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Voorwoord

“Behandelvisie, Veilig en verantwoord werken aan resociali-
satie” is de titel van deze geactualiseerde behandelvi-
sie van het Forensisch Psychiatrisch Centrum de 
Oostvaarderskliniek. Deze titel geeft aan dat wij onze 
patiënten zorgvuldig en op basis van de laatste 
(wetenschappelijke) inzichten behandelen waar 
mogelijk, maar ons tevens realiseren dat beveiligen 
door het bieden van op de patiënt afgestemde 
begeleiding en het systematisch uitoefenen van 
toezicht en controle soms de enige weg is om 
patiënten op een veilige manier en binnen een 
afgesproken termijn te laten resocialiseren. 

De Oostvaarderskliniek biedt zorg aan patiënten met 
meervoudige psychiatrische problematiek die een 
strafwaardig feit in de vorm van een ernstig delict 
hebben gepleegd en waarvoor een tbs-maatregel of 
voorwaardelijke straf is opgelegd. Daarnaast biedt de 
Oostvaarderskliniek ook zorg aan patiënten met of 
zonder een civielrechtelijke titel, met ernstige 
psychiatrische problematiek in de vorm van crisisin-
terventie, kortdurende klinische behandeling of 
intensieve ambulante behandeling. 

Het vertrouwen in de ten uitvoerlegging van de 
tbs-maatregel is de laatste jaren gedaald, vooral bij 
de partners in de strafrechtelijke keten. 
Achterliggende factoren zijn de steeds verder 
opgelopen behandelduur en onvrede over de mate 
van inzichtelijkheid en toetsbaarheid van de behan-
deling. Binnen de forensische zorg achten we de 
tbs-maatregel nog steeds een waardevolle maatregel, 
omdat behandeling de risico’s op recidive daadwer-
kelijk verkleint en het een belangrijke bijdrage levert 
aan een veiligere maatschappij (GGZ Nederland, 
2014). De forensisch psychiatrische centra hebben 
afgesproken zich gezamenlijk in te zetten om de 
komende jaren de resultaten verder te verbeteren en 
inzichtelijker te maken en daarmee het vertrouwen te 
herstellen. Er zijn recent afspraken gemaakt over 
transparantie en toetsbaarheid van de behandelingen 
onder meer door het geven van prognoses over 
termijnen van verlof.
 
De Oostvaarderskliniek wil heldere en realistische 
prognoses bieden over de behandelresultaten, maar 
ook eerlijk zijn over de onmogelijkheden. Niet alleen 
voor onze omgeving maar ook voor de patiënt willen 
wij de behandeling begrijpelijker en inzichtelijker 
maken, door nog beter af te stemmen op wat de 
patiënt kan en wil. De afgelopen jaren heeft de 

Oostvaarderskliniek al veel rendement behaald door 
in te zetten op het behandelen van delict gerelateerd 
risicogedrag. Dat zetten wij de komende jaren verder 
voort. Daarnaast zal er veel aandacht uitgaan naar het 
verkorten van de behandelduur zonder verhoging van 
risico’s voor de maatschappij. De uitgangspunten die 
wij hierbij hanteren en concreet vorm zullen gaan 
geven, worden in deze behandelvisie toegelicht. 
De visie op behandeling van (forensisch) psychiatri-
sche patiënten is geen statisch gegeven. Het foren-
sisch psychiatrisch veld is constant in beweging: 
politiek, juridisch, organisatorisch en inhoudelijk. De 
visie op behandeling zal daarom voortdurend worden 
getoetst aan “the state of the art”, de meest recente 
kennis en inzichten uit de wetenschap en de actuele 
maatschappelijke en politieke verhoudingen. Binnen 
de Oostvaarderskliniek is de visie dan ook richtingge-
vend voor verdere professionalisering en de zoek-
tocht naar verbetering van behaalde resultaten. 

De behandelvisie van 2007 en het bijbehorende 
risicomanagementmodel zijn als vertrekpunt 
genomen voor deze behandelvisie 
(Oostvaarderskliniek, 2007, 2009). Met deze, 
geactualiseerde, behandelvisie wil de 
Oostvaarderskliniek laten zien waarvoor zij staat en 
wil zij aangeven hoe ze de komende jaren aan de 
veranderende eisen van onze samenleving tegemoet 
gaat komen. 

Hendrik Jan van der Lugt
Algemeen directeur
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1. Inleiding

Vanwege de ernstige risico’s die forensisch psychiatri-
sche patiënten kunnen veroorzaken voor de samenle-
ving, is de behandeling erop gericht het gedrag van de 
patiënt zodanig te beïnvloeden dat een patiënt op 
een veilige wijze kan terugkeren in de maatschappij. 
Het behandelbeleid van de Oostvaarderskliniek gaat 
uit van risicomanagement: het in kaart brengen en 
beïnvloeden van kenmerken, gedragingen en 
omstandigheden van de patiënt om herhaling van 
een strafbaar feit te voorkomen. Het doel van de 
behandeling is het verlagen van het delict risico, door 
te behandelen op risicofactoren en het optimaliseren 
van beschermende factoren. Het resultaat is dat de 
patiënt op een verantwoorde wijze terug kan keren in 
de maatschappij. De mate waarin en de wijze waarop 
een en ander plaatsvindt, is afhankelijk van de (on)
mogelijkheden van de patiënt: behandelen wanneer 
mogelijk en beveiligen wanneer noodzakelijk. 

