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Voorwoord en leeswijzer 
 

 

Voorwoord 

De opzet en uitvoering van het onderzoeksproject ForFACT patiënt beter in beeld, van delict naar zorg is tot stand 

gekomen door een samenwerking tussen de afdeling onderzoek van de Pompestichting en Kairos ForFACT. 

Vanuit de afdeling onderzoek willen we de Kairos ForFACT-teams van harte bedanken voor hun bijdrage aan het 

rapport. Allereerst willen we hen bedanken voor de mogelijkheid om mee te kunnen kijken in de dagelijkse 

behandelpraktijk. Het samenwerken met de behandelaren heeft veel bruikbare inzichten opgeleverd om het 

project goed op te zetten en uit te voeren. Ten tweede willen we de Kairos ForFACT-teams bedanken voor hun 

open en nieuwsgierige houding ten opzichte van de resultaten en de prettige/vruchtbare samenwerking. In deze 

eindrapportage is het resultaat zichtbaar van een wisselwerking tussen feitelijke onderzoeksgegevens en de 

koppeling van deze gegevens met de behandelpraktijk van Kairos ForFACT. Het resultaat is een bruikbaar en 

overzichtelijk plan om de Kairos ForFACT zorg daar waar nodig verder te ontwikkelen (zie ook hoofdstuk 5). Dit 

project was daarnaast niet mogelijk geweest zonder de Kairos ForFACT patiënten waar het allemaal om draait. 

We willen de deelnemende patiënten bedanken voor hun inzet, openheid en bijdrage aan de 

interviewgesprekken. Tot slot een woord van dank naar ‘Koers en Kansen voor de sanctie-uitvoering’ voor het 

mogelijk maken van dit project en de inhoudelijke en projectmatige begeleiding. Naar aanleiding van dit 

onderzoeksproject zal in de komende maanden contact worden gezocht met de ketenpartners van Kairos 

ForFACT om hun reflectie op de onderzoeksresultaten te verkrijgen. We zullen, aan de hand van de uitkomsten 

van dit onderzoek, met hen in gesprek gaan over hoe de ketensamenwerking kan worden geoptimaliseerd.  

 

 

Leeswijzer 

Ter bevordering van de leesbaarheid van dit eindrapport zal een korte beschrijving worden gegeven van de 

verschillende hoofdstukken. Na de inhoudsopgave volgt allereerst een samenvatting van het gehele rapport. Het 

rapport bevat in totaal 5 hoofdstukken. Hoofdstuk 1 bestaat uit een inleiding waarin de maatschappelijke 

relevantie, de aanleiding en het doel van het onderzoeksproject naar voren komen. In hoofdstuk 2 wordt de 

opzet en de uitvoering van het onderzoeksproject beschreven, inclusief de context van het project en een 

overzicht van de doelgroep en deelnemers. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van de resultaten aan de hand 

van 13 relevante thema’s met bijbehorende tabellen en figuren. Vervolgens geeft hoofdstuk 4 een reflectie en 

discussie op de resultaten uit hoofdstuk 3, aan de hand van dezelfde 13 thema’s. Deze reflectie en discussie is 

tot stand gekomen door het presenteren van factsheets met resultaten aan de Kairos ForFACT-teams. Tot slot 

bevat hoofdstuk 5 de belangrijkste conclusies van het project en een samenvattingstabel met aanbevelingen en 

aandachtspunten voor de Kairos ForFACT behandelpraktijk. De genoemde aanbevelingen en aandachtspunten 

zijn mogelijk ook interessant en bruikbaar voor andere ForFACT-teams. In de bijlagen zijn onder andere een 

uitgebreide beschrijving van de methode van onderzoek en de factsheets met resultaten te vinden. 
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Samenvatting 
 
Aanleiding voor het onderzoeksproject 

In Nederland zijn verschillende maatschappelijke ontwikkelingen zichtbaar op het gebied van veiligheid, zorg en 

welzijn, waarbij in het bijzonder wordt gekeken naar (forensisch) psychiatrische problematiek. Enkele van deze 

ontwikkelingen zijn de gerapporteerde stijging van het aantal incidenten met verwarde personen (Rijksinstituut 

voor Volksgezondheid en Milieu, 2018), het onder druk staan van de veiligheid van zorgmedewerkers (Van 

Beurden, 2018) en de intensivering van de ambulante zorg (Kroon et al., 2018). Deze laatste ontwikkeling heeft 

mede geresulteerd in een snelle toename van het aantal ForFACT-teams in Nederland de afgelopen jaren (Kroon 

et al., 2016). 

ForFACT staat voor Forensic Flexible Assertive Community Treatment en is een gespecialiseerde vorm 

van forensische, ambulante en intensieve zorg voor patiënten met ernstige en langdurige forensisch 

psychiatrische problemen, die daarnaast ook kampen met problemen op andere levensgebieden (dakloosheid, 

schulden, werkloosheid, geen dagbesteding etc.). In tegenstelling tot reguliere (F)ACT-teams, die zich primair 

richten op het verhogen van welzijn onder patiënten, richten ForFACT-teams zich daarnaast ook op het 

verminderen en voorkomen van recidive en het bevorderen van de veiligheid van de samenleving. ForFACT 

patiënten vormen een zeer complexe forensische doelgroep die over het algemeen moeilijk te behandelen is. 

Deze patiënten kunnen meestal niet terecht bij andere zorgverleners, zijn kwetsbaar en dreigen de grip op hun 

leven (weer) te verliezen met alle gevolgen van dien. Vaak hebben ForFACT patiënten al veel meegemaakt in hun 

leven en diverse, vaak niet succesvolle, vormen van behandeling doorlopen. Het aanbieden van passende zorg is 

dan ook van groot belang om de kans op grensoverschrijdend (delict)gedrag te verkleinen.  

Om ForFACT zorg voor patiënten goed te kunnen vormgeven moet er ten eerste voldoende kennis zijn 

over de patiëntengroep die behandeld wordt. Meer kennis over de ForFACT patiëntengroep kan de effectiviteit 

van de justitiële keten(zorg) in het algemeen en het ForFACT aanbod in het bijzonder verbeteren. Het ForFACT 

aanbod kan daardoor beter aansluiten op de (complexe) zorgvragen van de patiënt. Naast kennis over de 

patiëntengroep is, in het kader van de nieuwe ketenveldnorm ‘Levensloopfunctie en Beveiligde Intensieve zorg’, 

een goede samenwerking tussen de ggz, justitiële instellingen en het lokale domein van belang. Samen met de 

eerder beschreven recente maatschappelijke ontwikkelingen heeft dit aanleiding gegeven voor de opzet van het 

huidige onderzoek.  

 

Doel van het onderzoeksproject 

Het doel van dit exploratieve onderzoeksproject was om de complexe forensisch psychiatrische 

patiëntenpopulatie van ForFACT in kaart te brengen op het gebied van: 

 Patiëntkenmerken. Demografische gegevens, diagnose, risicotaxatie, middelengebruik e.d. 

 Zorggeschiedenis. Zorgaanbod, zorgevaluaties e.d. van de afgelopen 10 jaar. 

 Levensloop. Levensgebeurtenissen op het gebied van wonen, werk, relaties e.d. in de afgelopen 10 

jaar. 

 Delictgeschiedenis. Type en frequentie van delicten in de afgelopen 10 jaar. 

 ForFACT zorgaanbod en zorgvraag. Behandeldoelen van behandelaren, zorgvragen van de 

patiënten, behandelkader, behandelduur e.d. 

 

Op groepsniveau is gezocht naar bepaalde patronen in deze data, bijvoorbeeld tussen de aan- of afwezigheid van 

zorg, delicten en/of levensgebeurtenissen. Dit had als doel om te leren van de geschiedenis en de huidige 

behoeften van de patiënten om zo het (ForFACT) zorgaanbod te optimaliseren en als gevolg daarvan de kans op 

recidive te verminderen.   
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Vormgeving van het onderzoeksproject 

Dit onderzoeksproject heeft plaatsgevonden bij Kairos (onderdeel van de Pompestichting): een specialistische 

zorginstelling voor ambulant forensisch psychiatrische behandeling. Kairos biedt behandeling aan forensisch 

psychiatrische patiënten en bestaat onder andere uit twee ForFACT-teams (in Arnhem en Tiel). Het 

onderzoeksproject heeft zich gericht op patiënten die behandeling ontvingen bij een van deze twee ForFACT-

teams. De uitvoering van het project betrof een samenwerking tussen onderzoekers van de Pompestichting en 

leidinggevenden en behandelaren van Kairos ForFACT.  

 In totaal hebben 132 ForFACT patiënten ingestemd met deelname aan het onderzoeksproject. 

Deelname aan het onderzoek betekende dat patiënten, na uitvoerig geïnformeerd te zijn, toestemming gaven 

tot inzage van hun patiëntendossier door de onderzoekers, het opvragen van hun officiële delict gegevens en 

deelname aan een kort interview, inclusief de afname van twee korte (neuro)cognitieve screeningsinstrumenten. 

Alle verzamelde gegevens zijn op groepsniveau geanalyseerd om een goed beeld te krijgen van de kenmerken 

van de ForFACT patiëntenpopulatie.  

 

Resultaten, conclusies en aanbevelingen 

De resultaten zijn allereerst besproken met de Kairos ForFACT-teams en vervolgens zijn er aanbevelingen 

geformuleerd ter verbetering van de Kairos ForFACT behandelpraktijk. Deze aanbevelingen zijn mogelijk ook 

interessant en bruikbaar voor andere ForFACT-teams. De belangrijkste resultaten, conclusies en/of 

aanbevelingen van dit onderzoeksproject worden beschreven aan de hand van 13 thema’s:  

 Leeftijd en geslacht. De twee Kairos ForFACT-teams hebben patiënten in behandeling van allerlei 

verschillende leeftijden, uiteenlopend van 18 tot 72 jaar. Kairos ForFACT werkt grotendeels met 

mannelijke patiënten, 16% van de patiënten is vrouw. 

 Culturele achtergrond, godsdienst en beheersing van de Nederlandse taal. Uit de resultaten blijkt dat er 

meer aandacht mag zijn voor godsdienst en culturele achtergrond in de diagnostiek en de behandeling. 

Het is daarom belangrijk om te onderzoeken of de culturele achtergrond van patiënten voldoende wordt 

meegewogen in bijvoorbeeld de keuze voor testinstrumenten, de uitvoer van testonderzoek en de 

interpretatie van testresultaten. Een tweede aanbeveling is om de culturele diversiteit van de Kairos 

ForFACT-teams te vergroten en de samenwerking met experts en partners op het gebied van 

transculturele forensische psychiatrie te versterken. Ondanks dat het onvoldoende beheersen van de 

Nederlandse taal een exclusiecriterium is voor Kairos ForFACT, laten de resultaten zien dat een derde 

van de patiënten de Nederlandse taal onvoldoende tot matig beheerst (bijvoorbeeld door een andere 

moedertaal of cognitieve problemen). Het is daarom belangrijk om de exclusiecriteria en 

intakeprocedure te blijven evalueren en waar nodig aan te scherpen. Daarnaast is het van belang om 

de ernst en oorsprong van een taalachterstand bij patiënten te specificeren en eventueel te werken met 

tolken en/of aangepast taalgebruik. 

