel nodig. 
Het is de uitdaging om bevindingen met elkaar te 
delen. Dat past ook helemaal in het huidige tijds-
beeld.” 
Joep Verbugt: “Gelukkig groeit het besef dat we alleen 
maar beter kunnen worden als we het samen doen. 
De kracht van het programma is de unieke com-
binatie van professionals, bestuurders en weten-
schappers. Ze móeten gewoon iets met elkaar. Het 
belang is groot. Er is geen sector waarin zoveel wordt 
geïnvesteerd in methodieken als in de forensische 
sector. Over samen gesproken: we gaan ook steeds 
meer cliënten bij onderzoek betrekken. Met de tips 
van ervaringsdeskundigen is de behandeling veel 
effectiever.”

Hoe gaat het in zijn werk met die calls?
Rutten: “Een programmacommissie stelt vast aan 
welk onderzoek behoefte is, bijvoorbeeld omdat er 
geen eenduidige werkwijze is. Zo hebben we een 

call gehad rond agressietraining en een call over 
psycho-educatie bij licht verstandelijk beperkten. 
Wij doen dan een oproep aan het veld of ze een on-
derzoeksvoorstel willen doen. De programmacom-
missie kiest vervolgens het beste voorstel uit en dat 
onderzoek wordt – met budget vanuit het program-
ma – uitgevoerd. De resultaten worden gedeeld met 
alle instellingen.” 

‘We ploegen in vruchtbare aarde’

‘Er is geen sector waarin 
zoveel wordt geinvesteerd 
in methodieken als in de 
forensische sector’
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Dagelijks werken honderden professionals in forensische 

instellingen aan goede zorg en behandeling. Voorwaar-
de voor succes is een goed sociotherapeutisch milieu. 

Hoe verbeter je dat? En hoe ga je om met de stroom nieuwe 
producten die voorbijkomt, zoals protocollen, instrumenten,  
delict analyse en diagnostiek. Hoe maak je de juiste keuzes?  
En hoe implementeer je de instrumenten op de werkvloer?

Taskforce presenteert elf aanbevelingen

Behandelduur tbs 
naar zes jaar?
De Taskforce behandelduur tbs heeft elf 
aanbevelingen geformuleerd om de 
gemiddelde behandelduur van de 
tbs-maatregel te verkorten. “Nu is het 
zaak om aan de slag te gaan”, stelt task-
force-voorzitter Bas Eenhoorn. 

De elf aanbevelingen van de taskforce zijn een antwoord op 
twee ‘problemen’. Eenhoorn: “Aan de ene kant zien we dat de 
behandelduur van de tbs-maatregel de afgelopen decennia 
steeds meer uitdijde: zelfs naar boven de tien jaar. Aan de 
andere kant zagen we dat advocaten adviseerden om niet mee 
te werken aan de Pro-justitia rapportage, om daarmee de op-
legging van de tbs-maatregel te voorkomen. Daardoor werd 
tbs steeds verder gemarginaliseerd.”
De aanbevelingen moeten ervoor zorgen dat de behandelduur 
teruggaat naar maximaal acht jaar. Deze aanbevelingen gaan 
over de instroom (3), behandeling (5), doorstroom (2) en de 
uitstroom (1). Klik  hier  voor alle aanbevelingen.

Efficiencywinst
Volgens Eenhoorn is zelfs een verkorting naar een gemiddel-
de behandelduur van zes jaar op termijn haalbaar. “De keten 
bestaat uit heel veel bouwstenen, partijen en verschillende 
belangen. Met name in de keten is nog veel efficiencywinst te 
behalen.” Hij doet dan ook een oproep aan iedereen om daar 
de komende tijd werk van te maken.

‘VERBETERING 
INSTROOM EN 
UITSTROOM’

‘Om een verkorting in de behandelduur 
te realiseren, zonder kwaliteitsverlies, 
dient zowel de door- als de uitstroom 
verbeterd te worden. Door een verkor-
ting van de behandelduur, kan meer 
lager beveiligde klinische zorg en/of 
ambulante zorg worden ingekocht en 
kan het antal bedden in de hoog bevei-
ligde fpc’s (forensisch psychiatrische 
centra) worden afgebouwd.’
Uit: Bevindingen en aanbevelingen Taskforse behandelduur tbs

Bram van Leeuwen @braml
“Vroeger dachten we dat we wel wisten wat 
de patiënt wilde. Nu hebben we geleerd dit 
aan ze te vragen”. Aldus Het Dok. #ffz2015