Door de complexe problematiek en daarmee gepaard 
gaande veiligheidsrisico’s zijn onze patiënten 
aangewezen op omvangrijke en vaak langdurige zorg. 
Het is daarom in het belang van de patiënt dat het 
werk van de ketenpartners goed op elkaar aansluit. 
De afgelopen jaren is de Oostvaarderskliniek 
samenwerkingsverbanden aangegaan met een 
aanzienlijk aantal (regionale) ketenpartners in een 
breed sociaal domein. Deze samenwerkingsverban-
den zijn gericht op het waarborgen van de continuïteit 
van zorg voor de individuele patiënt. De 
Oostvaarderskliniek positioneert zich binnen de keten 
als specialist in hoog intensieve en hoog beveiligde 
zorg en wil zich de komende jaren profileren als een 
betrouwbare, betrokken en kwalitatief hoogwaardige 
samenwerkingspartner. Door te investeren in 
duurzame ketensamenwerking denken wij een 
wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan de 
gewenste continuïteit van zorg. 
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Sinds 2010 hanteert de Oostvaarderskliniek een 
behandelmodel, het risicomanagementmodel, dat 
een kader biedt voor het ontwerpen van behandeltra-
jecten op basis van risicofactoren en beschermende 
factoren en gericht is op het efficiënt inzetten van 
middelen. Het model geeft de speerpunten binnen de 
behandeling weer en maakt de samenhang en 
fasering van de behandelmodules helder. Zo ontstaat 
een zorgprogramma, gebaseerd op risico’s voor 
recidive. Het model houdt, bij het ontwerpen van 
behandeltrajecten, rekening met wat de patiënt kan 
en wil en in welke mate hij dit kan of kan leren. De 
veranderende maatschappelijke context en nieuwe 
kennis en inzichten maken actualisering van de 
behandelvisie en een aantal uitgangspunten van het 
behandelmodel nodig. 

De Oostvaarderskliniek wil zich de komende jaren 
inspannen om de resultaten van behandeling transpa-
ranter en beter toetsbaar te maken en ook transparant 
te zijn over beperkingen van de behandeling.  
Daarnaast wil de Oostvaarderskliniek de behandeling 
beter afstemmen op de individuele patiënt. Hiermee 
wordt bedoeld dat de behandeling zo optimaal 
mogelijk aansluit bij de specifieke kenmerken en 
mogelijkheden van de individuele patiënt. De 
standaard programma’s bieden een goede basis, 
maar het succes van de behandeling wordt wat de 
Oostvaarderskliniek betreft voor het belangrijkste 
deel bepaald door precieze afstemming op de 
specifieke behandel- en beveiligingsvragen van iedere 
afzonderlijke patiënt. Daarom wil de 
Oostvaarderskliniek investeren in maatwerk. Ook wil 
de Oostvaarderskliniek proactief, oplossingsgericht en 
vooruitstrevend vorm geven aan risicomanagement. 
We vinden het belangrijk dat de patiënt de gelegen-
heid krijgt om te oefenen en te leren en daarbij hoort 
ook dat er fouten mogen worden gemaakt. Over de 
resultaten van de behandeling en de (on)mogelijkhe-
den van de resocialisatie gaan we binnen de 
Oostvaarderskliniek een open dialoog aan met de 
patiënt en zijn advocaat. Eerlijk zijn over wat wel en 
niet kan, maar ook bereid zijn om mee te denken over 
alternatieve wegen, staat binnen de 
Oostvaarderskliniek hoog in het vaandel. Aan de 
rechtbank willen we heldere adviezen geven over de 
verlenging van de maatregel. Een professioneel advies 
met een weloverwogen standpunt, maar met een 
flexibele en constructieve opstelling en de wil om te 
investeren in een gezamenlijk gedragen uitkomst, 
zodat er bij afsluiting van de juridische maatregel een 
goede balans is ontstaan tussen het belang van de 
patiënt en de veiligheid van de maatschappij. 
Deze aanpassingen in de visie op behandeling, geven 
handvatten om gericht te werken aan het verkorten 

van de behandelduur en op heldere wijze verant-
woording af te leggen over onze behandeling en de 
resultaten, zowel naar de patiënten, als naar de 
instellingen en andere belanghebbenden in het 
werkveld en naar de maatschappij. 
Bovenstaande ontwikkelingen en veranderende 
inzichten hebben ertoe geleid dat de 
Oostvaarderskliniek de behandelvisie als volgt heeft 
geformuleerd.
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2. Behandelvisie

FPC de Oostvaarderskliniek biedt behandeling en 
beveiliging om het recidiverisico te verminderen 
van forensisch psychiatrische patiënten. De kliniek 
doet dit vanuit realistische ambities binnen een 
dynamisch politiek en maatschappelijk veld en 
waar mogelijk in samenwerking en afstemming met 
verschillende ketenpartners in het 
behandelcontinuüm. Vanuit het biopsychosociaal 
model worden de basisprincipes van het Risk-
Need-Responsivity model gecombineerd met 
elementen uit het Good Lives Model. Binnen de 
Oostvaarderskliniek krijgen patiënten een ‘state of 
the art’ behandeling op maat, gebaseerd op 
risicomanagement dat transparant, toetsbaar en 
voor de patiënt begrijpelijk is en niet langer duurt 
dan noodzakelijk.