 Systeem. Aangezien veel problemen van patiënten niet los staan van de partnerrelatie, het 

gezinssysteem of het netwerk, is het betrekken van het systeem (partner, familie en vrienden) een 

belangrijk onderdeel binnen de Kairos ForFACT behandeling. Door de outreachende manier van werken 

heeft Kairos ForFACT vaak goed zicht op het systeem, dit is ook deels terug te vinden in de 

behandeldoelen die opgesteld zijn door de behandelaren.  

 Arbeidssituatie, opleiding en financiën. Uit de resultaten komt naar voren dat 61% van de patiënten 

geen werk heeft. De Kairos ForFACT behandelaren kijken samen met hun patiënten naar mogelijkheden 

tot (vrijwilligers)werk of dagbesteding. Positieve ontwikkelingen op dit gebied kunnen recidive 

reducerende effecten hebben. Een deel van de Kairos ForFACT behandelaren had een lager 

opleidingsniveau verwacht dan wat uit de resultaten naar voren komt. Dit kan komen doordat patiënten 

op latere leeftijd cognitieve beperkingen hebben gekregen, waardoor ten tijde van de intake de indruk 

ontstaat dat er sprake is van een laag opleidingsniveau. Schulden en hulp bij/toezicht op financiën is 

een belangrijk thema binnen de Kairos ForFACT zorg. Het bieden van hulp rondom financiën is belangrijk 

voor succesvol herstel. De samenwerking met andere instanties is daarbij van groot belang. 
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 Cognitieve functies. Bij twee derde van de patiënten zijn er vermoedens van een licht cognitieve stoornis 

of een licht verstandelijke beperking (LVB) op basis van de in het onderzoek gebruikte 

screeningsinstrumenten. Intelligentie en cognitieve vermogens worden momenteel niet standaard 

getest bij Kairos ForFACT, maar inzicht hierin is belangrijk voor de behandeldoelen en de responsiviteit 

(zie bijlage 1, de begrippenlijst) van de behandeling. Een aanbeveling is om screeninginstrumenten voor 

cognitieve stoornissen en LVB standaard toe te voegen aan de intakefase. De uitkomsten daarvan 

kunnen behulpzaam zijn bij het indiceren van (neuropsychologisch) vervolgonderzoek. Het vergroten 

van kennis en vaardigheden bij behandelaren voor de omgang met patiënten met een LVB en licht 

cognitieve stoornissen is van belang.  

 Recidiverisico en risicotaxatie. Uit de resultaten blijkt dat een derde van de patiënten een zeer laag tot 

laag recidiverisico heeft rondom de intakefase bij Kairos ForFACT (beoordeeld aan de hand van het 

risicotaxatie instrument de FARE). Er zal verdiepend onderzoek moeten plaatsvinden om zicht te krijgen 

op de mogelijke reden(en) waarom deze patiënten behandeling bij Kairos ForFACT krijgen. Het 

risicotaxatie instrument de FARE kan beter worden ingebed in de werkwijze van Kairos ForFACT, 

bijvoorbeeld door het optimaliseren van accuraat en gestructureerd gebruik, gestandaardiseerde 

opslag, vindbaarheid in de patiëntendossiers en het standaard gebruiken van de FARE in 

behandelplanbesprekingen. Daarnaast zal de specifieke rol van de FARE binnen het behandelproces 

nadrukkelijker vormgegeven moeten worden. De kanttekening die daarbij moet worden gemaakt, is dat 

de uitkomsten van toekomstige validatiestudies van de FARE hierin meegenomen moeten worden. 

Daarnaast dienen de ontwikkelingen wat betreft de delictanalyse (al dan niet verkort) nauwgezet 

gevolgd te worden waardoor de intake, diagnostiek, FARE en delictanalyse geïntegreerd gebruikt 

kunnen worden.  

 Indicatie en inclusie. Van de deelnemende patiënten had 60% een vrijwillig behandelkader. Er kan echter 

enige ‘drang’ zijn vanuit bijvoorbeeld de crisisdienst of Veilig Thuis om een patiënt aan te sporen contact 

op te nemen met de huisarts voor een verwijzing. Het merendeel van de patiënten wordt naar Kairos 

ForFACT doorverwezen door de huisarts of de reclassering. De ervaring van Kairos ForFACT is dat 

patiënten relatief snel doorverwezen worden naar Kairos ForFACT zodra er iets speelt met (dreigende) 

agressie of ontregelend gedrag. Er dient goed zicht te zijn op deze verwijzingsprocessen en 

patiëntenstromen. Met ketenpartners kan besproken en onderzocht worden welke zorg voor welke 

patiënt het meest geschikt is. De kennis en ervaring in het hanteren van veiligheidsvraagstukken is 

kenmerkend voor Kairos ForFACT. Kenmerkend voor Kairos ForFACT is ook de outreachende werkwijze: 

63% van de patiënten krijgt behandeling in de eigen leefomgeving.  

 Psychische problematiek. Uit de resultaten blijkt dat bijna alle patiënten gediagnosticeerd zijn met 

meerdere psychische stoornissen. Slaapproblemen, zwakbegaafdheid en cognitieve stoornissen worden 

mogelijk ondergediagnosticeerd. Problematisch middelengebruik blijkt een veelvoorkomend probleem 

bij deze populatie patiënten, zowel in het heden als in het verleden. Het problematisch middelengebruik 

van patiënten kan effect hebben op de behandeldoelen, de responsiviteit en mogelijk ook op de 

effectiviteit van de behandeling. Kairos ForFACT werkt samen met verschillende gespecialiseerde 

zorginstellingen om optimale zorg te kunnen bieden aan patiënten met verschillende typen stoornissen. 

In het geval van een verhoogd risico op suïcidaliteit (bij 9% van de patiënten was hier sprake van) wordt 

een CASE-interview afgenomen (Shea, 1998). In dit geval wordt de actuele situatie van een patiënt in 

kaart gebracht en wordt de Kairos ForFACT zorg zo nodig tijdelijk opgeschaald zodat een dergelijke 

patiënt vaker gezien wordt door een of meerdere behandelaren 

 Medische/somatische problematiek. Meer dan de helft van de patiënten heeft medisch gerelateerde 

problemen. De laatste maanden heeft Kairos ForFACT hier nieuw beleid voor ontwikkeld; alle patiënten 

krijgen sinds kort vrijwillig een somatische screening aangeboden. Een nauwkeurige analyse van deze 

somatische screening en samenwerking met andere instellingen en professionals is van belang, om 

samen met de patiënt de somatische problematiek zoveel mogelijk onder controle te krijgen. 

 Medicatiebeleid. Meer dan twee derde van de patiënten krijgt medicatie voorgeschreven. Uit de 

resultaten blijkt dat een deel van de patiënten deze medicatie ontrouw slikt. Er wordt door Kairos 
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ForFACT momenteel gewerkt aan het verbeteren van de controle op het trouw innemen van medicatie. 

Het advies is om te onderzoeken of er motivatie gerichte interventies zijn, zoals bijvoorbeeld psycho-

educatie, om de trouwe inname van medicatie te verbeteren. 

 Zorgvraag en behandeldoel. De behandeldoelen geformuleerd door de behandelaar komen bij de start 

van de behandeling veelal niet een-op-een overeen met de zorgvragen geformuleerd door de patiënt 

zelf. Een kenmerk van de Kairos ForFACT patiëntenpopulatie is dat het lang kan duren voordat er 

overeenstemming is bereikt tussen behandelaar en patiënt wat betreft de doelen van de behandeling. 

Daarnaast blijkt dat weinig behandeldoelen (voor zover deze in de dossiers staan) expliciet 

geformuleerd zijn op het gebied van delict preventie. Indirect dragen de andere behandeldoelen hier 

mogelijk wel aan bij, maar het mag explicieter in de behandeldoelen terugkomen in het 

patiëntendossier. 

 Voorgeschiedenis. Patiënten die in zorg komen bij Kairos ForFACT hebben vaak een complexe 

voorgeschiedenis met diverse zorgverleners en verschillende behandelingen. Het is belangrijk dat Kairos 

ForFACT behandelaren voldoende kennis hebben over de zorggeschiedenis van patiënten om hiervan 

te leren en aan de hand hiervan het eigen zorgaanbod goed vorm te geven. Uit de resultaten blijkt dat 

een deel van de patiënten geen strafblad of geen veroordeling heeft gehad in de afgelopen 10 jaar. Dit 

kan bijvoorbeeld komen doordat patiënten delicten hebben gepleegd waar geen aangifte van is gedaan 

(bijvoorbeeld huiselijk geweld), er sprake is van dreigend delictgedrag/aangifte of doordat patiënten 

lang hebben vastgezeten en er de afgelopen 10 jaar geen nieuwe delicten zijn bijgekomen. Kijkend naar 

de levensloop blijkt dat de positieve en negatieve levensgebeurtenissen per levensgebied redelijk in 

balans zijn, behalve op het gebied van de gezondheid van de patiënt; hier kwamen meer negatieve dan 

positieve levensgebeurtenissen voor. Belangrijke levensgebeurtenissen, ook uit het verleden, worden 

door Kairos ForFACT vrijwel altijd besproken met de patiënt tijdens de behandeling. 

 Ketenzorg en samenwerking met andere instellingen. De meerderheid van de patiënten heeft in het 

verleden vanuit verschillende invalshoeken zorg ontvangen, maar desondanks is er toch een verwijzing 

naar Kairos ForFACT. Het is belangrijk om te (blijven) kijken naar de instroom en inclusiecriteria van 

Kairos ForFACT. De Kairos ForFACT-teams noemen dat het voor de patiënt duidelijk moet zijn met welke 

(zorg)vraag hij/zij bij welke zorginstelling terecht kan. De heterogeniteit van zorgvragen en de 

verscheidenheid aan psychische en somatische stoornissen laat zien dat de samenwerking tussen 

(zorg)instellingen, maatschappelijke instanties, wijkteams, somatische zorgverleners etc. van groot 

belang is. Voor een goede samenwerking met andere zorginstellingen moet allereerst het interne beleid 

goed op orde zijn, alle aanbevelingen die genoemd worden in hoofdstuk 5 hebben daarom ook direct 

of indirect invloed op de ketensamenwerking. 

 

Beperkingen en vervolgonderzoek 

Dit onderzoeksproject is zo zorgvuldig mogelijk voorbereid en uitgevoerd. Er zijn echter enkele beperkingen te 

noemen. Twee vijfde van de gevraagde patiënten heeft aangegeven niet te willen deelnemen aan het onderzoek. 

Het onderzoeksproject mist, door deze groep die niet heeft deelgenomen, mogelijk een belangrijk deel van de 

Kairos ForFACT patiëntenpopulatie. Daarnaast zijn de verzamelde interviewgegevens onderhevig aan allerlei 

complicerende factoren zoals de gedeeltelijke subjectiviteit van de verkregen informatie. Bij patiënten speelde 

mogelijk het geheugen en beperkingen in de concentratie een rol tijdens de interviews (mogelijk voortkomend 

uit psychische problematiek, emotionele instabiliteit en alcohol- en of drugsgebruik). 