#FFZ2015: GETWEET

Leestip
The applicability of neurofeedback in 
forensic psychotherapy: a literature 
review. In dit boek een overzicht van 
evidence based onderzoek naar de 
effecten van neurofeedback in de 
forensische psychiatrie. 
Auteur: Ron van Outsem, klinisch  
psycholoog.
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E-learning  
voor HKT-r en 
HCR-20v3
Vanaf dit jaar moeten risico-taxaties verplicht worden uitge-
voerd in de forensische psychiatrie. Daarvoor zijn inmiddels ge-
reviseerde versies ontwikkeld van HCR en de HKT: de HCR-20v3 
en de HKT-R. De GGZ Ecademy, een coöperatieve vereniging van 
GGZ instellingen, heeft in opdracht van de programmacom-
missie Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) een e-learningmodule 
ontwikkeld voor het gebruik van deze instrumenten. De module 
wordt kosteloos beschikbaar gesteld aan het hele veld.
De module daagt de professional uit om op interactieve wijze 
een complete casus van voor naar achteren te doorlopen. Na het 
doorlopen van de casus begrijpt de professional hoe het instru-
ment moet worden gescoord. ‘Maar’, waarschuwt GGZ Ecademy, 
‘voor het verkrijgen van echte (praktijk)ervaring met het scoren 
raden we aan aanvullend een face-to-face of een train-de-trainer 
training te volgen’.

Meer weten over de e-learningmodule? 
Kijk dan op  www.ggzecademy.nl/risicotaxatie 

In opdracht van DJI brengen Hogeschool 
Leiden, de Universiteit van Amsterdam en 
de Hogeschool Windesheim in kaart hoe 
jongeren in JJI’s het leefklimaat op hun 
leefgroepen ervaren. De kwaliteit van het 
leefklimaat wordt gemeten met behulp 
van het Prison Group Climate Instru-
ment, dat vier elementen onderscheidt: 
ondersteuning, groei, repressie en sfeer. 
Aan jongeren in JJI’s wordt gevraagd daar 
per afdeling rapportcijfers voor te geven. 
De uitkomsten daarvan worden afgezet 
tegen de landelijke norm, en vervolgens 
teruggekoppeld aan de afdelingen. 

Vast item
Blijkt uit zo’n onderzoek dat een afde-
ling op ‘sfeer’ slecht scoort, dan zou dat 
eigenlijk op de agenda van het teamover-
leg ter sprake moeten komen, vindt Jaap 

Nagtegaal. Hij heeft bij diverse instellin-
gen de onderzoeksresultaten op team-
niveau teruggekoppeld. “Jongeren geven 
vaak concrete tips”, is zijn ervaring. “Dan 
zeggen ze dat de regels niet consequent 
worden gehanteerd. Eigenlijk zeggen ze: 
we willen duidelijkheid. Als team zou je 
daar iets mee moeten.”
Een ander voorbeeld. Nagtegaal: “Op 
een bepaalde afdeling kwam als klacht 
veelvuldig het woord  ‘verveling’ terug. 
Het team had het activiteitenaanbod al 
eens aangepast, maar dat hielp niet. Dus 
was de conclusie: we houden het maar 
zoals het is. Ik zou zeggen: probeer eens 
iets anders. Ga maar wekelijks met de 
jongeren het gesprek aan: ‘Wat gaan we 
doen in het weekend?’ De uitkomsten 
van deze leefklimaatonderzoeken zijn te 
waardevol om te laten liggen.”  

Reclassering experimenteert met social media

‘Vergeet je  
morgen je  
afspraak niet?’
Sociale media. Iedereen die werkt met een jonge 
doelgroep moet er iets mee. Brieven blijven onge-
opend, sms’en vergt kostbaar beltegoed. Maar via 
WhatsApp en - in iets mindere mate - Facebook is 
wél goede communicatie mogelijk. Juristen buigen 
zich nog over de privacyproblematiek.

Op zondagavond stuurt reclasseringswerker Martine 
Koenders vaak nog wat herinneringsappjes de deur uit. 
‘Denk je aan de zitting?’ ‘Vergeet je je afspraak niet?’ 
Maar ook voor vragen als ‘Hoe heet je advocaat ook 
alweer’ is WhatsApp het ideale medium. 
Martine en haar collega Bouke Venema doen mee met 
een kleine pilot binnen Tactus Verslavingsreclassering. 
Ze hebben hiervoor aparte, zakelijke accounts aange-
maakt, waarop ze contact hebben met cliënten. Face-
book biedt een schat aan informatie, WhatsApp werkt 
vooral goed voor korte berichten. Martine: “Cliënten 
zijn geneigd veel over zichzelf te vertellen. Veel meer 
dan in een gesprek. Het is de kunst daar professioneel 
op te reageren en er later in een gesprek op terug te 
komen. Sociale media zijn een aanvulling, geen vervan-
ging van face-to-face gesprekken.” 
 

@braml Bram van Leeuwen 
Deelnemer aan pilot Social Media: ‘Als de  
pilot nu stopt voel ik me geamputeerd’. Kort-
om, volop kansen en mogelijkheden #ffz2015

#FFZ2015: GETWEET

Onderzoek zet leefklimaat
op agenda van teamoverleg 
In een positief leefklimaat komen  geweldsdelicten minder vaak voor. Symptomen 
van psychopathologie verbleken en er is minder sprake van recidive. Maar hoe kom 
je tot zo’n positief leefklimaat? Waar begin je? En hoe breng je dat ter sprake in jouw 
afdelingsteam?

