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JAARPRES(EN)TATIE 2014

Toekomstgericht werken: de beste condities creëren

Het jaar 2014 stond voor De Forensische Zorgspecialisten voor een groot deel in het teken 
van voorbereiden op 2015. De Van der Hoeven Kliniek heeft voorbereidingen getroffen 
voor de renovatie van de tbs-kliniek in Utrecht die in april 2015 van start is gegaan. Patiënten 
en medewerkers worden gedurende een jaar op twee andere locaties gehuisvest; de ver-
huizing was een ingewikkelde en precieze operatie. De Waag en de Forensische Polikliniek 
Kindermishandeling (FPKM) hebben zich voorbereid op de transitie jeugdzorg die per  
1 januari 2015 is geëffectueerd. De Waag heeft in 2014 met 194 gemeenten zorginkoop-
overeenkomsten afgesloten, en de FPKM is opgenomen in het Landelijk Transitiearrange-
ment van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

De inspanningen hiervoor hebben er voor gezorgd dat we ons als zorgorganisatie in 2014 
zo goed als mogelijk hebben voorbereid op het duurzaam voortzetten van onze kernacti-
viteiten: patiëntenzorg, onderwijs, opleiding en onderzoek. De bedoeling is dat wij al onze 
stakeholders in de toekomst perspectief kunnen blijven bieden en met wat wij allemaal 
doen een bijdrage kunnen blijven leveren aan een veiliger maatschappij.

Wij hebben het afgelopen jaar niet stilgezeten. Er is bijvoorbeeld vooruitgang geboekt 
met het gebruik en de toepassing van e-health. De innovatiechallange die we onder onze 
medewerkers uitzetten, bracht veel nieuwe ideeën en leidde concreet tot de start van een 
onderzoek naar het verminderen van seksueel deviante arousal en verhoogde de interesse 
voor behandeling van daders van seksueel geweld door middel EMDR.

Binnen de jaarpres(en)tatie is het mogelijkheid de resultaten van De Forensische Zorg- 
specialisten, Van der Hoeven Kliniek, de Waag en de FPKM afzonderlijk te bekijken.  
In het onderdeel Kennis en Innovatie is alles op het gebied van onderzoek en innovatie 
gebundeld.

We nodigen u van harte uit voor onze jaarpres(en)tatie!

 
Wouter van Ewijk
Bestuurder
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RESULTATEN DE FORENSISCHE ZORGSPECIALISTEN

JAARPRES(EN)TATIE 2014

Sociale gegevens 2014 2013 2012

Verhouding vrouw 543 513 538
Verhouding man 325 322 323  
Instroom van medewerkers  112 77 117  
    (77,6 fte)  (49,6 fte)  (89,1 fte)
Uitstroom van medewerkers  79 103 98
    (55,1 fte) (78,7 fte)  (64,5 fte)
Aantal medewerkers en formatie 868 835 861 
 (fte’s) per 31/12  (772,1 fte)  (741,8 fte)  (767 fte)
Leeftijdsopbouw   
15-25 30 26 30
25-35 298 292 297 
35-45 219 212 218 
45-55 168 165 190 
55-65 150 137 123 
> 65 3 3 3 
Ziekteverzuim 4,8% 4,5% 4,4% 
 De Forensische Zorgspecialisten 
Ziekteverzuim GGZ landelijk 4,9% 4,9% 4,9%
Aantal contacten met de media 148 164 223
Bezoekers websites unieke bezoekers/  
 totaal aantal bezoeken
  De Forensische Zorgspecialisten 15.562/ 15.442/ 12.167/
   21.249 22.108 18.459*
  Van der Hoeven Kliniek 24.230/ 12.552/ -**
   32.818 16.965** 
  De Waag 59.798/ 52.149/ 35.044/
   84.846 74.155 49.253*
  FPKM 10.825/ 7.029/ 411/
   16.792 9.838 613***