 De resultaten van dit onderzoeksproject geven aanknopingspunten voor het doen van 

vervolgonderzoek. Een interessante vervolgstap is om een subgroep patiënten te selecteren uit de ForFACT 

populatie en samen met deze patiënten en de in het verleden en heden betrokken instanties op een nog meer 

gedetailleerde wijze informatie te verzamelen over het verleden. Het onderzoeken van aanmeldingen, 

indicatiestelling en de overdracht van patiënten tussen instellingen levert mogelijk verdere aanbevelingen op 

voor het ontwikkelen van een optimalere ketenzorg waarvan de patiënt optimaal kan profiteren. 
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 Inleiding 
 

Recente maatschappelijke ontwikkelingen 

In Nederland zijn verschillende maatschappelijke ontwikkelingen zichtbaar op het gebied van veiligheid, zorg en 

welzijn, waarbij in het bijzonder wordt gekeken naar (forensisch) psychiatrische problematiek. Deze 

ontwikkelingen vragen om meer kennis en een betere samenwerking binnen en tussen de forensische zorg- en 

veiligheidsketen en de ggz (geestelijke gezondheidszorg). Een van deze maatschappelijke ontwikkelingen is de 

gerapporteerde stijging van het aantal incidenten met verwarde personen (Rijksinstituut voor Volksgezondheid 

en Milieu, 2018). Ondanks dat het hier niet altijd om personen met crimineel of gevaarlijk gedrag gaat, zijn het 

vaak psychisch kwetsbare mensen die de grip op hun leven dreigen te verliezen. Vroegtijdige en passende zorg 

zou mogelijk veel leed voor de persoon en de omgeving kunnen voorkomen. 

Een andere actuele maatschappelijke ontwikkeling is het onder druk staan van de veiligheid van 

zorgmedewerkers binnen de justitiële keten en de ggz. Doordat er een toename lijkt te zijn van het aantal 

patiënten met een zeer complexe zorgvraag, neemt mogelijk het risico op agressie naar medewerkers toe. De 

sector kampt daarnaast met een hoge werkdruk, dit komt de kwaliteit van het werk niet ten goede en vergroot 

de kans op onveilige situaties (Van Beurden, 2018). Agressie van patiënten ten opzichte van zorgverleners is 

daarbij een groot probleem. In sommige gevallen leidt dit tot noodgedwongen beëindiging van de behandeling 

zonder dat er een geschikte vervolgplek is gevonden voor de patiënt (Schut, 2018).  

Een derde maatschappelijke ontwikkeling is dat binnen de Nederlandse ggz sinds een aantal jaren sprake 

is van een toename van extramurale zorg en ondersteuning en een afname van intramurale (klinische) zorg. Een 

vermindering van intramurale behandeling en opnames wordt aangemoedigd. Dit zorgt ervoor dat een deel van 

de klinische bedden plaats maakt voor een intensivering van ambulante zorg (behandeling, begeleiding en 

ondersteuning) (Kroon et al., 2018). Deze ontwikkeling heeft mede geresulteerd in een snelle uitbreiding van het 

aantal ForFACT-teams in Nederland de afgelopen jaren (Kroon et al., 2016). 

 

ForFACT 

ForFACT staat voor Forensic Flexible Assertive Community Treatment en is een gespecialiseerde vorm van 

ambulante en intensieve zorg voor patiënten met ernstige en langdurige forensisch psychiatrische problemen, 

die daarnaast ook kampen met problemen op andere levensgebieden (dakloosheid, schulden, werkloosheid, 

geen dagbesteding etc.). Deze groep patiënten wordt veelal gekenmerkt door een lange zorggeschiedenis, 

meerdere opnames, zorgmijdend gedrag en terugval in problematiek. In tegenstelling tot reguliere (F)ACT-teams, 

die zich primair richten op het verhogen van welzijn onder patiënten, richten ForFACT-teams zich daarnaast ook 

op het verminderen en voorkomen van recidive en het bevorderen van de veiligheid van de samenleving. Dit 

gebeurt bijvoorbeeld door middel van risicotaxatie, terugvalpreventie en delictanalyse (Place et al., 2011).  In de 

begrippenlijst (bijlage 1) is een uitleg te vinden over ACT en FACT. 

ForFACT-teams zijn multidisciplinair en bestaan uit bijvoorbeeld psychiaters, psychologen, 

maatschappelijk werkers, specialistisch verpleegkundigen en ervaringsdeskundigen. De teams werken 

outreachend; de behandelaren bezoeken patiënten in de eigen leefomgeving/thuissituatie. Dit kan zijn bij een 

patiënt thuis, bij een begeleid wonen instantie, bij de crisisdienst of zelfs, als een patiënt dakloos is, op straat. 

Een ander belangrijk kenmerk van ForFACT is de mogelijkheid om zorg op korte termijn op en af te schalen. Tot 

slot hebben de hulpverleners een lage en gedeelde caseload (Place et al., 2011). 

Met een toename van het aantal ForFACT-teams in Nederland, ontstaat ook de vraag of deze vorm van 

behandeling effectief is. Volgens het Risk-Need-Responsivity (RNR) model kan een behandeling effectief zijn als 

het voldoet aan drie principes (Andrews et al., 1990). Het risk principe betekent dat de intensiviteit van de zorg 

aangepast moet worden aan het risiconiveau van een patiënt; patiënten met een hoog recidiverisico hebben 

intensievere zorg nodig. Het need principe benadrukt het belang van het inspelen op de criminogene behoeftes 

(factoren die van invloed zijn op het plegen van een delict) van een patiënt bij het vormgeven en uitzetten van 
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behandeling. Het responsivity principe betekent dat de manier van behandelen overeen moet komen met de 

leerstijl en de capaciteiten van een patiënt.  

Uit onderzoek blijkt dat patiënten na 1 jaar ForFACT zorg psychisch en sociaal beter functioneerden 

(Neijmeijer et al., 2017). Daarnaast hadden ze minder problemen gerelateerd aan cannabis- en alcoholgebruik, 

waren ze minder vaak dakloos, werden ze minder vaak en korter gedetineerd, kwamen ze minder in aanraking 

met justitie en politie en werd het risico op geweldpleging lager ingeschat. Deze resultaten zijn veelbelovend. 

 

Aanleiding onderzoeksproject 

Om ForFACT zorg voor patiënten goed te kunnen vormgeven en daarbij in te spelen op de drie principes 

van het RNR-model, moet er ten eerste voldoende kennis zijn over de patiëntengroep die behandeld wordt. 

Neijmeijer en collega’s (2017) hebben enkele patiëntkenmerken onderzocht en beschreven. Echter, meer kennis 

is nodig over de (criminogene) behoeften en responsiviteit van ForFACT patiënten om zo het zorgaanbod goed 

te laten aansluiten. ForFACT patiënten vormen een zeer complexe doelgroep die over het algemeen moeilijk te 

behandelen is. Deze patiënten kunnen meestal niet terecht bij andere zorgverleners, zijn kwetsbaar en dreigen 

de grip op hun leven (weer) te verliezen met alle gevolgen van dien. Vaak hebben ForFACT patiënten al veel 

meegemaakt in hun leven en diverse, vaak niet succesvolle, vormen van behandeling doorlopen. Het aanbieden 

van passende zorg is dan ook van groot belang om de kans op grensoverschrijdend (delict)gedrag te verkleinen. 

Naast kennis over de patiëntengroep, is een goede samenwerking tussen de ggz, justitiële instellingen 

en het lokale domein van belang. Deze samenwerking lijkt moeizaam te verlopen wanneer het gaat om patiënten 

die kampen met agressie-problematiek of die delictgedrag vertonen (Ministerie van Justitie en Veiligheid, 2017). 

Een belangrijk nieuw uitgangspunt binnen de forensische psychiatrie is de ketenveldnorm ‘Levensloopfunctie en 

Beveiligde intensieve zorg’. Deze veldnorm gaat uit van één integrale samenwerkingsketen (tussen onder andere 

de ggz, de verslavingszorg, de forensische zorg en het sociaal domein), om zo de juiste zorg, begeleiding en 

ondersteuning te bieden aan patiënten die (mogelijk) delictgedrag vertonen als gevolg van een psychische 

stoornis (Candel et al., 2018). Samen met de eerder beschreven recente maatschappelijke ontwikkelingen 

(incidenten met verwarde personen, veiligheid medewerkers, ambulantisering), heeft dit aanleiding gegeven 

voor de opzet van het huidige onderzoek.  

 

Doel onderzoeksproject 

Het doel van het huidige exploratieve onderzoeksproject ForFACT patiënt beter in beeld, van delict naar 

zorg was om de complexe forensisch psychiatrische ForFACT patiëntenpopulatie in kaart te brengen. We hebben 

hiervoor patiënten benaderd die behandeling ontvingen bij een specialistische zorginstelling voor ambulant 

forensisch psychiatrische behandeling: Kairos ForFACT. Van de deelnemende patiënten hebben we informatie 

verzameld op het gebied van patiëntkenmerken (demografie, diagnose, verslavingsproblematiek, risicotaxatie 

e.d.), zorggeschiedenis (aanbod, evaluatie e.d.), levensloop (belangrijke levensgebeurtenissen op het gebied van 

wonen, werk, partner, netwerk e.d.), delictgeschiedenis (justitiële documentatie) en ForFACT zorgaanbod en 

zorgvraag (waaronder ook behandelkader en behandelduur). Op groepsniveau is gezocht naar bepaalde 

patronen in deze data (bijvoorbeeld tussen de aan- of afwezigheid van zorg, delicten en/of 

levensgebeurtenissen). Dit had als doel om te leren van de geschiedenis en de huidige behoeften van de 

patiënten om zo het (ForFACT) zorgaanbod te optimaliseren en als gevolg daarvan de kans op recidive te 

verminderen. Aan de hand van de verzamelde informatie zijn aanbevelingen geformuleerd ter verbetering van 

de Kairos ForFACT behandelpraktijk. Meer kennis over de ForFACT patiëntengroep kan de effectiviteit van de 

justitiële keten(zorg) in het algemeen en het ForFACT aanbod in het bijzonder verbeteren. Het ForFACT aanbod 

kan daardoor beter aansluiten op de (complexe) zorgvragen van de patiënt.  
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 Vormgeving onderzoeksproject 
 

2.1 Context onderzoeksproject 
 

Dit onderzoeksproject heeft plaatsgevonden bij Kairos (onderdeel van de Pompestichting): een specialistische 

zorginstelling voor ambulant forensisch psychiatrische behandeling. Kairos biedt behandeling aan forensisch 

psychiatrische patiënten en bestaat uit drie poliklinieken (in Arnhem, Nijmegen en Den Bosch) en twee ForFACT-

teams (in Arnhem en Tiel). Het onderzoeksproject heeft zich gericht op patiënten die behandeling ontvingen bij 

een van deze twee ForFACT-teams. Het ForFACT-team in Arnhem, bestaande uit 16 behandelaren, behandelt 

patiënten in de regio van Arnhem, Nijmegen en Ede. Het ForFACT-team in Tiel, bestaande uit 12 behandelaren, 

biedt behandeling aan patiënten in de regio Tiel. De uitvoering van het project betrof een samenwerking tussen 

onderzoekers van de Pompestichting en leidinggevenden/behandelaren van Kairos ForFACT.  

 Kairos ForFACT1 biedt behandeling aan mensen van 18 jaar of ouder die in aanraking zijn gekomen of 

dreigen te komen met justitie. Daarnaast is er sprake van psychiatrische problematiek, vaak gecompliceerd door 

middelenmisbruik, een verstandelijke beperking en/of problemen op één of meerdere levensgebieden. Het 

ForFACT is bedoeld voor patiënten die vanwege hun problematiek onvoldoende kunnen profiteren van de zorg 

die geboden wordt gedurende forensische poliklinische behandeling. Deze patiënten zijn vanwege hun 

crisisgevoeligheid gebaat bij outreachende zorg, waarin flexibel op- en afgeschaald kan worden. Mensen zijn 

uitgesloten van ForFACT behandeling bij Kairos in de volgende gevallen: 

 Leeftijd jonger dan 18 jaar. 