‘DOEN WE 
HET NOG 
GOED?’
“Binnen Amsterbaken zijn  
we actief bezig met het leefkli-
maat. Hoe zorgen we ervoor 
dat dit een onderwerp wordt 
waar het team steeds over 
praat? Om dat voor elkaar te 
krijgen hebben we trainingen 
gegeven, gekoppeld aan de 
Roos van Leary. Zo oefenen 
we praktijkvoorbeelden, 
situaties waarin de jongeren 
zitten. Hoe kunnen we hen 
dan ondersteunen? Ook heb-
ben we tijdens de teamverga-
dering rollenspellen gedaan. 
Doen  wij het als team nog 
wel goed? Daar moeten we 
over blijven nadenken.”
Ellen Eltink, werkzaam bij Amsterbaken, over hoe 
je in de praktijk op teamniveau aan de gang kunt 
gaan met het leefklimaat in jouw instelling
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Binnen en buiten de instellingen vindt volop onderzoek 

plaats naar nieuwe behandelinterventies volgens de 
What Works-principes. Gedragstherapie, interventies bij 

middelengebruik, agressiehantering, enzovoort. Welke inter-
venties verbeteren de kwaliteit binnen jouw instelling? Collega’s 
vertellen elkaar over de opzet, ontwikkeling en ervaringen van 
hun nieuwe behandelmethodes.

‘WERK VOORAL 
SAMEN’

“Om de kwaliteit in behandelingen te 
verbeteren is het belangrijk om vooral 
samen te werken. Bundel de kracht en 
expertise die er is. Het komt regelmatig 
voor dat we op verschillende plaatsen 
het wiel aan het uitvinden zijn om er 
later achter te komen dat een soortgelijk 
wiel al in de handel is. Daarnaast is het 
een grote meerwaarde om behandelpro-
gramma’s aan te passen aan de specifie-
ke kenmerken van de doelgroep.”
Freek Möhlmann, behandelcoördinator forensische SGLVG

Astare@AstareZorg
Ongevoelig voor straf, gevoelig voor aan-
dacht. Creëer een leef- en leerklimaat op de 
afdeling. #zorg #ggz #ffz

#FFZ2015: GETWEET

WRAP:  
cliënten  
werken aan 
hun eigen 
herstel
Het zelfhulpinstrument WRAP (Wellness Recovery Action 
Plan) gaat uit van het actief betrekken van cliënten bij 
hun behandeling. Het biedt cliënten nieuwe uitda-
gingen en laat hen het belang zien van hun eigen 
verantwoordelijkheid. Het plan is samen met de cliënt 
opgesteld en bestaat uit drie delen: 

1. Inleiding op vijf sleutelbegrippen: hoop, persoonlijke 
verantwoordelijkheid, eigen ontwikkeling, steun en 
opkomen voor jezelf.

2. Wat is er nodig voor je dagelijks functioneren?
3. Ruimte en manieren om aan herstel te werken.

Concrete vragen als ‘Welke dingen die jou een positief 
gevoel geven stop je in je koffer’ en ‘Welke (kleine) 
overwinningen heb je vandaag behaald?’ helpen de 
cliënt op weg.
WRAP bestaat nu nog naast de reguliere behandeling. 
Het gaat uit van de ervaringen van cliënten, maar is 
nog niet evidence based. Wellicht is onderzoek op termijn 
mogelijk, om deze waardevolle methode verder te 
implementeren. 

Meer informatie? Peter Fischer - GGZ-NHN 
e-mail: p.fischer@ggz-nhn.nl
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Neurofeedback is een succesvolle manier om 
hersenen te trainen naar een gewenst EEG-beeld. 
Dat blijkt uit mondiaal evidence based onderzoek. 
Vanaf dit jaar zijn neurofeedback-behandelingen 
zelfs op DBBC-basis volledig declarabel.

Onderzoek heeft aangetoond dat neurofeedback 
vooral effect heeft op twee gebieden: bij ADHD 
en bij middelenafhankelijkheid, zoals alcohol en 
drugs. Omdat behandelingen voortaan declarabel 
zijn, kunnen ze nu dus ook worden opgenomen in 
het reguliere behandelaanbod van instellingen. Om 
aan de vraag te voldoen worden tal van neurofeed-
backtherapeuten opgeleid om zowel klinisch, poli-
klinisch als outreachend hun werk te kunnen doen.

Volgens Ron van Outsem, manager Behandelzaken 
Forensische Keten bij Bouwman GGZ, zijn de resul-
taten van neurofeedback spectaculair: “Als we ook 
maar de helft van de effecten weten te behalen die 
evidence based zijn aangetoond, dan is dat nog steeds 
een gigantische stap voorwaarts in de effectiviteit 
van onze behandelingen.” Overigens raadt hij wel 
direct aan om neurofeedback niet mono-modaal 
aan te bieden: “De methode  geeft namelijk nieuwe 
mogelijkheden om iets aan te leren. Maar dan moet 
je deelnemers daar vervolgens nog wel in onderrich-
ten.”