2.1 Biopsychosociaal model 
In de Oostvaarderskliniek wordt gewerkt vanuit het 
biopsychosociaal model1. Binnen de behandeling is 
het van belang recht te doen aan de biologische, 
psychologische en sociale aspecten van de problema-
tiek van patiënten. Dit betekent dat, behalve 
aandacht voor adequate farmacotherapie, ook 
aandacht wordt gegeven aan psychische aspecten, 
zoals in welke mate een patiënt in staat is om kennis 
en informatie op te nemen c.q. te verwerken en door 
rekening te houden met vervormingen in denkbeel-
den welke veelal vroeg in het leven van de patiënten 
hebben plaatsgevonden. Verder wordt expliciet 
rekening gehouden met de mening en inbreng van 
familie, partner en kinderen en wordt dit meegewo-
gen in de behandeling.

1  http://www.ggzrichtlijnen.nl/index.php?pagina=/richtlijn/
item/pagina.php&id=1364&richtlijn_id=98; 24-06-2014

http://www.ggzrichtlijnen.nl/index.php?pagina=/richtlijn/item/pagina.php&id=1364&richtlijn_id=98
http://www.ggzrichtlijnen.nl/index.php?pagina=/richtlijn/item/pagina.php&id=1364&richtlijn_id=98


Behandelvisie Behandelvisie 7

2.2 Risk-Need-Responsivity model
De behandeling is gericht op het verminderen van het 
recidiverisico. Uit onderzoek blijkt dat de effectiviteit 
van een behandeling kan worden geoptimaliseerd als 
voldaan wordt aan bepaalde principes, namelijk de 
Risk, Need en Responsivity principes (Andrews & 
Bonta, 2010).

• Het riskprincipe stelt dat de intensiteit van de 
behandeling moet worden afgestemd op het 
recidiverisico. Hoe hoger het risico, hoe intensiever 
de behandeling. 

• Het needprincipe stelt dat de behandeling gericht 
moet zijn op dynamische risicofactoren die 
samenhangen met het recidiverisico en die door 
behandeling kunnen worden beïnvloed. 

• Het responsivityprincipe stelt dat de vorm van de 
behandeling afgestemd dient te zijn op de 
mogelijkheden, motivatie en leerstijl van de 
patiënt, wil deze ervan kunnen profiteren.

In onze visie hoort bij de intensiteit van de behande-
ling ook het beveiligingsniveau dat daarbij past, zowel 
binnen als buiten de kliniek. 

2.3 Good Lives Model
Het Good Lives Model (GLM) biedt, in de visie van de 
Oostvaarderskliniek, naast de Risk-Need-Responsivity 
principes als algemene rehabilitatietheorie een 
zinvolle en werkbare aanvulling (Ward & Brown, 
2004; Ward, Melser & Yates, 2007; Looman & 
Abbracan, 2013). Het GLM is gebaseerd op principes 
van de positieve psychologie. Vanuit de ideeën van 
het GLM wordt aangenomen dat iedereen een goed 
leven nastreeft en hierin persoonlijke doelen heeft. 
Het GLM in de forensische psychiatrie geeft de 
mogelijkheid om de wensen en persoonlijke doelen 
van de patiënt na te streven en tegelijkertijd het risico 
op recidive te verminderen. Daarnaast biedt het GLM 
de mogelijkheid om aandacht te besteden aan die 
factoren die niet direct verband houden met het 
gepleegde delict maar wel beschermend zijn voor 
terugval. Er is nog weinig onderzoek naar de effectivi-
teit van GLM op vermindering van recidive. Er is wel 
empirische steun voor uitgangspunten van het GLM 
(De Vries-Robbé, 2014). Het stimuleren van bescher-
mende factoren (zie 2.5) is een belangrijk onderdeel in 
de behandeling. Hieronder verstaat men bijvoorbeeld 
het aanbieden van scholing/opleiding, een passend 
werktraject of het optimaliseren van een ondersteu-
nend netwerk, maar ook het versterken van aanwe-
zige positieve vaardigheden.