 Woonplaats buiten de regio Arnhem, Nijmegen, Ede of Tiel. 

 Ontbreken van een verblijfsstatus. 

 Niet verzekerd zijn (in overleg zijn er wel mogelijkheden als de zorgverzekering op korte termijn te 

regelen is). 

 Het weigeren van toestemming voor het opvragen van informatie (bijvoorbeeld informatie over 

behandelingen bij eerdere/andere zorginstellingen of Pro-Justitia rapportages). 

 De Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn. 

 

Bij de intake zullen er eventueel extra exclusiecriteria beoordeeld worden, de beoordelingscriteria zijn: 

 Het delict risico/gevaar voor medewerkers. 

 De mate van psychiatrische ontregeling. 

 De mate van maatschappelijke ontregeling. 

 

Bij ernstige verslavings- of psychotische problematiek wordt een patiënt behandeld in samenwerking met 

ketenpartners zoals de verslavingszorg, de crisisdienst of een psychose (FACT) team (meer over de samenwerking 

met andere instellingen in paragraaf 3.13 en 4.13). Hoewel ForFACT geen behandeling geeft aan mensen jonger 

dan 18 jaar, kan ForFACT wel geconsulteerd worden bij forensische hulpvragen betreffende minderjarigen.  

 

2.2 Opzet onderzoeksproject 
 

In de periode van januari 2019 tot augustus 2019 zijn er in de behandelregio’s Arnhem, Nijmegen, Ede en Tiel 

223 Kairos ForFACT patiënten benaderd voor deelname aan dit onderzoeksproject. De patiënten ontvingen via 

de ForFACT behandelaren mondelinge en schriftelijke informatie over het onderzoek en een 

toestemmingsformulier. Deelname aan het onderzoek betekende dat patiënten toestemming gaven tot inzage 

van hun patiëntendossier door de onderzoekers, het opvragen van hun officiële delict gegevens en deelname 

                                                                 
1 In de rest van dit rapport wordt het woord ForFACT gebruikt, hiermee wordt Kairos ForFACT bedoeld (de twee 
behandelteams in Arnhem en Tiel). 
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aan een kort interview, inclusief de afname van twee (neuro)cognitieve screeningsinstrumenten. Een andere 

optie tot deelname aan het onderzoek was enkel het geven van toestemming tot inzage van het patiëntendossier 

en het opvragen van officiële delict gegevens (zonder deelname aan het interview). 

Van de benaderde patiënten hebben uiteindelijk 132 patiënten ingestemd met deelname aan het 

onderzoek, zie ook figuur 1. De niet-deelnemende patiënten en de patiënten die alleen een dossierstudie hebben 

gehad, hadden uiteenlopende redenen voor het (gedeeltelijk) weigeren van deelname (mede op advies van 

behandelaar). Dit waren onder andere ernstige gezondheidsproblemen, achterdochtigheid/gegevens niet willen 

delen en/of detentie maatregelen. Bij de deelnemende patiënten is informatie verzameld op het gebied van: 

 Patiëntkenmerken. Demografische gegevens, diagnose, risicotaxatie, middelengebruik e.d. 

 Zorggeschiedenis. Zorgaanbod, zorgevaluaties e.d. van de afgelopen 10 jaar. 

 Levensloop. Levensgebeurtenissen op het gebied van wonen, werk, relaties e.d. in de afgelopen 10 

jaar. 

 Delictgeschiedenis. Type en frequentie van delicten in de afgelopen 10 jaar. 

 ForFACT zorgaanbod en zorgvraag. Behandeldoelen van de behandelaren, zorgvragen van de 

patiënten, behandelkader, behandelduur e.d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is voor gekozen om informatie te verzamelen over de afgelopen 10 jaar (en niet verder terug in de tijd), om 

het voor de patiënten makkelijker te maken zich gebeurtenissen te kunnen herinneren, maar ook vanwege de 

beschikbaarheid van informatie in patiëntendossiers en de haalbaarheid binnen het project. Om informatie te 

kunnen verzamelen zijn door de onderzoekers de volgende middelen ingezet: 

 Dossierstudies. Een groot deel van de informatie over de patiënten is gehaald uit de 

patiëntendossiers. Per dossier zijn twee tijdlijnen gemaakt van de afgelopen 10 jaar: een tijdlijn met 

Figuur 1. Stroomdiagram met het aantal benaderde, niet-deelnemende en deelnemende patiënten aan dit onderzoek. Er is 

een onderscheid gemaakt in het aantal patiënten bij het ForFACT-team in Arnhem (behandelregio Arnhem-Nijmegen-Ede) en 

het ForFACT-team in Tiel (behandelregio Tiel). NB: De locatie Tiel heeft minder ForFACT patiënten in behandeling dan de locatie 

Arnhem-Nijmegen-Ede. 

114 patiënten hebben deelgenomen 
aan het gehele onderzoek 

- 97 patiënten in Arnhem 
- 17 patiënten in Tiel 

18 patiënten hebben alleen 
dossierstudie gehad 

- 16 patiënten in Arnhem  
- 2 patiënten in Tiel 

91 patiënten gaven geen toestemming 
tot deelname 

- 71 patiënten in Arnhem  
- 20 patiënten in Tiel 

132 patiënten gaven toestemming tot 
deelname 

- 113 patiënten in Arnhem  
- 19 patiënten in Tiel 

223 patiënten zijn benaderd voor 
deelname 

- 184 patiënten in Arnhem 
- 39 patiënten in Tiel 
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zorggeschiedenis en een tijdlijn met belangrijke levensgebeurtenissen, welke als basis dienden voor 

het latere interview met de patiënt. Voor een voorbeeld van deze tijdlijnen, zie bijlage 3. 

 Gesprekken met behandelaren. Informatie die ontbrak in de patiëntendossiers, maar wel van belang 

werd geacht voor dit onderzoek, werd door de onderzoekers uitgevraagd gedurende een gesprek 

met de desbetreffende behandelaar. 

 Interviews en afname (neuro)cognitieve screeningsinstrumenten met patiënten. Interviews vonden 

plaats in de actuele leefomgeving/woonsituatie van de patiënt (of in enkele gevallen op de 

polikliniek van Kairos) en in aanwezigheid van een (aan de patiënt gekoppelde) behandelaar. Tijdens 

deze interviews besprak de onderzoeker samen met de patiënt de zorggeschiedenis tijdlijn en de 

levensloop tijdlijn en vulde deze samen met de patiënt verder aan. De mening van de patiënt over 

de ontvangen zorg in het verleden werd uitgevraagd (positief, negatief of neutraal). Ook voor de 

belangrijke levensgebeurtenissen werd aan de patiënten gevraagd of dit een positieve, negatieve 

of neutrale levensgebeurtenis was. Daarna werden de MoCA, een screeninginstrument voor licht 

cognitieve stoornissen (Nasreddine et al., 2017), en de SCIL, een screeningsinstrument voor 

intelligentie en licht verstandelijke beperking (Kaal et al., 2015), afgenomen. Bij sommige patiënten 

werd een interview afgenomen in twee of drie afspraken om de belastbaarheid voor de patiënt te 

verminderen. 

 Officiële justitiële documentatie. De justitiële documentatie is opgevraagd bij de Justitiële 

Informatiedienst (Justid, onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid) om inzicht te 

krijgen in de delictgeschiedenis van de patiënten.  

 

De verzamelde patiëntgegevens zijn volledig anoniem verwerkt en ingevoerd in SPSS. Vervolgens is de 

onderzoeksdata op groepsniveau geanalyseerd om een goed beeld te krijgen van de ForFACT patiëntenpopulatie. 

Voor een uitgebreide beschrijving van de methode van onderzoek zie bijlage 2. Tijdens de analyse van de 

verzamelde gegevens is geen onderscheid gemaakt tussen patiënten uit verschillende behandelregio’s of wijken 

(bijvoorbeeld stedelijke versus rurale problematiek). De patiënten uit regio Arnhem-Nijmegen-Ede en de 

patiënten uit regio Tiel zijn in de analyses meegenomen als een geheel. Om de anonimiteit te waarborgen, bevat 

de eindrapportage geen tot personen herleidbare informatie. 
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 Resultaten 
 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten beschreven van het exploratieve onderzoeksproject ForFACT 

patiënt beter in beeld, van delict naar zorg. De resultaten worden beschreven aan de hand van 13 thema’s. Ieder 

thema bevat resultaten uit verschillende bronnen (patiëntendossiers, gesprekken met behandelaren, interviews 

met patiënten en/of justitiële documentatie). In tabel 1 is een overzicht te zien van de 13 thema’s en van welke 

bronnen de resultaten behorende bij dat thema afkomstig zijn. De resultaten zullen steeds vermeld worden in 

percentages (afgerond tot 0 decimalen achter de komma2) en achter ieder percentage staat tussen haakjes het 

daadwerkelijke aantal patiënten waar het om gaat. In bijlage 2, de methode van onderzoek, is te lezen hoe de 

beschreven variabelen zijn gecategoriseerd. Hoofdstuk 4 bevat een reflectie en discussie over de gevonden 

resultaten en voor overige tabellen zie bijlage 4 (indien van toepassing worden deze tabellen in hoofdstuk 4 

besproken). 

 

 

 

3.1 Leeftijd en geslacht 
 

Van de deelnemende ForFACT patiënten aan dit onderzoek was 88% (116) man en 12% (16) vrouw. De 

gemiddelde leeftijd van de deelnemende patiënten was 40 jaar, met een minimale leeftijd van 18 jaar en een 

maximale leeftijd van 72 jaar. 

                                                                 
2 Door deze afronding tellen in sommige figuren en tabellen de getallen niet op tot 100%. 

 Dossierstudies Gesprekken 

met 

behandelaren 

Interviews en 

afname 

(neuro)cognitieve 

screeningsinstru-

menten met 

patiënten 
 

Officiële 

justitiële 

documentatie 

 

Leeftijd en geslacht      
Culturele achtergrond, godsdienst en 

beheersing van de Nederlandse taal 

       

Systeem        
Arbeidssituatie, opleiding en 

financiën 

       

Cognitieve functies      
Recidiverisico en risicotaxatie      

Indicatie en inclusie       
Psychische problematiek        

Medische/somatische problematiek        
Medicatiebeleid        

Zorgvraag en behandeldoel      
Voorgeschiedenis         

Ketenzorg en samenwerking         

Tabel 1. Een overzicht van de 13 thema’s aan de hand waarvan de resultaten beschreven worden en van welke bronnen deze 

resultaten afkomstig zijn. 
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3.2 Culturele achtergrond, godsdienst en beheersing van de Nederlandse taal 
 

Culturele achtergrond en godsdienst 

Tijdens het intakegesprek wordt door de ForFACT behandelaren onder andere informatie gevraagd aan de 

patiënt over zijn/haar culturele achtergrond (het land waar de patiënt en/of zijn/haar ouders geboren zijn) en 

eventuele godsdienst. Dit wordt vastgelegd in het intakeverslag van het patiëntendossier. Als een behandelaar 

meer te weten wilt komen over de culturele achtergrond en godsdienst van een patiënt (bijvoorbeeld om meer 

inzicht te krijgen in zijn/haar belevingswereld) kan op indicatie een cultureel interview afgenomen worden (Van 

Dijk et al., 2012). Zie paragraaf 4.2 voor meer informatie over de complexiteit en definitie van culturele 

achtergrond. 