Meer weten over neurofeedback? 
Kijk op  www.bouwmanggz.nl  

3 tips
1. Mesdag Wetenschappelijk
Deze uitgave bundelt onderzoeken die de on-
derzoekstraditie van fpc Dr. S. van Mesdag goed 
weergeven. Focus: het verbeteren van de kwaliteit 
van behandelingen voor de patiënt. Bestellen kan 
via www.vanmesdag.nl/onderzoek.

2. Interactieve game
www.kiesjekans.nl verhoogt de behandelings-
bereidheid van cliënten. De interactieve game 
is ontwikkeld door EFP, Trimbos Instituut en de 
Pompekliniek.

3. De weg naar herstel
Ervaringsdeskundigen hebben de methodiek ‘De 
weg naar herstel’ ontwikkeld. 
Bestellen kan via: www.ggznhn.nl.

‘Praat mét in 
plaats van óver 
patiënten’
‘De invulling en het gebruik van delictanalyse in de forensische 
zorg’ is een initiatief van de KFZ-projectgroep. De methode is 
ontwikkeld om de betrokkenheid en motivatie van de patiënt 
bij zijn behandeling te vergroten. Waarom is dat zo belangrijk? 
Een ervaringsdeskundige legt uit wat hij in de praktijk ervaart: 
“Vaak worden patiënten niet echt serieus genomen, maar als 
speelbal gezien. Het is beter om mét dan óver patiënten te 
praten.”

8 ideeën om patiëntenparticipatie bij interventies te  
vergroten, aangedragen vanuit het veld:
1. Stel een behandelcontract op waarin de verwachtingen van 

patiënt en behandelaar worden uitgesproken. 
2. Laat de realiteit terugkomen in de delictanalyse. 
3. Presenteer de plannen aan de omgeving van de patiënt.
4. Gebruik duidelijke en toegankelijke taal. 
5. Neem patiënten serieus, hun mening doet ertoe. 
6. Ga conflicten niet uit de weg, maar leg jouw standpunt 

duidelijk uit.
7. Spreek niet van ‘patiëntenparticipatie’ (verhouding is  

ongelijkwaardig), maar van ‘samenwerking’. 
8. De patiënt moet zijn rol in de behandeling herkennen.

Ariane de Ranitz @ArianePSY
Prachtige Vishnu symboliek! “@AstareZorg: 
Psycholoog Eline Muller start workshop CCE 
en forensische zorg #ggz #ffz ”

#FFZ2015: GETWEET

Neurofeedback bewezen effectief

‘BEHOEFTE 
AAN EIGEN 
REGIE’

“Zelf ben ik verslaafd 
geweest en toen ik op het 
punt stond terug te keren 
in de maatschappij, kreeg 
ik het advies om een reso-
cialisatiecursus te doen. 
Maar dat paste helemaal 
niet bij me. Ik had be-
hoefte aan mijn eigen re-
gie. Ik geloof heilig in het 
inzetten van ervarings-
deskundigen bij behan-
deling, zoals we doen met 
de methode WRAP. De 
motivatie van een cliënt 
is zo veel gemakkelijker te 
vinden.”
Peter Fischer, ervaringsdeskundige en werk-
zaam bij GGZ-HNH
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SAMEN
WERKING
Kwaliteit van zorg staat of valt met de samenwerking bin-

nen en buiten de instellingen. Denk aan het belang van 
continuïteit van zorg: hoe stem je de behandeling en zorg 

tussen verschillende zorginstellingen in de forensische psychia-
trie op elkaar af? Maar ook: hoe verbeter je de cultuur binnen je 
eigen instelling en zorg je ervoor dat alle collega’s elkaar weten 
te vinden? ‘PASSIE VOOR 

DE DOELGROEP’
“Mensen met een verstandelijke be-
perking én psychiatrische problema-
tiek verdienen een betere behandeling. 
Dat is ons gezamenlijke doel. Natuur-
lijk zijn we het niet altijd eens. Maar 
we vinden elkaar op de inhoud van 
de behandeling: de passie voor deze 
doelgroep is onze drijfveer.”
Marja van Leeuwen, communicatieadviseur De Borg over de samen-
werking tussen, Altrecht Aventurijn, Trajectum, Dichterbij/Stevig en 
Ipsen de Bruggen.

Leestip
‘HUN VERHAAL, ONZE ZORG’. 
Welk verhaal schuilt er achter de cliënten van Tra-
jectum? Hoe krijgen zij hun leven weer ‘op de rit’? 
De zorg van Trajectum voor mensen met een ver-
standelijke beperking biedt weer kans op herstel. 
Sommige cliënten pakken de regie over hun leven 
weer op. Een indrukwekkend boek vol persoonlijke 
levensverhalen, te bestellen via Trajectum.