2.4 State of the art
Een behandeling in de Oostvaarderskliniek is ‘state of 
the art’, dat wil zeggen dat deze zo effectief mogelijk 
is en gebaseerd op de meest recente kennis en 
inzichten. Gewerkt wordt met behandelmodules die 
hun effectiviteit hebben bewezen en ‘best practice’ 
zijn. Daarnaast wordt behandelintegriteit als 
belangrijk uitgangspunt meegenomen: het geven van 
de behandeling zoals de behandeling bedoeld is. Dit 
betekent doelgerichte, en waar mogelijk, geprotocol-
leerde behandelingen die gemonitord en aangepast 
dienen te worden wanneer nodig. Afdeling diagnos-
tiek, monitoring en research (DMR) van de 
Oostvaarderskliniek heeft een prominente rol om de 
behandeling state of the art te houden. De afdeling 
voert (wetenschappelijk) onderzoek uit, verzamelt 
nieuwe inzichten en stelt deze ter beschikking aan de 
staf van de kliniek. Zo kunnen nieuwe behandelme-
thodes in samenwerking met de uitvoerende 
medewerkers worden uitgewerkt en ingevoegd in de 
behandelmodules en/of bejegening. Daarnaast voert 
de afdeling analyses uit op metingen van behandelre-
sultaten bij individuele patiënten en op groepsniveau 
om steeds duidelijker te krijgen welke behandelingen 
voor welke patiënten effectief en doelmatig zijn. 

2.5 Risicomanagement
Risicomanagement is een cyclisch proces van 
inventariseren en analyseren van risico’s (delictana-
lyse, risicotaxaties), het nemen van maatregelen 
(behandelplan en behandelmodules), het uitvoeren, 
bewaken en het bijstellen van maatregelen door 
cyclische evaluatie op resultaten (opnieuw analyseren 
en bijstellen behandelplan). 
De Oostvaarderskliniek neemt een heldere analyse 
van het delictgedrag als uitgangspunt voor beveili-
ging, behandeling en resocialisatie. Binnen de 
Oostvaarderskliniek krijgt elke patiënt een behande-
ling op maat, gebaseerd op de eigen combinatie van 
risico- en beschermende factoren in relatie tot een 
reëel en passend uitstroomperspectief. De mate van 
beveiliging is gekoppeld aan de mate van vooruitgang 
in de behandeling en de fases in het verloftraject. 

2.6  Trajectmatig werken
Voor de Oostvaarderskliniek is trajectmatig werken 
richtinggevend voor het inrichten van de behandeling. 
Uitgangspunt binnen de Oostvaarderskliniek is dat 
een patiënt voor het behalen van het einddoel van 
zijn behandeling is aangewezen op een continuüm 
van zorg binnen een keten. Deze zorg wordt vanuit 
een samenhangend zorgprogramma aangeboden. 
Thema’s binnen het trajectwerken zijn: werken vanuit 
prognoses, beschikken over en actief onderhouden 
van een kwalitatief hoogwaardig netwerk van 
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ketenpartners, standvastig en realistisch uitstroom-
beleid, tijdige en uitgebreide afstemming met 
ketenpartners gericht op continuïteit van zorg voor de 
individuele patiënt. 

Trajectmatig werken houdt in dat voor iedere patiënt 
in een vroeg stadium van de behandeling realistisch 
geschatte einddoelen worden geformuleerd in relatie 
tot het resocialisatieperspectief. We vinden het 
belangrijk dat deze prognosestelling zoveel mogelijk 
tot stand komt in samenspraak met de patiënt en in 
afstemming met de ketenpartners. Om realistische 
prognoses te geven is het van groot belang dat de 
patiënt goed gekend wordt, dat er gedegen kennis is 
van de sociale kaart en van de mogelijkheden van de 
ketenpartners. 
 
Het trajectmatig werken is ook gericht op een zo 
soepel en spoedig mogelijk verloop van het resociali-
satietraject. Daarbij gaan we ervan uit dat resocialisa-
tie van onze patiënten in vrijwel alle gevallen slechts 
kans van slagen heeft als patiënten terugkeren in de 
maatschappij met behoud van goed afgestemde zorg 
en beveiliging. De Oostvaarderskliniek vindt het 
belangrijk om altijd eerlijk en transparant te zijn over 
de eventuele beperkingen van inhoudelijke behande-
ling en de blijvende noodzaak van beveiliging, zorg en 
toezicht. 

De Oostvaarderskliniek heeft samenwerkingsverban-
den met een aanzienlijk aantal (regionale) ketenpart-
ners in een breed sociaal domein. Investeren in een 
kwalitatief hoogwaardige samenwerking is van 
belang om de patiënt zorgvuldig over te dragen opdat 
continuïteit van zorg voor de patiënt wordt gewaar-
borgd en terugval wordt voorkomen. 
 
Voor patiënten die in staat zijn een redelijk zelfstandig 
bestaan op te bouwen en voor hun resocialisatie niet 
aangewezen zijn op een beschermde woonvorm, 
houdt de Oostvaarderskliniek de ambulante zorg 
langdurig in eigen beheer. De Oostvaarderskliniek 
investeert in diverse woon- en begeleidingsfaciliteiten 
buiten de kliniek, waarbij eigen medewerkers flexibel 
ingezet kunnen worden naar mate de benodigde 
intensiteit van de zorg. Dit is vooral van belang voor 
patiënten met zedendelicten, voor wie nauwelijks 
uitstroommogelijkheden zijn.