De resultaten van het huidige onderzoek laten zien dat 74% (97) van de deelnemende patiënten, volgens 

bovenstaande definitie, een Nederlandse culturele achtergrond had en 26% (35) van de deelnemende patiënten 

een niet-Nederlandse culturele achtergrond. Voor een overzicht van de culturele achtergrond van de 

deelnemende patiënten, zie figuur 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van 128 patiënten was informatie bekend over het wel/niet beoefenen van een godsdienst. Van deze 128 

patiënten gaf 17% (22) aan een godsdienst te praktiseren; ofwel het actief beoefenen van een godsdienst. 

Daarnaast gaf 5% (6) aan wel gelovig te zijn, maar niet (meer) actief deze godsdienst te beoefenen. De overige 

patiënten gaven aan niet gelovig te zijn en ook geen godsdienst te beoefenen. De volgende godsdiensten werden 

door de patiënten genoemd (n = 28): 

 Christendom: 11% (14)  

 Islam: 10% (13) 

 Hindoeïsme: 1% (1) 

 Geen godsdienst: 78% (100) 
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Figuur 2. De verschillende culturele achtergronden van de deelnemende 

patiënten: het land waar de patiënt en/of zijn/haar ouders geboren zijn (n = 

132). 
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Beheersing van de Nederlandse taal 

Ten behoeve van het onderzoek gaven de ForFACT behandelaren een inschatting in hoeverre zijn/haar patiënt 

de Nederlandse taal in het algemeen onvoldoende, matig of goed beheerste op het gebied van spreken, schrijven 

en luisteren samen. In figuur 3 is te zien dat een groot/belangrijk deel van de patiënten (31%, 40) de Nederlandse 

taal onvoldoende tot matig beheerste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Culturele achtergrond en beheersing van de Nederlandse taal 

Ter verdieping van de resultaten is de patiëntengroep onderverdeeld in patiënten met een Nederlandse culturele 

achtergrond (74%, 97) en patiënten met een niet-Nederlandse culturele achtergrond (26%, 35). In figuur 4 en 5 

is het verschil in de beheersing van de Nederlandse taal te zien van deze twee groepen. In deze figuren is te zien 

dat de groep patiënten met een niet-Nederlandse culturele achtergrond een minder goede beheersing van de 

Nederlandse taal had dan de groep patiënten met een Nederlandse culturele achtergrond.  
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69%

De beheersing van de Nederlandse taal

Onvoldoende Matig Goed

Figuur 3. De algemene beheersing van de Nederlandse taal 

van patiënten op het gebied van lezen, spreken, luisteren. 

Beoordeeld door de behandelaren (n = 132). 
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Figuur 4. De algemene beheersing van de Nederlandse taal 

van patiënten met een Nederlandse culturele achtergrond. 

Beoordeeld door de behandelaren (n = 97). 

Figuur 5. De algemene beheersing van de Nederlandse taal 

van patiënten met een niet-Nederlandse culturele 

achtergrond. Beoordeeld door de behandelaren (n = 35). 
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Culturele achtergrond en psychische stoornis 

Ter verdieping van de resultaten op het gebied van culturele achtergrond is gekeken naar het verschil in de 

hoofddiagnose (gediagnosticeerde psychische stoornis) tussen patiënten met een Nederlandse culturele 

achtergrond en patiënten met een niet-Nederlandse culturele achtergrond. In paragraaf 3.8 wordt verder 

ingegaan op psychische problematiek. Uit figuur 6 en 7 blijkt dat patiënten met een niet-Nederlandse culturele 

achtergrond naar verhouding vaker schizofrenie of andere psychotische klachten en minder vaak een 

persoonlijkheidsstoornis als hoofddiagnose hadden, in vergelijking met patiënten met een Nederlandse culturele 

achtergrond. Een andere observatie is dat er minder verschillende soorten diagnoses gesteld waren bij de groep 

patiënten met een niet-Nederlandse culturele achtergrond: autisme spectrum stoornissen en seksuele 

stoornissen kwamen bijvoorbeeld bij deze patiëntengroep in het huidige onderzoek niet voor.  
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Figuur 6. De hoofddiagnose van patiënten met een Nederlandse culturele achtergrond (n = 97). 

Figuur 7. De hoofddiagnose van patiënten met een niet-Nederlandse culturele achtergrond (n = 35). 
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3.3 Systeem 
 

Partner en kinderen 

Van de 132 deelnemende patiënten had 35% (46) een partner. Behandelaren en/of patiënten gaven in het kader 

van dit onderzoek aan of het contact tussen de patiënt en diens partner goed, gemiddeld of slecht was. In figuur 

8 is te zien dat in bijna de helft van de gevallen het contact tussen de patiënt en zijn/haar partner als goed werd 

beoordeeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wanneer we kijken naar de resultaten met betrekking tot kinderen is te zien dat 46% (60) van de patiënten een 

of meerdere kinderen had. In het kader van dit onderzoek werd het contact tussen de patiënt en zijn/haar 

kind(eren) door de behandelaren en/of de patiënten beoordeeld (n = 130): 

 Goed contact, 10% (13) 

 Gemiddeld contact: 11% (14) 

 Slecht of geen contact: 23% (31) 

 Geen kinderen: 55% (72) 

 

De meerderheid van de patiënten had helemaal geen of slecht contact met zijn/haar eigen kinderen. Er is ook 

gekeken naar de rol en de mate van betrokkenheid van de patiënten in de opvoeding van zijn/haar kinderen. De 

rol van patiënten in de opvoeding van diens kind(eren) werd door de behandelaren en/of patiënten beoordeeld 

als volgt (n = 130): 

 Grote rol: 8% (11) 

 Beperkte rol: 20% (26) 

 Geen rol: 16% (21)  

 Geen kinderen: 55% (72) 

 

 
 

48%

34%

18%

Het contact tussen de patiënt en 
zijn/haar partner

Goed Gemiddeld Slecht

Figuur 8. Het contact tussen de patiënt en zijn/haar partner 

(n = 130). 
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3.4 Arbeidssituatie, opleiding en financiën 
 

Arbeidssituatie en opleiding 

Uit het intakeverslag is informatie gehaald over de arbeidssituatie en de hoogst afgeronde opleiding van 

patiënten. In figuur 9 zijn de voorkomende arbeidssituaties van de 132 deelnemende patiënten weergeven. 

Hieruit valt op te maken dat 61% (80) van de patiënten geen werk had ten tijde van de intake bij ForFACT. In 

figuur 10 is de hoogst afgeronde opleiding van de ForFACT patiënten te zien, hieruit blijkt bijvoorbeeld dat 32% 

(42) van de patiënten alleen basisonderwijs heeft gehad.  

 

 

 

 

Financiën 

Uit de patiëntendossiers en/of uit gesprekken met behandelaren bleek dat bij 63% (82) van de deelnemende 

patiënten sprake was van problematische schulden. Daarnaast had 53% (69) van de patiënten een vorm van 

financiële bewindvoering of toezicht waarbij patiënten zelf (deels) niet meer over hun eigen geld 

mochten/konden beschikken of dat er iemand mee keek naar de uitgaven van een patiënt. Sommige patiënten 

onder financieel bewind hadden toestemming nodig van hun bewindvoerder voor de beschikking over (een deel 

van) het eigen geld.   

Door middel van een kruistabel, zie tabel 2, is gekeken naar het verband tussen het hebben van 

financieel bewind/toezicht en het hebben van problematische schulden. Hieruit bleek dat er een zwakke 

positieve samenhang was tussen het hebben van problematische schulden en financieel bewind/toezicht 

(phi(128) = 0.356, p = <.001). Patiënten die problematische schulden hadden, hadden ook iets vaker financieel 

bewind/toezicht en andersom. Er is ook een groep patiënten die wel problematische schulden had, maar geen 

vorm van toezicht of bewind had (21%, 27) en er is ook een kleine groep patiënten die wel toezicht of bewind 

had, maar geen schulden (11%, 14) (mogelijk komt dit door het bewind of de toezicht). 
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Figuur 9. De arbeidssituatie van de deelnemende patiënten (n = 

132). 

Figuur 10. De hoogst afgeronde opleiding van patiënten (n = 

132). 
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3.5 Cognitieve functies 
 

(Neuro)cognitief functioneren 

Bij een groot deel van de patiënten (112) die deelnamen aan de interviews is een screeninginstrument voor licht 

cognitieve stoornissen afgenomen, de Montreal Cognitive Assessment task (Nasreddine et al., 2017). Deze test 

bestond uit een aantal vragen en opdrachten zoals het tekenen van een kubus, het onthouden van woorden en 

het nazeggen van zinnen. Aan iedere vraag/opdracht werden scores toegekend. Wanneer patiënten een 

totaalscore van 26 of hoger op de MoCA hadden, werd dit gezien als normaal cognitief functioneren. De 

meerderheid van de patiënten liet een vermoeden zien van de aanwezigheid van een licht cognitieve stoornis 

(NB: het gaat hierbij om een vermoeden; psychodiagnostisch vervolgonderzoek is nodig voor het concreter 

vaststellen van cognitieve vermogens). 

 

 

 

 

 

 

 

Licht verstandelijke beperking 

Naast afname van de MoCA, is bij 108 patiënten ook een screeningsinstrument afgenomen voor intelligentie en 

licht verstandelijke beperking (LVB): de SCIL (screener voor intelligentie en licht verstandelijke beperking) (Kaal 

et al., 2015). De SCIL bestond onder andere uit het maken van rekensommen, schrijven en voorlezen. De 

totaalscore op de SCIL gaf een indicatie of een patiënt vermoedelijk wel of geen LVB had. Een totaalscore van 20 

of lager kan een indicatie zijn voor psychodiagnostisch vervolgonderzoek. Het gebruik van deze cut-off score 

wordt aangeraden bij de afname van de SCIL bij gevangenen met een psychische stoornis (Esch et al., 2020).  

 

 

 

 

 

 

  

 

Financieel bewind/toezicht 

 

 

 

 

Totaal 

Ja Nee 

Problematische schulden Ja 

 

42% (54) 21% (27) 63% (81) 

Nee 

 

11% (14) 26% (33) 37% (47) 

Totaal 53% (68) 

 

47% (60) 100% (128) 

63% (71) van de patiënten had een score van 25 of lager op de 

MoCA: indicatie vermoedelijk licht cognitieve stoornis (n = 112). 

67% (72) van de patiënten had een score van 20 of lager op de 

SCIL: indicatie vermoedelijk een LVB (n = 108). 

