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Forensische zorg 

 Op raakvlak van GGZ en justitie 

 Risicomanagement (recidivereductie <>symptoomreductie) & 

veiligheidsmanagement 

 

 

 

 





Niets helpt, laat maar zitten!  



‘What works’ principes (Andrews) 

Wat? 
De dingen die 

het risico 
veroorzaken 

Hoe? 
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Wie? 
Cliënten met 

een laag, 
matig of 

hoog risico 



‘What works’: Risk 

 Behandelintensiteit wordt afgestemd op recidiverisico 

  

Risicotaxatie 

- Statische (onveranderbaar) 

- Dynamische (beïnvloedbaar: central eight) 

- Beschermende (risicoverlagend) 

 

 



Risicotaxatie 

 Overlap met diagnostiek en delictketen 

 Risicofactoren én beschermende factoren 

 Bruikbaar als ROM 

 

 



Risicotaxatie 

 Doelgroep 

 Context 

 Delictspecifiek 



Instrumenten 

 HKT-R (Historisch, Klinisch, Toekomst), voor klinisch opgenomen forensische 

patiënten 

 Start (Short Term Assessment of Risk and Treatability), voor korte termijn  

 Static Stable and Acute, bij zeden 

 RAF GGZ/ FARE, bij poliklinische behandeling 

 



Zelfscore App 

Filmpje: Zelfscore app voor Forensische Clienten Woenselse Poort en 

Pompestichting (en GGZ NHN) 



‘What works’: Needs 

 Behandel risicofactoren / criminogene factoren 

 - items risicotaxatie 

 - beschermende factoren 

 - delictketen 

 

 



Central eight (Andrews & Bonta) 

 Geschiedenis van antisociaal gedrag 

 Antisociale persoonlijkheidsstijl 

 Antisociale attitude/cognities 

 Antisociale peers/netwerken 

 

 Problematische familie & relaties 

 Problemen op werk, school/opleiding 

 Problematische vrije tijd/ontspanning 

 Middelenmisbruik 



Good lives model (Ward) 

 

 Algemeen rehabilitatiemodel 

 

 I.e.i. voor zedendelinquenten 

 

 Beschermende factoren 

 

 Vergroot de responsiviteit! 



‘What works’: Responsivity 

 Afstemming 

 

o.a. 

- intelligentie 

- taal 

- motivatie 

- sociaal-maatschappelijke problemen 

- lichamelijke beperkingen 



En aanvullend op ‘what works’: 

 Professionaliteit: wettelijke kaders (BIG, WGBO) 

  

 Integriteit: behandeling op de bedoelde wijze 

 

 Equivalentie: goede zorg, gelijk de reguliere GGZ 

 

 Eigen context: waar mogelijk in eigen context cliënt 

 



Behandeling bij  

 seksueel grensoverschrijdend gedrag  

 huiselijk geweld 

 agressie- en emotieregulatieproblemen 

 andere soorten delictgedrag (bijvoorbeeld kleptomanie en pyromanie) 

 



Aanbod  

Agressieregulatietherapie 
Systeemtherapie 
Schemagerichte therapie 

Daderbehandeling zedenplegers 
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) 
IPS (Individual Placement and Support) 
Psychomotorische therapie 

VRIS (Vriendschap, Relaties, Intimiteit & Seksualiteit) 
Maatschappelijk werk 

Behandelprotocol voor kinderpornodownloaders 
Activiteitenbegeleiding 

Farmacotherapie 
Libermantrainingen 

Cognitieve gedragstherapie 

 

 



Expertnetwerk forensisch 

 Consulenten in alle specialistische GGZ (SGGZ) wijkteams binnen SSIW 

 

 Op verzoek consultatie aan de specialistische regioteams 

 

 Intensieve samenwerking met de (IHT-)teams binnen Acuut & Forensisch 

 

 Deelbehandeling bij agressie, zeden, huiselijk geweld en ander (pre-) 

delictgedrag 

 

 Op termijn mogelijk klinische behandeling 



Aanmelden 

 Intern: e-mail met NAW én forensische hulpvraag naar l.Reichel@ggz-nhn.nl / 

b.Roelofsen@ggz-nhn.nl 

 

 Extern: via ‘Beter Verwijzen’ of ons digitale aanmeldformulier 
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Bianca Roelofsen 

b.roelofsen@ggz-nhn.nl 

06 12 76 99 07 / 072 535 22 57 

(maandag tot en met donderdag) 
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