De Oostvaarderderskliniek biedt daarnaast ook 
intensieve ambulante behandeling en begeleiding aan 
patiënten met langdurende of blijvende ernstige 
psychiatrische aandoeningen en risicovol gedrag in de 
regio Flevoland, georganiseerd in een zogeheten 
ForFACT-team. ForFACT staat voor Forensisch Functie 

Assertive Community Treatment. Naast de psychiatri-
sche problematiek zijn er meestal ook problemen op 
andere leefgebieden zoals verslaving, dak- en 
thuisloosheid en problemen met geld en werk. Vaak is 
er sprake van een lange hulpverleningsgeschiedenis, 
crises, zorgmijdend gedrag en (on)vrijwillige opnames 
in psychiatrische ziekenhuizen. Het ForFact team 
wordt ook ingezet voor tbs-patiënten in de fase van 
proefverlof of voorwaardelijke beëindiging zitten en 
resocialiseren in de regio Flevoland.
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3. Het Risicomanagementmodel als behandelkader

De behandelvisie van de Oostvaarderskliniek wordt 
concreet uitgewerkt in een risicomanagementmodel. 
Het Risicomanagementmodel geeft antwoord op de 
vragen voor welke risico- en beschermende factoren, 
op welk moment in de behandeling, welke behandel-
modules gevolgd kunnen worden, en wat het 
beoogde resultaat is. Het doel van de behandeling 
staat in nauwe relatie tot het actuele vrijhedenkader 
(verlofmodaliteit) en de uitstroomprognose van de 
patiënt. Het model neemt dynamische risicofactoren 
als uitgangspunt en brengt fasering aan in de 
behandeling aan de hand van toegekend verlof en 
verwachting vervolg verlof. Dit wordt uitgezet op een 
tijdsbalk. Dynamische factoren zijn factoren die 
gerelateerd zijn aan delictrecidive en die te beïnvloe-
den zijn door behandeling. Dynamische factoren 
kunnen risicofactoren en beschermende factoren zijn. 
Risicofactoren zijn bijvoorbeeld (gedrags)kenmerken 
van de patiënt of situaties die het terugvallen in 

delictgedrag bevorderen. Een beschermende factor is 
niet het tegenovergestelde van een risicofactor. 
Beschermende factoren verminderen het effect van 
risicofactoren op gewelddadig gedrag en hebben ook 
invloed op de relatie tussen een risicofactor en 
gewelddadig gedrag (De Vries- Robbé, 2014). 
Dynamische beschermende factoren kunnen zijn: het 
goed kunnen omgaan met dagelijkse problemen, 
motivatie, werk en vrijetijdsbesteding. In een intern 
document wordt het risicomanagementmodel als 
behandelkader verder uitgewerkt 
(Oostvaarderskliniek, 2014).

3.1 De behandeling 
In een zo vroeg mogelijk stadium in de behandeling 
worden de risico- en beschermende factoren van de 
patiënt aan de hand van de analyse van het delictge-
drag en de uitkomsten van de risicotaxatie in kaart 
gebracht en wordt een prognose gegeven over 
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realistische, haalbare eindtermen van de behandeling 
in relatie tot de uitstroomprognose en wordt hiervoor 
een behandeltraject vastgesteld. Sommige patiënten 
gaan uiteindelijk zelfstandig wonen, anderen zullen 
blijvend aangewezen zijn op begeleid wonen of wonen 
met zorg en beveiliging. De patiënt en zijn systeem 
worden bij het bepalen van het resocialisatiedoel zo 
veel mogelijk betrokken. Gedurende de behandeling 
kunnen de gestelde prognoses op basis van behaalde 
resultaten voor een patiënt bijgesteld worden. De 
patiënt weet duidelijk wat hij moet laten zien om naar 
een volgende fase van behandeling en fase van verlof 
met nieuwe vrijheden te mogen. Zodra een resocialisa-
tieprognose kan worden vastgesteld, wordt waar 
mogelijk afstemming gezocht met de ketenpartners 
opdat in een zo vroeg mogelijk stadium een breed 
gedragen behandeltraject tot stand kan komen. Hierbij 
wordt duidelijk waar de prioriteit van de behandeling 
binnen de Oostvaarderskliniek ligt en wat de keten-
partner aan zorg dient te bieden voor desbetreffende 
patiënt om terugval verder te voorkomen.

Een analyse van het delictgedrag komt tot stand 
vanuit dossierinformatie, eventueel elders beschik-
bare informatie en informatie vanuit de patiënt zelf. 
In een optimaal scenario wordt de analyse uitgewerkt 
in onderlinge overeenstemming met de patiënt; een 
gebrek aan overeenstemming vormt echter net 
zozeer een belangrijk en waardevol resultaat. De 
delict dynamiek wordt beschreven en vertaald naar 
klinische en toekomst items van een 
risicotaxatie-instrument. 