Tabel 2. Een kruistabel met het verband tussen het hebben van problematische schulden en het hebben van 

financieel bewind/toezicht (n = 128). 
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Uitgaande van bovengenoemde cut-off score van 20 zou een overgrote meerderheid van de patiënten in 

aanmerking komen voor vervolgonderzoek naar een LVB naar aanleiding van de testscores op de SCIL3. Ter 

verdieping van de resultaten is gekeken naar het aantal patiënten dat zowel een lage score had op de MoCA 

(vermoeden voor een licht cognitieve stoornis) als een lage score had op de SCIL (vermoeden voor een LVB). Er 

was een sterke positieve samenhang tussen de MoCA en SCIL scores van patiënten (r(108) = .734, p = <.001).  In 

tabel 3 is te zien dat 54% (58) van de patiënten op beide screeninginstrumenten een score onder de cut-off 

waarde had, wat betekent dat er bij deze patiënten zowel een vermoeden was van een licht cognitieve stoornis 

als een vermoeden van een LVB, zie ook figuur 11. Bij deze groep patiënten zou verder psychodiagnostisch 

onderzoek gedaan moeten worden om meer te weten te komen over de cognitieve vermogens.   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
3 De werkelijke prevalentie van een LVB ligt waarschijnlijk lager. De gebruikte cut-off score van 20,5 heeft een sensitiviteit 
van 76,7% en een specificiteit van 72,9% (Esch et al., 2020). In een populatie patiënten met psychische problematiek geniet 
een hogere sensitiviteit de voorkeur, dit kan echter resulteren in een groter aantal fout-positieven (patiënten met een 
totaalscore van 20 of lager, die geen LVB hebben). 

  

Een lage score op de MoCA 

(vermoedelijk een licht 

cognitieve stoornis) 

 

 

 

 

 

Totaal 

Ja Nee 

Een lage score op de SCIL 

(vermoedelijk een LVB) 

Ja 

 

54% (58) 13% (14) 67% (72) 

Nee 

 

9% (10) 24% (26) 33% (36) 

Totaal 63% (68) 

 

37% (40) 100% (108) 

Tabel 3. Een kruistabel met het verband tussen het wel/niet hebben van een lage score op de SCIL (vermoedelijk een 

LVB) en het wel/niet hebben van een lage score op de MoCA (vermoedelijk een licht cognitieve stoornis) (n = 108). 

Figuur 11.  Een scatterplot met de samenhang tussen de totaalscores van patiënten op de 

MoCA (screeningsinstrument voor licht cognitieve stoornissen) en de SCIL 

(screeningsinstrument voor intelligentie en LVB) (n = 108). 
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SCIL, opleidingsniveau en beheersing van de Nederlandse taal 

Om te onderzoeken in hoeverre de SCIL scores van patiënten samenhingen met de hoogst afgeronde opleiding 

en de beheersing van de Nederlandse taal, zijn de deelnemende patiënten onderverdeeld in twee groepen: een 

groep patiënten met een SCIL van 20 of lager (67%, 72) en een groep patiënten met een SCIL van 21 of hoger 

(33%, 36). In figuur 12 en figuur 13 zijn deze resultaten te zien, waarin per SCIL groep gekeken is naar de 

verhouding tot opleiding en beheersing van de Nederlandse taal. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 12. Een overzicht de hoogst afgeronde opleiding van patiënten, opgesplitst aan 

de hand van SCIL scores (vermoedelijk wel of geen LVB) (n = 108). 

Figuur 13. De beheersing van de Nederlandse taal van patiënten op het 

gebied van spreken, schrijven en luisteren (volgens behandelaren) 

opgesplitst aan de hand van SCIL scores (vermoedelijk wel of geen LVB) (n = 

108). 
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De groep patiënten met een lage SCIL score of een lage MoCA score 

In deze paragraaf wordt een vergelijking gemaakt tussen groepen patiënten met een lage SCIL score of een lage 

MoCA score (een vermoeden van een LVB of licht cognitieve stoornis) en de groep patiënten met een hoge SCIL 

score of een hoge MoCA score (vermoedelijk geen LVB of licht cognitieve stoornis). In tabel 4 zijn enkele 

verschillen weergeven tussen deze groepen patiënten. Uit deze tabel valt bijvoorbeeld op te maken dat patiënten 

met een vermoeden voor een LVB vaker een heraanmelding hadden dan patiënten zonder een vermoeden voor 

een LVB.   

 

 

 

 

Daarnaast is er ook gekeken naar het verschil in de verwijzer en de plek van behandelafspraken tussen de groep 

patiënten met een vermoeden van een LVB en de groep patiënten zonder vermoeden van een LVB. De verwijzer 

van de groep patiënten zonder vermoeden van een LVB (n = 36): 

 Huisarts: 38% (14) 

 Reclassering: 41% (15) 

 Een forensisch psychiatrische instelling: 8% (3) 

 Een ggz-instelling: 14% (5) 

 

De verwijzer van de groep patiënten met een vermoeden van een LVB (n = 72): 

 Huisarts: 43% (31) 

 Reclassering: 36% (26) 

 Een forensisch psychiatrische instelling: 7% (5) 

 Een ggz-instelling: 14% (10) 

 

 

 

  

 

 

 

 

SCIL >20, geen 

vermoeden van 

een LVB (n = 36) 

 

 

 

 

SCIL <21,  

vermoeden 

van een LVB  

(n = 72) 

 

MoCA >25, 

geen 

vermoeden 

van een licht 

cognitieve 

stoornis   

(n = 41) 

 

 

MoCA <26, 

vermoeden van 

een licht 

cognitieve 

stoornis   

(n = 71) 

Bij hoeveel procent van de patiënten was er sprake 

van een heraanmelding?  

24% (9) 40% (29) 37% (15) 32% (23) 

Hoeveel behandelingen hadden patiënten 

gemiddeld in het verleden? 

4 4 4 4 

Hoeveel procent van de patiënten had een 

Nederlandse culturele achtergrond? 

73% (27) 74% (53) 78% (32) 70% (50) 

Hoeveel procent van de patiënten had een delict 

gepleegd in de afgelopen 10 jaar? 

78% (29) 85% (61) 83% (34) 83% (59) 

Bij hoeveel procent van de patiënten was er sprake 

van een problematisch gebruik van middelen? 

73% (27) 69% (50) 73% (30) 69% (49) 

Tabel 4. Het verschil tussen groepen patiënten met een lage SCIL score of een lage MoCA score (vermoedelijk een LVB of licht cognitieve 

stoornis) en een hoge SCIL score of een hoge MoCA score (vermoedelijk geen LVB of licht cognitieve stoornis), op een aantal kenmerken. 
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De locatie van behandelafspraken van de groep patiënten zonder een vermoeden van een LVB (n = 36): 

 In de eigen leefomgeving: 57% (21) 

 Bij Kairos: 19% (7) 

 Wisselend: 24% (9) 

 

De locatie van behandelafspraken van de groep patiënten met een vermoeden van een LVB (n = 71): 

 In de eigen leefomgeving: 66% (47) 

 Bij Kairos: 18% (13) 

 Wisselend: 16% (11) 

 

 

3.6 Recidiverisico en risicotaxatie 
 

Risicotaxatie FARE 

Voor iedere ForFACT patiënt wordt op het moment van aanmelden/intake en vervolgens ieder half jaar verplicht 

het risicotaxatie instrument de FARE (Forensisch Ambulante Risico Evaluatie) afgenomen (Van Horn et al., 2016). 

Het doel van de FARE is om een klinische inschatting te geven van het recidiverisico van een patiënt en om 

veranderingen in de risicofactoren gedurende de behandeling te monitoren. 

De FARE bestaat uit 17 items en legt twee soorten risicofactoren vast: 6 statische risicofactoren 

(onveranderbare kenmerken zoals leeftijd eerste delict) en 11 dynamische risicofactoren (zijn door interventie 

te beïnvloeden, veranderingen in de dynamische risicofactoren hangen samen met veranderingen in het 

recidiverisico). Per item kan een score van 0 tot 4 (5 puntenschaal) worden toegekend waarbij 0 staat voor 

potentiele bescherming (afwezigheid van risico) en 4 staat voor ernstig grensoverschrijdend gedrag/houding of 

situatie (hoog risico). Vervolgens wordt door de behandelaar een klinische inschatting gemaakt van het 

recidiverisico: zeer laag, laag, matig, hoog of zeer hoog. De klinische inschatting van het recidiverisico van de 

deelnemende patiënten is te zien in figuur 14. We hebben van 111 patiënten beschikking gekregen over FARE-

gegevens, het gaat hierbij om de FARE die het meest dichtbij de intake is afgenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uit figuur 14 valt op te maken dat relatief veel patiënten een zeer laag tot laag recidiverisico hadden in de 

intakefase (32%, 26). Een overzicht van de gemiddelde scores van de deelnemende patiënten op de losse items 

van de FARE is te zien in figuur 15. 
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Figuur 14. Klinische inschatting van het recidiverisico van patiënten op basis 

van de FARE (n = 111). 
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Het aantal eerdere veroordelingen en het FARE-item ‘aantal eerdere en huidige veroordelingen’ 

Een van de statische items op de FARE is genaamd ‘aantal eerdere en huidige veroordelingen’. Patiënten konden 

op dit item een score halen van 0 (geen tot laag aantal veroordelingen) tot 4 (zeer groot aantal veroordelingen). 

We hebben gekeken of dit samenhing met het daadwerkelijk aantal veroordelingen uit de justitiële documentatie 

(hierover meer in paragraaf 3.12) door middel van Spearmans rangcorrelatie. Hieruit bleek dat er een matige 

positieve correlatie is tussen het officiële aantal veroordelingen en de score op het statische FARE-item (r(90) = 

.513 en p = <.001). 

 

De groep patiënten met een ‘hoog’ tot ‘zeer hoog’ recidiverisico 

Om meer zicht te krijgen op wat patiënten met een hoog recidiverisico kenmerkt, zijn aanvullende analyses 

verricht. In deze paragraaf wordt een vergelijking gemaakt tussen de groep patiënten met een hoog tot zeer 

hoog recidiverisico op de FARE (41%, 46) ten opzichte van de groep patiënten met een zeer laag tot matig 

recidiverisico op de FARE (59%, 65). Deze uitkomsten zijn weergeven in tabel 5. 
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Figuur 15. Gemiddelde item scores van de deelnemende patiënten op de FARE (zowel statische als dynamische factoren) 

(n = 111).    
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In figuur 16 en 17 is het aantal veroordelingen van de twee patiëntengroepen te zien. In deze figuren is te zien 

dat de groep patiënten met een hoog tot zeer hoge score op de FARE relatief meer veroordelingen hadden in de 

afgelopen 10 jaar dan de groep patiënten met een zeer laag tot matig score op de FARE.  

 

 

 
 

  

  

Zeer laag tot matige 

score op de FARE  

(n = 65) 

 

Hoog tot zeer hoge 

score op de FARE  

(n = 46) 

Hoeveel procent van de patiënten had een delict gepleegd in de 

afgelopen 10 jaar? 

77% (50) 89% (41) 

Hoeveel procent van de patiënten ontving behandeling binnen 

een verplicht behandelkader? 

37% (24) 48% (22) 

Hoeveel procent van de patiënten had een Nederlandse 

culturele achtergrond? 

68% (44) 78% (36) 

Bij hoeveel procent van de patiënten was er sprake van een 

heraanmelding?  

28% (18) 44% (20) 

Bij hoeveel procent van de patiënten was er sprake van een 

problematisch gebruik van middelen? 

65% (42) 78% (36) 
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Figuur 16. Het aantal veroordelingen van de groep patiënten met 

een zeer laag tot matige score op het risicotaxatie instrument de 

FARE (n = 50). 

Figuur 17. Het aantal veroordelingen van de groep patiënten met 

een hoog tot zeer hoge score op het risicotaxatie instrument de 

FARE (n = 41). 