Herstelbemid-
deling? Besteed 
het uit!
Er zijn alleen maar winnaars, geen verliezers: dat is bijna 
altijd de conclusie na herstelbemiddeling tussen dader 
en slachtoffer. De professionals van Slachtoffer in Beeld 
kunnen dat proces van A tot Z begeleiden.

Slachtoffer-daderbemiddeling helpt slachtoffers en daders 
in de verwerking en draagt bij aan herstel van aangedaan 
leed. Een bemiddeling biedt inzicht in de motieven, geeft 
antwoord op veel vragen en geeft mensen de ruimte om 
zelf een rol te vervullen in het herstel.

Veel professionals in de forensische zorg krijgen vroeg of 
laat met verzoeken tot herstelbemiddeling te maken. Maar 
zij kunnen daar vaak niet mee uit de voeten omdat zij, ge-
zien de aard van hun werk, ‘aan de kant van het slachtoffer’ 
staan. 
In dergelijke gevallen kunnen de professionele bemidde-
laars van Slachtoffer in Beeld hulp bieden. Zij gaan desge-
wenst samen met de betrokkenen aan de slag. Deelname is 
voor beide partijen vrijwillig en de gesprekken zijn vertrou-
welijk. De bemiddelaar is neutraal en stelt de wensen en 
behoefte van beide partijen centraal. Vervolgens doorlopen 
de partijen zes stappen: van aanmelding, intake, contact 
met de andere partij, voorbereiding op het contact en het 
contact zelf naar de uiteindelijke afronding.

Meer weten over hestelbemiddeling? 
Kijk dan op  www.slachtofferinbeeld.nl 
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@RianneSman 
Workshop Forensisch Psychiatrisch 
Toezicht op @ffz2015. Duidelijke roep 
om betere positie ambulante zorg in de 
samenwerking.

#FFZ2015: GETWEET

Parels en oesters 
bij FPA’s
Een naadloze oversteek naar de maatschappij met een 
Forensische Oefen Unit. Prikkelarme kamers die deesca
latie voorkomen. Groepssignalering bij verslaving. Het zijn 
enkele ‘parels’ uit het eerste FPA Kwaliteitsnetwerk. Een 
succesvolle manier om in elkaars keuken te kijken en van 
elkaar te leren. 

Vier professionals vanuit verschillende forensisch psychiatri-
sche afdelingen én een patiënt gaan een dag lang op bezoek 
in een instelling. Wat doen de medewerkers in deze instelling 
uitzonderlijk goed? Wat zijn de parels waar anderen van kun-
nen leren? Tijdens een reviewdag komen alle parels ter sprake. 
Maar ook de oesters: de knelpunten waar nog aan gewerkt 
moet worden. 
Aspecten die een instelling zelf heel normaal vindt, noemt een 
ander juist bijzonder. Diewke de Haan van het EFP: “De toon is 
positief. Het is nadrukkelijk geen audit en het leidt niet tot een 
verbeterplan. Maar we zijn wel ambitieus. Er volgt een hele 
lijst met tips en tops voor en van de instelling. De instelling 
kan weer verder met de vraag ‘Waar kunnen wij nog beter in 
worden’.” 
Ook interesse in deze uit Engeland overgewaaide methodiek? Vraag het 
Expertisecentrum Forensische Psychiatrie hoe je het aanpakt. 

‘MUZIEK
THERAPIE 
WERKT’

‘GEEF ONS DE GOEDE 
INFORMATIE’

“Muziektherapie werkt, neurologische 
muziektherapie werkt beter. Samen 
muziek maken verbetert de aandacht 
en concentratie van mensen met schi-
zofrenie en verbetert hun vermogen 
tot samenwerking. We werken veel 
met ritme. In tegenstelling tot de mu-
ziektherapie oude stijl, pak ik ook het 
cognitieve deel van de hersenen mee. 
Het is nog een onderzoek, maar het 
werkt!”
Gerben Roefs, fpc De Kijvelanden. Doet wetenschappelijk onderzoek 
naar de integratie van neurologische elementen in muziektherapie.

“De Reclassering moet ons niet overschatten in onze kennis. Wij weten niets! 
Bijvoorbeeld over terugval van een cliënt in middelengebruik. Als jurist denk ik: 
‘geen alcohol, is geen alcohol’. Ik weet niet dat terugval erbij hoort en dat er na 
vijf keer overtreding van de voorwaarden echt nog hoop is. Vertel het ons! Wij 
zijn juristen en geen specialisten in gedrag. Geef ons de goede informatie.”
Eva Kwakman, officier van Justitie. Over de samenwerking tussen de Verslavings reclassering en het Openbaar Ministerie.

Fpt: Veel  
beleidskader,  
weinig invulling?
Het succes van forensisch psychiatrisch toe-
zicht (fpt) zakt weg. Het kader is goed, maar 
het schort aan de ‘inkleuring’. Dit blijkt uit het 
onderzoek dat de reclassering (3RO), DForZo en 
GGZ Nederland samen uitvoerden. Zij hielden 
gezamenlijk een enquête in het werkveld. 