* = geteld sinds maart 2012
** = niet gemeten vanwege de verouderde staat van de website. De nieuwe website is mei 2013 gelanceerd.  
*** = geteld sinds december 2012
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Medewerkers
De genoemde cijfers (met uitzondering van de ziekteverzuimpercentages) betreffen de 
personele bezetting op 31 december 2014. Het aantal medewerkers dat op basis van een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een oproep-/0-urencontract werkzaam is bij 
De Forensische Zorgspecialisten is hierin meegerekend. Tegenover een instroom van 112 
medewerkers (77,6 fte) stond een uitstroom van 79 medewerkers (55,1 fte). In tegenstelling 
tot vorig jaar was er in 2014 sprake van een stijging van het aantal medewerkers. De toena-
me van het aantal fte bij de Waag is o.a. te verklaren door de uitbreiding (nieuwe locaties) 
in Gouda en Zaandam. Daarnaast is in verband met de toenemende administratieve druk 
op de zorgregistratie de formatie op de secretariaten tijdelijk verhoogd. Bij de Van der 
Hoeven Kliniek is er met name een toename van fte in de groepsleiding, vooral op de loca-
tie de Voorde. De transmurale afdeling op de Voorde is uitgebreid t.b.v. betere doorstroom 
van onze patiënten. Daarnaast was vorig jaar sprake van een relatief hoog verzuim en een 
relatief hoog aantal zwangerschapsverloven.

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

In de media
In 2014 zijn er 148 mediacontacten afgehandeld tegen 164 in 2013 en 223 in 2012. Dit 
waren over het algemeen landelijke media (televisie en kranten). De Forensische Zorgspe-
cialisten vindt het van belang om verantwoording af te leggen over haar werk. Door open 
te zijn over wat we als organisatie doen en waarom we dit doen leveren we hieraan een 
bijdrage. We hebben in 2014 veel informatie via de media gegeven over onder andere de 
behandeling van ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag zoals pedoseksualiteit en 
grooming bij de Waag en letselonderzoek bij kinderen bij de FPKM. Over het algemeen 
zijn de mediacontacten intensiever en langduriger van aard omdat er bijvoorbeeld meege-
werkt wordt aan een documentaire of serie.

Websites
Het aantal bezoekers van de websites van De Forensische Zorgspecialisten blijft stijgen. Te 
zien valt dat de websites van de Van der Hoeven Kliniek en de FPKM steeds vaker bezocht 
worden. In 2014 zijn de eerste stappen gezet voor actualisatie van de website van de Waag 
omdat deze niet meer aan de eisen voldoet van de gemiddelde bezoeker.
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RESULTATEN
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  2014 2013 2012 

Totaal aantal opnames tbs patiënten 20 23 24
Aantal eerste opnames tbs patiënten 3 6 16
Totaal aantal opnames kib patiënten 36 34 34
Aantal eerste opnames kib patiënten 36 28 31
Doorstroom tbs patiënten naar vervolgvoorziening 19 24 23
Uitstroom tbs patiënten 24 18 27
Ongeoorloofde afwezigheid tbs patiënten  3 2 2
 (tijdens verlof)
Begeleid verlof tbs patiënten * 38 45 50
Onbegeleid verlof tbs patiënten * 48 44 44
Ontvluchtingen tbs patiënten 0 0 0
Klachten patiënten  
 tbs 237 140 100
 kib 3 6 25
 totaal 240 146 125
Gegronde klachten patiënten
 tbs 24 29 30
 kib 1 0 12
 totaal 25 29 42
Aantal patiënten in zorg
 tbs
 kib
 totaal 227 234 233
Aantal beschikbare bedden
 tbs
 kib
 totaal 262 262 262
Recidive tijdens tbs 0 0 0
Gemiddelde behandelduur tbs  8,4 7,8 7,3
Aantal patiënten dat buiten de kliniek werkt 15 18 14
Aantal patiënten dat buiten de kliniek  21 27 12
 vrijwilligerswerk doet
Incidenten tijdens verlof 0 0 1
Gemiddelde bezetting van de tbs 173 181,2 183,3
Gemiddelde bezetting van de kib 54 52,9 49,5