Tabel 5. Het verschil tussen de groep patiënten met een zeer laag tot matige score op de FARE en een hoog tot zeer hoge 

score op de FARE op een aantal variabelen. 
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3.7 Indicatie en inclusie 
 

Verwijzing  

Patiënten konden op verschillende manieren doorverwezen worden naar ForFACT. Ze konden bijvoorbeeld al in 

zorg zijn bij een andere instelling of ze waren veroordeeld en werden daarom naar ForFACT doorverwezen. Dit 

waren de meest voorkomende verwijzers (n = 132): 

 Huisarts: 47% (62) 

 Reclassering: 35% (46) 

 Een ggz-instelling: 12% (16) 

 Een forensisch psychiatrische instelling: 6% (8) 

 

 

 

 

 

 

 

Behandelkader  

Het behandelkader van patiënten kon verplicht of vrijwillig zijn (n = 132). Patiënten met een verplicht 

behandelkader, dit was 40% (53), werden veelal doorverwezen door de reclassering. Maar ook patiënten met 

bijvoorbeeld een voorwaardelijke veroordeling, een sepot met voorwaarden of tbs met proefverlof vielen onder 

een verplicht kader. Het merendeel van de patiënten, namelijk 60% (79), volgde een behandeling binnen een 

vrijwillig kader.  

 

 

Locatie van afspraken 

Afspraken tussen behandelaren en patiënten vonden plaats op de volgende locaties (n = 129): 

 In de eigen leefomgeving/thuissituatie: 63% (81) 

 Bij Kairos: 19% (24) 

 Wisselend bij Kairos en de eigen leefomgeving/thuissituatie: 19% (24) 

 

Kenmerkend voor ForFACT is de outreachende zorg, dit is ook terug te zien in de bovenstaande resultaten: de 

meerderheid van de afspraken met patiënten vond in de eigen leefomgeving/thuissituatie van de patiënt plaats.  

 

Behandelduur 

In figuur 18 is te zien hoelang patiënten in behandeling waren bij ForFACT op het moment van dossierstudie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 34% (45) van de gevallen was sprake van een 

heraanmelding (Kairos breed) (n = 132) 
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Behandelkader en delict achtergrond 

De patiënten met een verplicht behandelkader (40%, 53) hadden in 91% (48) van de gevallen een delict gepleegd 

in de afgelopen 10 jaar. De patiënten met een vrijwillig behandelkader (60%, 79) hadden in 76% (60) van de 

gevallen een delict gepleegd in de afgelopen 10 jaar. In figuur 19 en 20 is het aantal veroordelingen van deze 

twee groepen te zien, waarbij patiënten met een verplicht kader gemiddeld 17 veroordelingen hadden en 

patiënten met een vrijwillig kader gemiddeld 8 veroordelingen hadden.  

 

 

 
Verwijzing en delict achtergrond 

Van de patiënten die wel een delict hadden gepleegd (82%, 108) in de afgelopen 10 jaar is dit de verwijzer (n = 

108): 

 Huisarts: 42% (45) 

 Reclassering: 41% (44)  

 Een ggz-instelling: 13% (14) 

 Een forensisch psychiatrische instelling: 5% (5) 

Figuur 18. Behandelduur in jaren van de patiënten op het 

moment van dossierstudie    
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Figuur 19. Het aantal veroordelingen van patiënten met een 

verplicht behandelkader in de afgelopen 10 jaar (n = 48). 
Figuur 20. Het aantal veroordelingen van patiënten met een 

vrijwillig behandelkader in de afgelopen 10 jaar (n = 60). 
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Figuur 18. De behandelduur in jaren van de patiënten op het 

moment van dossierstudie (n = 132).  
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Van de patiënten die geen delict hadden gepleegd (18%, 24) in de afgelopen 10 jaar is dit de verwijzer (n = 24): 

 Huisarts: 71% (18) 

 Een forensisch psychiatrische instelling: 13% (3) 

 Reclassering: 8% (2)4 

 Een ggz-instelling: 8% (1) 

 

In figuur 21, 22, 23 en 24 is het aantal veroordelingen te zien van patiënten met verschillende verwijzers:  

 Patiënten verwezen door de huisarts (47%, 62) hadden gemiddeld 9 veroordelingen in de afgelopen 10 

jaar. 

 Patiënten verwezen door de reclassering (35%, 46) hadden gemiddeld 14 veroordelingen in de 

afgelopen 10 jaar. 

 Patiënten verwezen door een forensisch psychiatrische instelling (12%, 16) hadden gemiddeld 17 

veroordelingen in de afgelopen 10 jaar. 

 Patiënten verwezen door een ggz-instelling (6%, 8) hadden gemiddeld 10 veroordelingen in de 

afgelopen 10 jaar. 

 

 

                                                                 
4 Zowel patiënten met de reclassering als verwijzer als patiënten met een forensisch psychiatrische instelling als verwijzer 
waren ex-tbs patiënten.  
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Figuur 21. Het aantal veroordelingen van patiënten in de afgelopen 

10 jaar met de huisarts als verwijzer (n = 62). 

Figuur 22. Het aantal veroordelingen van patiënten in de afgelopen 

10 jaar met de reclassering als verwijzer (n = 46). 

Figuur 23. Het aantal veroordelingen van patiënten in de afgelopen 

10 jaar met een forensisch psychiatrische instelling als verwijzer 

(n = 16). 

Figuur 24. Het aantal veroordelingen van patiënten in de afgelopen 

10 jaar met een ggz-instelling als verwijzer (n = 8). 
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De groep patiënten met een heraanmelding 

Het verschil tussen patiënten met (34%, 45) en zonder (66%, 87) een heraanmelding is ter verdieping van de 

resultaten nader bekeken. Een onderscheid is gemaakt tussen patiënten met een verplicht kader (40%, 53) en 

een vrijwillig kader (60%, 79). Het behandelkader van patiënten met een heraanmelding: 

 Verplicht: 31% (14)  

 Vrijwillig: 69% (31)  

Het behandelkader van patiënten zonder heraanmelding: 

 Verplicht: 45% (39)  

 Vrijwillig: 55% (48)  

 

Hieruit valt op te maken dat patiënten met een heraanmelding relatief vaker een vrijwillig behandelkader hadden 

in vergelijking tot patiënten zonder een heraanmelding. Ook is gekeken naar het verschil tussen patiënten met 

en zonder heraanmelding wat betreft het wel of niet hebben van een veroordeling in de afgelopen 10 jaar. 

Patiënten met een heraanmelding (34%, 45): 

 Wel een veroordeling in de afgelopen 10 jaar: 87% (39)  

 Geen veroordeling in de afgelopen 10 jaar: 13% (6)  

Patiënten zonder een heraanmelding (66%, 87): 

 Wel een veroordeling in de afgelopen 10 jaar: 79% (69)  

 Geen veroordeling in de afgelopen 10 jaar: 21% (18)  

 

Uit bovenstaande resultaten blijkt dat patiënten met een heraanmelding relatief iets vaker een veroordeling 

hadden in de afgelopen 10 jaar dan patiënten zonder een heraanmelding. Tot slot is er gekeken naar het verschil 

tussen patiënten met (gemiddeld 13 veroordelingen) en zonder een heraanmelding (gemiddeld 11 

veroordelingen) wat betreft het aantal veroordelingen, zie figuur 25 en 26. 
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Figuur 25. Het aantal veroordelingen van patiënten in de afgelopen 

10 jaar met een heraanmelding (n = 39). 

Figuur 26. Het aantal veroordelingen van patiënten in de afgelopen 

10 jaar zonder een heraanmelding (n = 69). 
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3.8 Psychische problematiek 
 

Psychische stoornis 

Patiënten die behandeling ontvangen bij ForFACT ervaren psychische klachten en zijn gediagnosticeerd met een 

psychische stoornis door middel van de DSM-V (American Psychiatric Association, 2014). De meerderheid van de 

deelnemende patiënten aan dit onderzoek had zowel een hoofddiagnose als een of meerdere bijkomende 

diagnoses; ofwel comorbide stoornissen. Bijvoorbeeld als hoofddiagnose een stoornis in de impulsbeheersing en 

als bijkomende diagnoses een stemmingsstoornis en een aan middelen gebonden stoornis. 

Naast een hoofddiagnose en bijkomende diagnoses had de meerderheid van de deelnemende patiënten 

ook zogenaamde V-codes: dit zijn condities/problemen die niet toe te schrijven zijn aan een bepaalde 

stoornis/diagnose, maar wel een reden tot zorg kunnen zijn (problemen op een levensgebied). Bijvoorbeeld 

ouder-kind relatieproblemen, financiële problemen en/of woonproblemen. 77% (102) van de deelnemende 

patiënten had een of meerdere V-codes. In figuur 27 is een verdeling te zien van het aantal verschillende 

diagnoses van de deelnemende patiënten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemiddeld hadden patiënten 5 verschillende diagnoses (inclusief de hoofddiagnose, bijkomende diagnoses en 

V-codes). Tijdens de behandeling kan een diagnose worden herzien; bij 14% van de patiënten was tijdens de 

behandeling bij ForFACT een verandering geweest in de hoofddiagnose. Een overzicht van de voorkomende 

hoofddiagnoses is te zien in figuur 28 en een overzicht van de voorkomende bijkomende diagnoses is te zien in 

figuur 29 (patiënten konden meerdere verschillende hoofdiagnoses hebben, dus de getallen tellen in dit figuur 

niet op tot 100%). 
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Figuur 27. Het aantal verschillende diagnoses, inclusief de hoofddiagnose, 

bijkomende diagnoses en V-codes (n = 132). 
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Figuur 28. Een overzicht van de voorkomende hoofddiagnoses (n = 132). 

Figuur 29. Een overzicht van de voorkomende bijkomende diagnoses, patiënten konden meerdere verschillende 

hoofdiagnoses hebben, dus de getallen tellen niet op tot 100% (n = 132). 
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Problematisch middelengebruik 

Uit de geregistreerde DSM-diagnoses bleek dat 61% (81) van de patiënten gediagnosticeerd was met een aan 

middelen gebonden stoornis als bijkomende diagnose. Uit anamneses in de patiëntendossiers en gesprekken 

met behandelaren bleek dat bij 70% (92) van de patiënten sprake was van een huidig problematisch gebruik van 

middelen (ten tijde van de ForFACT behandeling). Dit kon gaan om een of meerdere verschillende middelen 

(bijvoorbeeld alcohol en drugs, maar ook bijvoorbeeld gokken en seks), een overzicht hiervan is weergeven in 

figuur 30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast huidig problematisch middelengebruik, bleek dat bij 83% (110) van de patiënten sprake was van 

problematisch middelengebruik in het verleden (vóór de ForFACT behandeling5). In figuur 31 is een overzicht te 

zien van deze middelen. 

                                                                 
5 Dit kon 1 jaar tot 10 jaar voor de ForFACT behandeling zijn geweest. 
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Figuur 30. Een overzicht van het type middelen dat patiënten gebruikten ten 

tijde van de ForFACT behandeling (n = 132). 
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Bij een groot percentage van de deelnemende patiënten was sprake van het problematisch gebruik van 

meerdere middelen tegelijkertijd. In figuur 32 en 33 is een verdeling te zien van het aantal verschillende middelen 

ten tijde van de ForFACT behandeling en vóór de ForFACT behandeling.  

 

 

 

Suïcidaliteit  

Uit de patiëntendossiers is informatie gehaald over de mate van suïcidaliteit van de deelnemende patiënten; in 

hoeverre had een patiënt een verhoogd risico op suïcidaal gedrag? In het geval van een verhoogde kans op 

suïcide wordt er door de ForFACT-teams een CASE-interview afgenomen. CASE staat voor Chronological 
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Figuur 32. Het aantal verschillende middelen ten tijde van de 

ForFACT behandeling (n = 92). 