De risicofactoren voor recidive van de patiënt worden 
daarnaast met behulp van vastgestelde algemeen 
geldende meetinstrumenten in kaart gebracht en 
uitgewerkt in een risicotaxatierapport. Daarbij 
worden factoren uit de persoonlijke situatie van de 
patiënt en de aard van het door hem gepleegde delict 
(in de breedste zin van het woord) meegenomen. De 
uitkomsten van de risicotaxatie geven een voorspel-
ling van de kans dat de patiënt opnieuw een (zelfde 
soort) delict zal plegen.

Bij het uitzetten van het behandeltraject wordt 
kritisch gekeken welke risicofactoren in welk stadium 
aan de orde moeten komen. Steeds wordt de vraag 
gesteld of de behandeling in de hoog beveiligde 
omgeving van onze kliniek moet plaatsvinden of dat 
het ook in een minder beveiligde omgeving uitge-
voerd kan worden. De rol van partner, kinderen en 
familie wordt daarbij meegewogen. Daarnaast is er 
veel aandacht voor het stimuleren en motiveren door 
positieve feedback op positief en constructief gedrag. 
Eigen inbreng van de patiënt bij de invulling en 

uitwerking hiervan wordt zoveel mogelijk gestimu-
leerd en gehonoreerd. 

In de Oostvaarderskliniek wordt gestreefd naar een 
optimale integratie van de verschillende behandelon-
derdelen die door de afzonderlijke disciplines of 
afdelingen worden uitgevoerd. De sociotherapeuten 
worden gezien als een belangrijke deelgenoot, omdat 
zij werkzaam zijn op de verblijfsafdeling van de 
patiënt en de leefgemeenschap veel oefenmomenten 
biedt. De verblijfsafdeling dient voor de patiënt een 
veilige omgeving te zijn en het leefmilieu dient 
afgestemd te zijn op wat de patiënt kan en wil en ook 
passende ontwikkelingsmogelijkheden biedt.

3.2 Het behandelplan
Binnen de Oostvaarderskliniek houden wij in elke fase 
van het behandeltraject rekening met wat de mogelijk-
heden en wensen van de patiënt zijn. De 
Oostvaarderskliniek spant zich in om de (resultaten van 
de) behandeling begrijpelijk en inzichtelijk te maken 
voor de patiënt en eerlijk te zijn over de beperkingen 
van de behandeling. De vorm waarin de behandeling 
wordt aangeboden wordt afgestemd op de leerstijl en 
mogelijkheden van de patiënt om het leerrendement 
zo optimaal mogelijk te maken. Ook het tempo wordt 
afgestemd op zijn mogelijkheden. De diagnosefase 
omvat dan ook een aantal instrumenten om het 
leervermogen en de leerstijl van de patiënten te 
bepalen en het behandeltraject daarop af te stemmen. 
De patiënt wordt zoveel mogelijk betrokken bij het 
opstellen van zijn behandelplan en het behandelplan 
wordt opgesteld in begrijpelijke taal. 
Het behandelplan heeft een looptijd van één jaar. De 
frequentie van tussentijdse evaluaties wordt bepaald 
door de maatregel (titel) van de patiënt en varieert 
van één maal per zes weken tot één maal per zes 
maanden.

Het eerste behandelplan wordt binnen twaalf weken 
na opname van de patiënt opgesteld. In de weken 
daaraan voorafgaand krijgt de patiënt voorlichting over 
de maatregel, de kliniek en de behandeling. De analyse 
van het delictgedrag wordt uitgevoerd. Er wordt in 
kaart gebracht wat de leer- en ontwikkelmogelijkheden 
van de patiënt zijn, wat voor hem belangrijke zaken zijn 
bij het vormgeven van zijn resocialisatie, het netwerk 
van de patiënt wordt erbij betrokken of er wordt zo 
nodig een start gemaakt met het opzetten van een 
netwerk. Een ondersteunend en actief betrokken 
netwerk, dat wil samenwerken met de kliniek, is een 
belangrijke beschermende factor. Aan de andere kant 
geldt dat een crimineel netwerk voor veel patiënten 
een recidiverisico inhoudt, ook hiervoor wordt passend 
behandelbeleid uitgezet. 
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In het eerste behandelplan wordt waar mogelijk al 
een prognose gegeven over de einddoelen van de 
behandeling in relatie tot een resocialisatieperspec-
tief. Op basis van de voortgang in de behandeling 
wordt bij de tussentijdse evaluaties van het behandel-
plan of bij het opstellen van het volgende behandel-
plan de prognose verfijnd of zo nodig gewijzigd. De 
doelen in het actuele behandelplan van de patiënt zijn 
altijd te herleiden tot de risico- en beschermende 
factoren, de actuele fase in de behandeling en tot de 
geformuleerde eindtermen van zijn behandeling en 
het resocialisatieperspectief. 