* = hierbij gaat het om het aantal patiënten met een verlofmachtiging voor begeleid respectievelijk onbegeleid verlof.
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Aantal patiënten
In 2014 telde de kliniek 227 patiënten in zorg en 262 beschikbare bedden. Het aantal  
patiënten dat doorstroomde naar transmurale voorzieningen was in 2014 met 19 patiënten 
iets lager dan in 2013. De uitstroom van patiënten lag in 2014 aanzienlijk hoger dan in 2013. 
De gemiddelde bezetting van de tbs lag op 173. En de gemiddelde bezetting van de KIB 
lag met 54 weer wat hoger dan het jaar daarvoor.

Gemiddelde behandelduur van tbs
Uitgangspunt van tbs is om de patiënt zo snel als mogelijk terug de maatschappij in te 
brengen, veilig voor de maatschappij en de patiënt. De gemiddelde behandelduur van de 
tbs-patiënten die in 2014 zijn uitgestroomd was bij de Van der Hoeven Kliniek 8,4 jaar.  
Dit cijfer ligt iets hoger dan eerdere jaren. De Van der Hoeven Kliniek heeft een jaarlijkse 
uitstroom van 10-15%. Veiligheid staat hierbij voorop.

Begeleid en onbegeleid verlof
De Van der Hoeven Kliniek start vroeg met verlof zonder de risico’s in de samenleving uit 
het oog te verliezen. In 2014 gingen er 38 patiënten op begeleid verlof en 48 patiënten op 
onbegeleid verlof. Dit kan de kliniek verantwoord doen dankzij de jarenlange ervaring met 
risicotaxaties.

Recidive en ongeoorloofd verlof
In 2014 zijn er 3 tbs-patiënten ongeoorloofd afwezig geweest. Tijdens de ongeoorloofde 
afwezigheid heeft zich geen recidive voorgedaan. Er vond in 2014 geen enkele ontvluch-
ting plaats vanuit de beveiligde zone van de kliniek. Dit geldt ook voor 2013, 2012 en 2011. 
De kliniek beoordeelt naast de risicofactoren ook de beschermende factoren. Met de 
specifieke opbouw van beschermende factoren voor patiënten zoals wonen, werk, verblijf, 
vrije tijdsbesteding en het zorgvuldig opbouwen van een sociaal netwerk in combinatie 
met het goed weten in te schatten van de risico’s is de kliniek uniek. Het leefmilieu en  
–klimaat waarin de patiënten wonen, werken en leren binnen de kliniek is hierop geënt. 
Hiermee houdt de kliniek haar recidivecijfers laag.

Werken buiten de kliniek en vrijwilligerswerk
Het opbouwen van beschermende factoren speelt binnen de behandeling van patiënten 
een belangrijke rol. Het hebben van werk of het doen van vrijwilligerswerk zijn voorbeel-
den hiervan. In 2014 werkten er 15 patiënten (een periode) buiten de kliniek en hadden er 
21 patiënten vrijwilligerswerk. Ten opzichte van vorig jaar is er een lichte afname te zien 
van patiënten die buiten de kliniek werken of vrijwilligerswerk doen. Een deel van de  
patiënten 8 die vrijwilligerswerk deden, deden dat op plekken die de Van der Hoeven 
Kliniek had ingekocht. Van de mensen met werk, waren er 6 die werkten via een betaalde 
baan via de gemeente (via de Wet Sociale Werkvoorziening). De Van der Hoeven Kliniek 
had voor deze patiënten een indicatie aangevraagd en gekregen.
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Sterke stijging klachten van patiënten
In 2014 zijn er door de klachteninstantie in totaal 240 uitspraken naar aanleiding van  
ingediende klachten door patiënten (237 tbs / 3 KIB) afgedaan.