Fpt is een samenwerking tussen fpc en reclassering. Een 
tbs-gestelde krijgt met ftp te maken op zijn route terug naar 
de maatschappij. Het fpt werd ingesteld naar aanleiding van 
de aanbevelingen die voortkwamen uit het parlementair 
onderzoek naar het tbs-systeem in 2006. De terugkeer in de 
samenleving kan meer geleidelijk verlopen door een betere 
samenwerking tussen de reclassering en de tbs-instelling. De 
kliniek blijft langer in beeld en de reclassering voegt als het 
ware eerder in. Alle instellingen en personen die betrokken zijn 
bij het re-integreren van cliënten met een tbs-maatregel doen 
mee aan fpt. 

Werkafspraken
Op basis van de uitkomsten van de enquête hebben de reclas-
sering (3RO), DForZo en GGZ Nederland een aantal aanbeve-
lingen opgesteld. Wat moet er gebeuren om fpt tot een succes 
te maken? 
Roeland Driessen (3RO) denkt dat het in ieder geval belangrijk 
is dat we niet alles voorschrijven. Zo blijft het fpt een kader 
waarbinnen de betrokkenen zelf afspraken kunnen maken. 
“We moeten per fpc op lokaal niveau afspraken maken.” Hij 
stelt voor dat er per fpc een ‘commissie fpt’ komt, die samen 
met de regionale reclassering en eventueel GGZ op lokaal 
niveau werkafspraken maakt over de invulling van fpt op basis 
van het beleidskader fpt.
Daarnaast beveelt de onderzoekscommissie aan om te regelen 
wie de opdracht verstrekt voor maatregelrapportage bij aan-
houding zitting. Als derde wordt geadviseerd om het plaatsge-
brek aan te pakken. Ten slotte geeft de commissie het advies 
om de resultaten te monitoren en na drie jaar een evaluatie uit 
te voeren. 
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Voor verbetering van kwaliteit van de forensische zorg is 

onderzoek nodig. Meten, onderzoeken, evalueren, bij-
sturen: het is een continu proces. Met welke onderzoeken 

zijn we in den lande zoal bezig? Maar ook: hoe delen we die 
kennis? Hoe bereiken we collega’s beter?

Contingency 
management 
beloont ge-
wenst gedrag 
Welke gedragstherapeutische methodiek is nu echt 
succesvol? Naast motiverende gesprekvoering is  
contingency management’ momenteel een van de  
belangrijkste. Wat is het? En wat levert het op?

Contingency management is een heel simpele methode:  
je beloont gewenst gedrag van cliënten met bonnen of 
spaarkaarten. Immers: stickers plakken om kinderen 
zindelijk te laten worden is een beproefde methode. 
Waarom zou dit niet ook bij cliënten werken? Je beloont 
gewenst gedrag: is hun blaas- of urinetest negatief of zijn 
ze aanwezig op de behandelafspraak? Dan verdienen ze 
een fiche uit de pot; de waarde daarvan varieert van ‘ga zo 
door’ tot de hoofdprijs. 

Resultaten positief
In het buitenland heeft men al ervaring met deze metho-
de. Maar kunnen we deze ook in Nederland invoeren? Het 
veld is bezorgd: Wat zijn de onderzoeksresultaten? Is het 
wel ethisch? Zijn de urinetesten betrouwbaar? Vindt er 
een verschuiving plaats in middelengebruik? 
Ervaren behandelaars weerleggen deze veronderstellin-
gen. Sterker nog, de eerste resultaten zijn positief, stellen 
zij: cliënten gaan trouwer naar behandelingen, er is minder 
middelengebruik en daardoor minder recidive.

 

‘VROUWEN  
HEBBEN ANDERE 
PROBLEMATIEK’

“De behandeling en de risico-evalua-
tie zijn nu vooral op mannen gericht. 
Vrouwen hebben een andere proble-
matiek dan mannen, daar zou de 
behandeling beter op moeten worden 
afgestemd.”
Vivienne de Vogel (onderzoeker, Utrechtse Van der Hoeven Kliniek) 
over genderverschillen in de forensische psychiatrie

Een nieuwe e-learning module voor forensiesche risicotaxatie
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Fpk Inforsa biedt gespecialiseerde forensisch-psychiatrische 
zorg binnen de GGZ. De organisatie merkte verschillende  
knelpunten op in de praktijk:
• Fragmentatie van de zorg, met name in de nazorg
• Weinig motivatie vanuit de cliënt om weer een duurzame 

verbinding aan te gaan
• Verschillen in aanpak tussen algemene GGZ en fpk

Deze knelpunten hebben tot een nieuwe visie geleid, waarbij 
duurzame verbindingen centraal staan. In de praktijk houdt 
dit in dat Inforsa de ex-cliënten langer blijft volgen, ook als die 
cliënt al langere tijd onder behandeling is bij een andere instel-
ling. Daarnaast wordt de overgang naar  bijvoorbeeld een andere 
instelling of behandelcentrum geleidelijker aangepakt. Inforsa 
houdt 3 maanden tot 2 jaar langer contact met ex-cliënten. 