In het behandelplan van de patiënt met een tbs-
maatregel wordt tevens vastgesteld welke behandel-
doelen de patiënt moet behalen, binnen de (beoogde) 
verloffase in relatie tot de eindtermen van zijn 
behandeling. In de intramurale fase van de behande-
ling is de mogelijkheid tot begeleid en onbegeleid 
verlof en in de transmurale fase is er onbegeleid 
verlof met overnachtingen, transmuraal verlof en 
proefverlof. Het spreekt voor zich dat een patiënt aan 
steeds meer eisen moet voldoen naarmate zijn 
verloftraject vordert. Hierdoor ontstaat een beeld van 
de behandelmogelijkheden in de verschillende fasen 
van behandeling voor de verschillende risico- en 
beschermende factoren. Tijdens de behandelevalu-
atie wordt de vraag gesteld wat deze patiënt nog 
verder moet ontwikkelen alvorens gestart kan 
worden met een volgende verloffase met nieuwe 
vrijheden en bevoegdheden. 

Bij het behandeltraject van de patiënt wordt ook in 
hoge mate de veiligheid en het belang van het 
slachtoffer meegenomen. Vroegtijdig in de behande-
ling wordt onderzoek gedaan naar de relatie tot het 
slachtoffer, naar de kans op confrontatie bij verloven 
en resocialisatie, naar de hoogte van de slachtoffer-
schuld en worden specifieke risico’s en gevoeligheden 
ten aanzien van het slachtoffer in kaart gebracht. Bij 
het bepalen van de verloven en het resocialisatietra-
ject wordt het belang van de patiënt en het slachtof-
fer zorgvuldig tegen elkaar afgewogen. Het belang 
van het slachtoffer kan leiden tot aanvullende 
voorwaarden voor verlof en resocialisatie. 

De Oostvaarderskliniek heeft de verlofdoorlooptijden 
genormeerd: binnen het eerste jaar wordt begeleid 
verlof aangevraagd, binnen twee jaar onbegeleid 
verlof, binnen vier jaar transmuraal verlof en binnen 
zes jaar proefverlof. Wanneer binnen een behandeling 
termijnen niet worden gehaald, maken we inzichtelijk 
wat hiervan de reden is, zowel voor de patiënt als 
voor de ketenpartners als voor andere 
belanghebbenden. 
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3.3 Behandel- en leefklimaat
In de Oostvaarderskliniek wordt gestreefd naar een 
optimale integratie van de verschillende behandelon-
derdelen in zorgprogramma’s, uitgevoerd door de 
verschillende disciplines en/of afdelingen. Daarnaast 
wordt veel aandacht geschonken aan een zo soepel 
mogelijke overdracht van kliniek naar vervolginstel-
ling. Om te waarborgen dat het behandelplan van de 
patiënt op de beoogde wijze wordt uitgevoerd, is er 
binnen de Oostvaarderskliniek veel aandacht voor de 
inhoudelijke aansturing van alle disciplines en de 
onderlinge communicatie.
De Oostvaarderskliniek wil voor haar patiënten een 
positief leefklimaat bieden door middel van een 
veilige, gestructureerde en rehabiliterende omgeving 
met veel ondersteuning, duidelijke kansen voor groei, 
minimale repressie, een goede sfeer en een goede 
balans tussen flexibiliteit en controle. Gedurende de 
behandeling is er veel aandacht voor het motiveren 
van de patiënt door positieve feedback te blijven 
geven, naast het corrigeren van niet wenselijk gedrag. 
De Oostvaarderskliniek vindt ook dat patiënten een 
zekere ruimte nodig hebben om te oefenen met 
nieuwe vaardigheden en een acceptabele en 
aanvaardbare ‘foutenmarge’ in te bouwen (zonder 
dat er sprake is van een incident) zodat patiënten in 
staat worden gesteld om van hun fouten te leren. Ook 
wordt de behandeling en bejegening van patiënten 
afgestemd op hun specifieke draagkracht en proble-
matiek. Om dit te bereiken worden hoge eisen gesteld 
aan de professionaliteit van de medewerkers. Binnen 
het personeelsbeleid van de Oostvaarderskliniek 
wordt hieraan veel aandacht gegeven. 

De Oostvaarderskliniek behandelt binnen de kliniek 
patiënten met verschillende juridische (strafrechte-
lijke en civielrechtelijke) titels. Doordat de behandel-
methodieken per groep patiënten verschilt, geeft dit 
weer nieuwe kennis en inzicht voor de behandeling 
van andere groepen patiënten. Deze manier van 
werken past binnen de geest van de komende Wet 
Forensische Zorg.

3.4 Technologische innovaties 
Patiënten worden, zoveel mogelijk, gestimuleerd om 
eigen verantwoordelijkheid te dragen. Ter ondersteu-
ning hiervan worden technologische mogelijkheden 
in steeds grotere mate ingezet om de autonomie van 
de patiënt en zijn verantwoordelijkheid voor zijn 
eigen behandeling te bevorderen. In dit kader kan 
E-mental Health een belangrijke aanvulling beteke-
nen op het reguliere behandelaanbod. De 
Oostvaarderskliniek onderzoekt de mogelijkheden 
om E-mental Health in te zetten. 