Van de 237 klachten van tbs-patiënten zijn er 20 klachten gegrond verklaard, 2 klachten 
zijn later in beroep gegrond verklaard en 2 klachten over dwangbehandeling A zijn (in  
eerste aanleg) door de RSJ gegrond verklaard. De andere klachten (206) zijn niet-ontvan-
kelijk of ongegrond. Op 7 klachten heeft de klachteninstantie nog niet beslist. In 2014 is 
een sterkte stijging te zien in het aantal klachten van tbs-patiënten ten opzichte van eer-
dere jaren. Dit is deels te verklaren omdat vier tbs-patiënten verantwoordelijk zijn voor een 
substantieel aantal klachten (194) en drie van hen zijn opgenomen in 2013 en 2014. 

De gegronde klachten gaan over diverse onderwerpen. Aandacht verdienen met name de 
klachten die betrekking hebben op de onderbouwing van de beslissingen tot beperking 
van de bewegingsvrijheid, de formaliteiten die bij bepaalde beslissingen in acht moeten 
worden genomen (10) en de beslissingen dat bepaalde interne berichtgeving een onrecht-
vaardigde privacyschending opleveren (2). Voor wat betreft de procedure rond de beslis-
singen tot beperking van de bewegingsvrijheid en de bij bepaalde beslissingen behorende 
formaliteiten is een verbeterplan opgesteld en dit wordt in 2015 uitgevoerd. Ook de interne 
berichtgeving (noodzaak, inhoud en wijze van formuleren ven berichten) is onder de loep 
genomen.

Tevens verdienen beslissingen van de RSJ inzake dwangbehandeling A aandacht (2).  
De wettelijke mogelijkheden van dwangbehandeling zijn in 2013 verruimd, de procedure  
is derhalve nieuw en dat verklaart één van de gegrondverklaringen door de RSJ.  
Eén gegrond verklaring betreft het ontbreken van een noodoproepsysteem in de patiën-
tenkamer, een manco dat na de renovatie van de kliniek zal zijn opgelost.

De klachteninstantie heeft 3 klachten van patiënten van de KIB behandeld, van 2 verschil-
lende patiënten. 1 klacht is deels gegrond verklaard. Ook hier was de reden voor de  
gegrondverklaring het niet in acht nemen van de wettelijke voorgeschreven eisen.
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RESULTATEN

  2014  2013 2012

Aantal cliënten in behandeling op 31-12 4.380 4.230 4.280

Aantal primair behandelde cliënten * 
 totaal 9.765 9.606 8.497
 FZ jeugd + volwassenen 3.869 3.545 3.049
 GGZ jeugd 1.383 1.491 1.453
 GGZ volwassenen 4.919 4.946 4.299
 client in PI 519 543 441

 
Aantal behandelingen met verrichting in peiljaar
 totaal 10.034 9.823 8.663
 FZ jeugd + volwassenen 3.997 3.620 3.104
 GGZ jeugd 1.404 1.508 1.482
 GGZ volwassenen 4.995 5.024 4.348
 client in PI 531 548 446

 
* Waarvan met aanmelding in peiljaar **
 totaal 4.847 4.838 4.358
 FZ jeugd + volwassenen 2.060 1.753 1.612
 GGZ jeugd 730 738 804
 GGZ volwassenen 2.152 2.426 2.018
 client in PI 318 328 303

 
* Waarvan met intake in peiljaar **
 totaal 4.268 4.261 4.450
 FZ jeugd + volwassenen 1.820 1.637 1.656
 GGZ jeugd 677 675 848
 GGZ volwassenen 1.882 2.042 2.032
 client in PI 295 321 308

FZ = Forensische Zorg; PI = Penitentiaire Inrichting

JAARPRES(EN)TATIE 2014
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  2014  2013 2012

* Waarvan met afwijzing in peiljaar **
 totaal 1.086 902 469
 FZ jeugd + volwassenen 471 277 150
 GGZ jeugd 121 139 77
 GGZ volwassenen 497 487 242
 client in PI 89 74 48