Veelbelovend
Een representatieve steekproef is nog niet beschikbaar, maar de 
eerste resultaten zijn veelbelovend. Van de eerste groep van 14 
cliënten, waar een duurzame verbinding mee is aangegaan, is 
tot nu toe nog niemand de fout in gegaan. Van de zes cliënten 
die daar geen behoefte aan hadden, zijn er inmiddels twee 
opnieuw in de fout gegaan.

Ferdinand @Hoogerhuijs  
Goed cirkelgesprek over forensisch psychi-
atrisch toezicht tijdens #ffz. Meer gebruik 
maken van ieders expertise in de keten!

#FFZ2015: GETWEET

Duurzame  
verbinding 
als antwoord 
op draaideur-
psychiatrie
De recidive van artikel 37-patienten is 
hoog. Van deze cliënten ligt het strafrech-
telijke recidivecijfer binnen twee jaar na 
de behandeling bij Inforsa op 40 procent: 
draaideurpsychiatrie. Onacceptabel, zo 
vindt Inforsa. Daarom is de organisatie 
een onderzoek gestart, met als doel het 
terugdringen van de recidivecijfers. 

Astare @AstareZorg  
Dagafsluiting #FFZ gaat over radicalisering. 
Wat het is, hoe je het herkend en wat je kan 
doen #ggz #zorg @rubenmaes

#FFZ2015: GETWEET

App meet cliënt
tevredenheid 
GGZ Noord-Holland Noord is benieuwd hoe tevre-
den of ontevreden hun cliënten zijn over de be-
handeling die ze krijgen. De traditionele meting, de 
Cliëntthermo meter werkte nooit echt goed en de 
respons nam steeds verder af. Het kostte mensen 
teveel moeite om het in te vullen, de vraagstelling was 
te moeilijk en de terugkoppeling verliep traag. Niet 
het beste recept om een goed beeld te krijgen van de 
tevredenheid. Daarom is GGZ Noord-Holland Noord 
op zoek gegaan naar een nieuwe manier om cliënt-
tevredenheid beter te kunnen meten. 

GGZ Noord-Holland Noord gebruikt nu (op proef) 
de app Voyse. Op Android en IoS apparaten kunnen 
cliënten een korte, digitale vragenlijst invullen. Via 
een dashboard kunnen medewerkers zelf makkelijk 
een vragenlijst opstellen en versturen. De data wordt 
razendsnel verwerkt tot overzichtelijke grafieken 
en tabellen. Er wordt gebruik gemaakt van plaatjes 
en weinig tekst, zodat het voor iedereen mogelijk 
is de lijst in te vullen. Of GGZ Noord-Holland Noord 
definitief met Voyse gaat werken, wordt later besloten 
als de resultaten van het pilotproject worden geëva-
lueerd. 

Mesdag-onderzoek: 
altijd praktisch
Hoe kan je de kwaliteit van behandelingen in de foren-
sische praktijk verbeteren? Voor de afdeling Onderzoek 
van FCP Dr. S. Van Mesdag is dat core-business. Voor-
waarde is wel dat de resultaten van de onderzoeken altijd 
praktisch toepasbaar zijn. 

Behandelresultaten transparanter maken: voor de patiënt, 
voor de professional, voor het team en voor instellingen. 
Dat is het doel van de onderzoekers van fpc Dr. S. Van Mes-
dag. Zij zijn gespecialiseerd in de ontwikkeling van metho-
den en technieken ter ondersteuning van de forensische 
praktijk. Zo ontwikkelen zij statistische methoden voor 
de klinische teambesluitvorming, waren zij de penvoer-
der van HKT-R en zijn zij de bedenkers van een werkend 
patiëntvolgsysteem om behandelingen te evalueren en bij 
te stellen.
Nieuw is nu een onderzoek naar neurofeedback in relatie 
tot verslavingszorg. Tijdens FFZ 2016 hopen de onderzoekers 
de resultaten van deze studie te kunnen presenteren.

Meer weten over de Mesdag-onderzoeken? 
Kijk op  www.vanmesdag.nl 

Forensische sociotherapie, wat is dat?

Psycho-educatie voor LVB: ‘Het zal je gezegd worden: je bent 
beperkt…’

‘KOPPEL DE  
RISICOTAXATIE 
SCORE’ 

“Op het moment dat de risico-taxatie   
score van de klinische toekomst is 
gekoppeld aan het evalueren van de 
behandeling, dan gaat de risico- 
taxatie meer leven.”
Paul ter Horst (onderzoeker, de Woenselse Poort) over de verplichting 
voor instellingen om vanaf nu jaarlijks de 14 klinische indicatoren van 
de HkT-R te ‘scoren’
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1   WEET WAT RADICALISERING IS
Om radicalisering te herkennen moet je 
weten wat het precies is. Het gaat om 
mensen die in de ban raken van een 
bepaalde ideologie en daartoe ook tot 
vijandige handelingen overgaan. De 
fixatie op het thema is bijzonder sterk. 