Volgens de visie van de Oostvaarderskliniek moeten 
patiënten zo snel mogelijk, wanneer verantwoord, in 
de maatschappij oefenen met nieuwe vaardigheden 
die ze in de kliniek geleerd hebben. In aanvulling op 
toezicht en controle door medewerkers kan gedacht 
worden aan elektronische controle en toezicht. 
Onderzocht zal worden (in samenwerking met 
Reclassering Nederland) in hoeverre deze middelen 
toepasbaar zijn bij een veilige resocialisatie van 
bijvoorbeeld patiënten met zedenproblematiek.

3.5 Transparantie; het meten van behandeleffecten
Van een Forensisch Psychiatrisch Centrum mag 
worden verwacht dat behandelresultaten gemeten 
worden, zodat een goede afweging gemaakt kan 
worden over wanneer een patiënt door kan naar een 
ruimer verlofkader of wat het maximale uitstroom-
perspectief van een patiënt kan zijn. Transparant en 
toetsbaar voor patiënten en diens netwerk, maar ook 
voor onze ketenpartners en opdrachtgevers. Binnen 
de Oostvaarderskliniek worden individuele behandel-
resultaten jaarlijks gemeten (risicotaxatie en ernst van 
de psychiatrische problematiek, HKT-R en Honos) 
vanaf drie maanden na opname. Vóór de evaluatie 
van het behandelplan, heeft de kliniek de beschikking 
over een actuele meting van de individuele behandel-
resultaten van de desbetreffende patiënt. Mede op 
basis van de gemeten resultaten wordt het uit-
stroomperspectief van elke individuele patiënt 
opnieuw beoordeeld en indien nodig bijgesteld. 
Daarmee zet de Oostvaarderskliniek in op Routine 
Outcome Monitoring (ROM). De metingen worden 
opgeslagen in het Patiëntvolgsysteem van de kliniek. 
De metingen gaan gepaard met een continue 
registratie van agressieve incidenten, UC controles en 
registratie van de genoten behandelmodules. Zo 
ontstaat een ontwikkelingslijn van de patiënt over de 
jaren heen en krijgt de kliniek steeds meer zicht op de 
reële leermogelijkheden c.q. haalbaarheid van de 
behandeldoelen van elke patiënt.
 
De Oostvaarderskliniek gebruikt de resultaten van de 
individuele metingen tevens om meer zicht te krijgen 
op de effectiviteit en doelmatigheid van de behande-
lingen en van de verschillende trajecten die de 
patiënten doorlopen hebben. Welke behandelinter-
venties blijken effectief voor welke risicofactor en 
welke doelgroep in welke fase van de behandeling? 
Voor welke risicofactoren hebben wij binnen de 
behandeling nog onvoldoende effectieve behandelin-
terventies?  
Naast effectiviteit van de behandelingen wordt, waar 
mogelijk, onderzoek gedaan naar de doorlooptijden 
van de verschillende fases in de behandeling en de 
duur tot een volgende verloffase. Zo ondersteunt het 
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risicomanagementmodel een proces van 
HeHeorganisatieontwikkeling waarbij het behande-
laanbod en de behandellogistiek steeds geactuali-
seerd wordt en meer en meer afgestemd wordt op de 
patiëntenpopulatie. Daarnaast evalueren de patiën-
ten ook elke behandelmodule en beoordelen zij hun 
eigen behandelresultaten. Hiermee wordt het 
zorgprogramma continu verbeterd. Het risicoma-
nagementmodel wordt zelf jaarlijks geëvalueerd en 
geactualiseerd. 

De Oostvaarderskliniek zoekt naar mogelijkheden om 
onderzoek te doen naar de recidivecijfers van 
ex-patiënten waarbij de tbs-maatregel is beëindigd. 
Niet alleen willen wij op deze wijze verantwoording 
afleggen aan de maatschappij, maar ook willen wij 
deze uitkomsten gebruiken om het lerend vermogen 
van onze kliniek op het gebied van behandeling te 
vergroten. 
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4. Tot slot

In de behandeling van de Oostvaarderskliniek staat 
de patiënt centraal. Wij zijn erop gericht de processen 
adequaat te organiseren en mensen, middelen en 
mogelijkheden efficiënt in te zetten om een optimaal 
therapeutisch klimaat te creëren. Een therapeutisch 
klimaat waarin de patiënt gestimuleerd wordt de 
verantwoordelijkheid voor zijn behandeling te nemen 
en geprikkeld wordt aan zijn rehabilitatie en resociali-
satie te werken en een veilige terugkeer in de 
maatschappij.

Aan de hand van trajectmatig werken richten we onze 
blik zoveel mogelijk naar buiten en beoordelen we 
steeds kritisch wat binnen de kliniek moet gebeuren 
en wat elders kan. We beseffen dat onze patiënten 
gebaat zijn bij een continuüm van zorg en realiseren 
ons nadrukkelijk onderdeel te zijn van een keten. 
Daarom investeert De Oostvaarderskliniek in de 
professionaliteit van haar medewerkers en in 
kwalitatief hoogwaardige samenwerking met haar 
ketenpartners. 
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