 
* Waarvan behandeling gestart in peiljaar **
 totaal 3.881 3.855 4.116
 FZ jeugd + volwassenen 1.626 1.481 1.523
 GGZ jeugd 645 615 806
 GGZ volwassenen 1.732 1.866 1.894
 client in PI 249 259 260

* Waarvan behandeling gestopt in peiljaar **
 totaal 4.051 3.942 3.428
 FZ jeugd + volwassenen 1.638 1.533 1.197
 GGZ jeugd 631 677 635
 GGZ volwassenen 1.911 1.853 1.654
 client in PI 211 217 155

 
Aantal klachten van cliënten 1

 
Aantal klachten van cliënten gegrond 0

 
Gemiddelde wachttijd aanmelding - intake (dagen)
 totaal 38 34 27
 FZ jeugd + volwassenen 41 32 25
 GGZ jeugd 36 41 36
 GGZ volwassenen 37 33 25
 client in PI 30 24 17

 
Gemiddelde wachttijd intake-start behandeling 
(dagen)
 totaal 40 36 32
 FZ jeugd + volwassenen 42 35 31
 GGZ jeugd 37 36 33
 GGZ volwassenen 39 36 33
 client in PI 42 35 27
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Aantal cliënten
De Waag had op 31-12-2014 4.380 cliënten in behandeling. Dit is ongeveer gelijk aan het 
aantal cliënten in 2013 en 2012. Het aantal cliënten dat in 2014 via het ministerie van Vei-
ligheid en Justitie in behandeling is gekomen, is licht gestegen ten opzichte van 2013. Dit 
komt doordat er meer vraag is en vanuit het ministerie daarvoor meer budget is toege-
kend aan de Waag. Het aantal cliënten dat vrijwillig in behandeling is gekomen, is licht 
gedaald ten opzichte van het aantal cliënten in 2013. Deze daling heeft zich vooral voor-
gedaan bij de jeugd. Het aantal afwijzingen voor behandeling is in 2014 hoger dan in 2013. 
Dit heeft vooral te maken met strengere administratieve eisen waardoor minder cliënten 
aan alle eisen van de financiers voldeden.

Wachttijden voor behandeling
De gemiddelde wachttijd van aanmelding tot intake bedroeg in 2014 38 kalender-
dagen tegenover 34 kalenderdagen in 2013. Tussen de eerste intake en start be-
handeling zaten in 2014 40 dagen tegen 36 dagen in 2013. De wachttijden zijn in 
2014 iets toegenomen ten opzichte van 2013 als gevolg van de strengere admi-
nistratieve eisen bij de verwijzing waardoor cliënten minder snel in zorg kwamen. 

Behandeling in Penitentiaire Inrichtingen
De Waag is ook actief in PI’s en PPC’s in de omgeving. De Waag biedt maatwerk-
behandelingen die gedetineerden helpen recidive te voorkomen of stimuleren tot 
verdere ambulante behandelingen. In 2014 behandelde de Waag 519 cliënten in 
PI’s en PPC’s. Dit is een forse afname ten opzichte van 2013. Deze afname is te ver-
klaren door organisatieveranderingen bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (o.a. slui-
ting PI´s, vermindering van het behandelaanbod van externe partijen). Het ver-
lenen van forensische zorg is succesvol bij het verminderen van recidive. Zo ligt 
het recidivecijfer van ex-justitiabelen zonder behandeling (49%) aanzienlijk hoger 
dan bij ex-tbs-gestelden (21%). De Waag vindt dat goede zorg voor gedetineer-
den van belang is. Ook helpt het de stap naar de GGZ na detentie te verkleinen.  