2  HERKEN DE SIGNALEN
Natuurlijk weet je nooit zeker wanneer 
je met radicalisering te maken hebt. Ge-
bruik de kennis over en ervaring met de 
cliënten. Het gaat om kwetsbare men-
sen die op zoek gaan naar een missie in 
het leven. Let op de fixatie van bepaald 
soort gedachten en wraakgevoelens. 

3  DEEL INFORMATIE
Het delen van informatie is essentieel. 
Het is lastig, maar het kan wel. Er be-
staan de-escalatiemodellen en de-radi-
caliseringsprogramma’s uit het buiten-
land. Gebruik deze. Belangrijk onderdeel 
hierin is om de familie van de cliënt 
daarbij te betrekken, om bijvoorbeeld 
woonruimte te regelen. Door ervaringen 
te delen, krijgen we zicht op hoe we 
ermee om moeten gaan. Er wordt hard 
gewerkt aan een centraal meldpunt.

4   SIGNALEER HET IN EEN VROEGTIJDIG 
STADIUM

Let in de eerste fase scherp op. Het gaat 
om mensen die het idee hebben dat 
ze niet meedoen met de samenleving, 
stemmingsklachten hebben. Radicali-
seren gaat niet van de ene op de andere 
dag, dat is een proces van maanden. Je 

moet wel iets begrijpen van de termi-
nologie en wat de implicaties daarvan 
zijn. Als  je termen hoort als K4 of ‘de 
eenheid van God’, wees dan alert. 

5  LEER VAN DE AANPAK VAN SEKTES
De groep Jihadisten kunnen we be-
schouwen als een sekte: het heeft 
dezelfde kenmerken, zoals het losweken 
van leden van de realiteit. 

6   CONCENTREER JE NIET OP DE KLEINE 
GROEP 

Er zijn maar 200 mensen naar Syrië 
getrokken. Er is een veel grotere groep 
die zich het hoofd op hol laat brengen 
en zich laat aanpraten dat Nederland 
niet goed voor ze is. Dat is slecht voor de 
samenleving, het is belangrijk dat deze 
groep blijft participeren.

Zes tips

Omgaan met radicalisering
Het voorkomen en bestrijden van radicalisering is een actueel maatschappelijk on-
derwerp. Ook in de forensische zorg hebben hulpverleners met deze problematiek te 
maken. Maar wat is radicalisering eigenlijk? Hoe herken je het en hoe ga je er vervol-
gens mee om? Paul Abels (NCTV), Omar Ramadan (RadarAdvies) en Roland van de 
Sande (Parnassia) formuleren gezamenlijk zes adviezen.

Als een knipoog naar een 
onderzoek van de Pompe
stichting naar belonings
voorkeuren bij patiënten in 
de forensische psychiatrie, 
vroegen medewerkers van 
deze stichting bezoekers 
van FFZ 2015 waarderingen 
te geven aan twintig ver
schillende beloningen die 
men in het werk kan vinden. 
De resultaten op een rijtje.

Materiële beloningen blijken 
het minst belangrijk te zijn, 
gevolgd door respectieve-
lijk collegialiteit (bijv. steun 
van collega’s), uitdagingen 
(bijv. deadlines halen), per-
soonlijke groei (bijv. ruimte 
voor creativiteit), positieve 
feedback (waardering voor je 
werk krijgen), met als hoogst 
gewaardeerd de beloningen 
die met de werkinhoud te 
maken hadden (bijv. groei 

en ontwikkeling in patiënten 
zien).
Ook functietype speelt een 
rol in de waardering van de 
beloningen. Wetenschappe-
lijk onderzoekers waarderen 
persoonlijke groei hoger dan 
patiëntenzorgverleners, en 
zij waarderen uitdagingen 
meer dan bezoekers met 
management- of beleids-
functies. Verder worden 
beloningen gerelateerd aan 

de werkinhoud het hoogst 
gewaardeerd door patiënten-
zorgverleners en het laagst 
door onderzoekers.

Hieruit blijkt dus dat niet 
iedereen dezelfde beloningen 
in het werk vindt, maar dat 
er verschillen tussen groe-
pen te vinden zijn. Net als bij 
patiënten is een individuele 
benadering dus erg belang-
rijk!

Mini-onderzoek Pompestichting

Beloningen in de forensische zorg
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Kwaliteit in de praktijk
We danken alle sprekers, standhouders, deelnemers en de mensen van 
DeFabrique voor hun bijdrage aan het Festival Forensische zorg 2015. 
Deze dag heeft ons dichter bij elkaar gebracht en laten zien wat Kwaliteit 
in de praktijk voor ons dagelijks werk betekent, voor de toekomst van 
ons vak én natuurlijk voor de patiënten. Graag tot volgend jaar!