* = Aantallen splitsen in
  Totaal
  FZ jeugd + volwassenen
  GGZ jeugd
  GGZ volwassenen
  Cliënt in PI

FZ = Forensische Zorg; PI = Penitentiaire Inrichting

** =  Doordat aanmelding, intake, start behandeling en afsluiting in veel gevallen niet in hetzelfde boekjaar 
plaatsvinden, kunnen de getallen binnen één jaar niet zonder meer worden opgeteld en afgetrokken.  
Verschillen worden ook veroorzaakt doordat cliënten binnen 1 jaar van jeugd naar volwassenen kunnen 
gaan en van circuit kunnen wisselen.
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RESULTATEN
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 2014  2013 2012

Totaal aantal onderzoeksaanvragen 370 363 358

Consultvragen
Juridische sector 35 16 23
Medische sector 118 121 153
Totaal 153 137 176

Letselonderzoeken
Juridische sector 44 43 29
Medische sector 132 109 80
Totaal 176 152 109

Dossieronderzoeken
Juridische sector 21 38 25
Medische sector 0 3 8
Totaal 21 41 33

Verpleegkundig advies
Totaal 20 33 40

Stijgende lijn van letstel- en dossieronderzoeken
De FPKM verricht gespecialiseerd forensisch-medisch onderzoek bij kinderen, niet alleen 
door het forensisch-medisch analyseren van (medische) dossiers en processen-verbaal, 
maar vooral ook door het verrichten van lichamelijk letselonderzoek bij kinderen. Het totaal 
aantal onderzoeksaanvragen is weer gestegen. Hierbij valt op dat de aanvragen complexer 
zijn geworden doordat er vaak meerdere partijen bij een casus betrokken zijn. Het aantal 
letselonderzoeken en consultvragen is flink gestegen ten opzichte van een relatieve daling 
van het aantal dossieronderzoeken en verpleegkundige adviezen. Onderzoeksaanvragen zijn 
afkomstig uit de juridische sector (politie en justitie) en uit de medische sector (zoals Veilig 
Thuis - voorheen Advies- en Meldpunt Kindermishandeling -, kinderartsen, huisartsen,  
Bureau Jeugdzorg en algemeen forensisch artsen).

In 2013 startten de FPKM en GGD Amsterdam gezamenlijk de Opleiding Forensische  
Verpleegkunde. In 2014 is de eerste groep verpleegkundigen gediplomeerd.
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JAARPRES(EN)TATIE 2014

   2014 2013

Aantal internationale publicaties   46* 33*
 (artikelen, hoofdstukken in boeken)
Aantal Nederlandstalige publicaties  11* 23*
 (artikelen, hoofdstukken in boeken)
Afgeronde meerjarenprojecten  0 9
Instrumenten (inclusief vertalingen)  10 5
Aantal afgeronde promoties  4 -
Lopende promotieonderzoeken  8 12

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

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

Meerjarentrajecten
De focus van de meerjarenprojecten bij de Waag ligt op het uitvoeren van studies om de 
kwaliteit van de behandelingen aan te tonen. Zo loopt er een onderzoek naar de gezinsin-
terventie ‘Ouderschap met Liefde en Grenzen’ (OLG) en een adaptatie van Multi Systeem 
Therapie (MST) voor jongeren en/of ouders met een licht verstandelijke beperking. Bin-
nen de Van der Hoeven Kliniek lopen er diverse meerjarenprojecten op het gebied van 
risicotaxatie. Daarnaast worden meerjarenprojecten uitgevoerd gericht op verdieping van 
kennis over specifieke patiëntengroepen, zoals zedendelinquenten, vrouwen en etnische 
minderheden. Sinds de Engelstalige publicatie van de SAPROF in 2009 en de FAM in 2012 
is er veel internationale belangstelling voor deze instrumenten en zijn er in nauwe samen-

RESULTATEN

KENNIS EN INNOVATIE

* = het gaat hierbij om publicaties die under review, geaccepteerd of reeds gepubliceerd zijn.
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werking met buitenlandse collega’s meerdere vertalingen gepubliceerd. Ook in 2014 zijn 
er weer diverse vertalingen van de SAPROF en de FAM uitgekomen. Verder is in 2014 een 
nieuw instrument gepubliceerd: de SAPROF-YV voor het inschatten van beschermende 
factoren bij jongeren, welke inmiddels ook in het Engels en Spaans is vertaald