Figuur 33. Het aantal verschillende middelen voor de ForFACT 

behandeling (n = 110). 
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Figuur 31. Een overzicht van het type middelen dat patiënten gebruikten voor behandeling bij 

ForFACT (n = 110). 
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Assessment of Suïcide Events en heeft als doel om snel contact te maken met een patiënt en een gedetailleerd 

beeld te krijgen van zijn/haar suïcidale toestand en alle factoren die hierbij een rol spelen (Shea, 1998). Uit de 

resultaten bleek dat er bij 9% (12) van de patiënten sprake was van een verhoogde kans op suïcide, zie ook figuur 

34.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Verband tussen het aantal behandelingen en het aantal diagnoses 

Voordat patiënten bij ForFACT komen, hebben ze vaak al meerdere behandelingen gehad (bijvoorbeeld 

woonbegeleiding, ggz, verslavingszorg en/of forensische zorg, meer hierover in paragraaf 3.12). Figuur 35 geeft 

door middel van een scatterplot het verband weer tussen het aantal verschillende diagnoses en het aantal 

behandelingen dat een patiënt gehad heeft in het verleden (dat wil zeggen vóór de aanvang van de ForFACT 

behandeling). Hier was een lichte positieve trend te zien: hoe meer diagnoses de ForFACT patiënten hadden, hoe 

meer behandelingen ze hadden ontvangen in het verleden. Er is een zwakke correlatie (r(114) = .197, p = .049). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 34. De mate van suïcidaliteit (n = 132). 
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Figuur 35. Een scatterplot met de samenhang tussen het aantal diagnoses van patiënten bij 

ForFACT en het aantal behandelingen dat zij hebben gehad in de 10 jaar voor ForFACT (n = 114). 
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Verslavingszorg 

Uit de resultaten kwam naar voren dat bij 83% (110) van de patiënten sprake was van problematisch 

middelengebruik in het verleden. Uit de interviews bleek dat van deze groep patiënten, 28% (31) ook 

daadwerkelijk in het verleden behandeling heeft ontvangen binnen de verslavingszorg (bijvoorbeeld een 

crisisopname, klinische opname of een poliklinische opname). Dit lage percentage kan mogelijk deels verklaren 

waarom veel patiënten, als ze bij ForFACT komen, (nog steeds) kampen met problematisch middelengebruik. Het 

kan zijn dat de andere 72% (79) van deze patiëntengroep een geïntegreerde behandeling ontvangen heeft in het 

verleden, mede gericht op verslaving, bijvoorbeeld binnen de ggz of de forensische zorg. 

 

Locatie van afspraken voor behandeling 

ForFACT behandeling kan op verschillende locaties plaatsvinden: bij Kairos, in de eigen leefomgeving van de 

patiënt of afwisselend bij Kairos en de eigen leefomgeving van de patiënt. De locatie van de behandelafspraken 

is vergeleken met de hoofddiagnose van de deelnemende patiënten, het volgende beeld kwam naar voren bij de 

drie meest voorkomende hoofddiagnoses. De locatie van afspraken was in de eigen leefomgeving (63%, 81): 

 Persoonlijkheidsstoornis: 27% (22) 

 Stoornis in de impulsbeheersing: 26% (21) 

 Schizofrenie of andere psychotische klachten: 22% (18) 

 

De locatie van afspraken was bij Kairos (19%, 24): 

 Stoornis in de impulsbeheersing: 38% (9) 

 Persoonlijkheidsstoornis: 29% (7) 

 Schizofrenie of andere psychotische klachten: 17% (4) 

 

De locatie van afspraken was wisselend, zowel bij Kairos als in de eigen leefomgeving (19%, 24): 

 Stoornis in de impulsbeheersing: 42% (10) 

 Persoonlijkheidsstoornis: 33% (8) 

 Stemmingsstoornis en andere diagnose: beide 8% (2) 

 

Hieruit is op te maken dat patiënten met een persoonlijkheidsstoornis of schizofrenie of andere psychotische 

klachten iets vaker in de eigen leefomgeving behandeling ontvingen, dan bijvoorbeeld patiënten met een 

stoornis in de impulsbeheersing of een stemmingsstoornis.  

 

 

3.9 Medische/somatische problematiek 
 

Naast (complexe) psychische problematiek, kunnen ForFACT patiënten ook problemen hebben met de 

medische/somatische gezondheid. Uit de resultaten blijkt dat 57% (74) van de patiënten last had van 

medisch/somatische problematiek. Het kon hierbij gaan om een of meerdere beperkingen op het gebied van 

bijvoorbeeld de motoriek (een fysieke beperking zoals reuma, artrose of tremors) of de zintuigelijke waarneming. 

Maar ook neurologische aandoeningen (zoals de ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose of epilepsie), ernstig 

overgewicht of chronische beperkingen (een stoornis in een orgaan zoals astma, hart en vaatziekte of diabetes) 

kwamen voor: een overzicht is te zien in figuur 36. Onder de categorie ‘overig’ vallen andere somatische 

problemen zoals bijvoorbeeld migraine, vermoeidheid en gebitsproblemen. 
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3.10 Medicatiebeleid 
 

Uit de resultaten blijkt dat 76% (99) van de patiënten medicatie slikte, waarvan 16% (16) van de patiënten deze 

medicatie ontrouw gebruikte. De soorten medicatie die de patiënten kregen voorgeschreven, zijn te zien in figuur 

37. Hierbij is alleen gekeken naar het type medicatie en niet naar de indicatie (waarom patiënten deze medicatie 

kregen voorgeschreven). De meest voorkomende voorgeschreven medicatie was antipsychotica gevolgd door 

slaap/kalmeringsmiddelen. De percentages in figuur 30 tellen niet op tot 100% omdat patiënten meerdere 

medicamenten tegelijk konden hebben. Overige medicatie was bijvoorbeeld gerelateerd aan somatische 

problematiek. 

 

 
 
 
 
 

 

  

Figuur 37. Een overzicht van de medicatie die patiënten voorgeschreven kregen en in hoeverre 

patiënten deze medicatie ontrouw gebruikten (n = 131). 

Figuur 36. Soorten medische/somatische problematiek (n = 74). 
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3.11 Zorgvraag en behandeldoel 
 
Zorgvraag 

Bij de start van de behandeling wordt er aan de patiënt gevraagd wat zijn/haar zorgvraag is of zorgvragen zijn: 

waar wil hij/zij mee geholpen worden? De zorgvragen die geformuleerd waren door de deelnemende patiënten 

werden voor dit onderzoek geclusterd in categorieën. In figuur 38 is een overzicht te vinden van alle zorgvraag 

categorieën (patiënten konden bij meerdere categorieën zorgvragen hebben waardoor de percentages niet 

optellen tot 100%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele voorbeelden van zorgvragen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandeldoel 

Na het intakegesprek heeft een behandelaar een beter beeld van de patiënt en meer zicht op waar de patiënt 

mee geholpen dient te worden, waar de zorg op moet worden gericht en wat de behandeldoelen zijn van een 

patiënt. Er wordt vervolgens een behandelplan geschreven waarin meerdere behandeldoelen staan, waaraan de 

behandelaar en de patiënt samen gaan werken. In figuur 39 is een overzicht te vinden van alle behandeldoelen 

(geformuleerd door de behandelaar). Ook deze behandeldoelen zijn gecategoriseerd (patiënten konden 

meerdere behandeldoelen hebben, de percentages tellen daardoor niet op tot 100%).  
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Figuur 38. Een overzicht van categorieën waarop zorgvragen zijn geformuleerd door patiënten bij de 

aanmelding bij ForFACT (n = 132).  

‘Ik wil graag leren omgaan met stress’  ‘Ik wil niet meer zo boos worden’ 

‘Ik wil iets veranderen aan mijn woonsituatie’ 
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Enkele voorbeelden van behandeldoelen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om te kijken of de zorgvragen van de patiënt overeenkwamen met de behandeldoelen van de behandelaar zijn 

er per categorie kruistabellen gemaakt en is de phi-coëfficiënt berekend. Eén van deze kruistabellen (psychische 

zorgvraag versus psychisch behandeldoel) is in tabel 6 als voorbeeld weergeven (phi(132) = 0.057, p = .511). Zie 

ook bijlage 4 voor de andere kruistabellen. Bij de kruistabellen viel op dat bij de meeste categorieën 

behandelaren meer behandeldoelen hadden geformuleerd dan patiënten zorgvragen hadden geformuleerd, 

behalve bij de categorie impulscontrole/agressieregulatie: bij deze categorie hadden patiënten vaker een 

zorgvraag geformuleerd. Ook bleek veelal dat de behandeldoelen en zorgvragen niet een-op-een 

overeenkwamen.  
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Figuur 39. Een overzicht van categorieën waarop behandeldoelen zijn geformuleerd door behandelaren 

(n = 132).  

‘Zicht op spanningsopbouw krijgen’ 

‘Zicht krijgen op oplopende spanning in partnerrelatie’ 

‘Het leren herkennen van basisemoties’ 
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3.12 Voorgeschiedenis 

 
Zorggeschiedenis 

Op basis van de patiëntendossiers en interviews met patiënten is informatie verzameld over de zorggeschiedenis, 

levensloop en delictgeschiedenis van patiënten over 10 jaar tijd. De resultaten over de zorggeschiedenis van 

patiënten lieten zien dat patiënten gemiddeld 4 behandelingen hadden in de afgelopen 10 jaar (voordat ze bij 

ForFACT kwamen). 3% (3) van de patiënten had geen eerdere zorg in de afgelopen 10 jaar. De verschillende 

soorten zorg die patiënten hadden voordat ze bij ForFACT kwamen, zijn in figuur 40 weergeven. Hierbij is een 

onderscheid gemaakt tussen de ggz, forensische zorg en verslavingszorg. De aantallen tellen niet op tot 100% 

omdat patiënten meerdere soorten zorg konden hebben ontvangen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Psychisch behandeldoel geformuleerd 

door de behandelaar 

 

 

 

 

Totaal 

Nee 

 

Ja 

Psychische zorgvraag 

geformuleerd door de 

patiënt 

Nee 

 

24% (31) 24% (31) 47% (62) 

Ja 

 

24% (31) 30% (39) 53% (70) 

Totaal 47% (62) 

 

53% (70) 100% (132) 

Tabel 6. Een kruistabel met het verband tussen de psychische behandeldoelen van behandelaren en de psychische 

zorgvragen van de patiënt (n = 132). 

2%

3%

3%

5%

12%

15%

16%

17%

19%

20%

21%

39%

52%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Fact

Klinisch vz

Crisisopname fz

Crisisopname vz

Klinisch ggz

Crisisopname ggz

ForFact

Poliklinisch vz

Klinisch fz

Poliklinisch fz

Andere ambulante begeleiding

Poliklinisch ggz

Woonbegeleiding

Percentage patiënten

Soorten psychische zorg in de afgelopen 10 jaar
ggz = geestelijke gezondheidszorg, fz = forensische zorg, 

vz = verslavingszorg

Figuur 40. De zorggeschiedenis van patiënten in de afgelopen 10 jaar, patiënten konden meerdere soorten 

zorg hebben ontvangen. Er is een onderscheid gemaakt tussen de ggz, forensische zorg en verslavingszorg  

(n = 111). 
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Meer dan de helft van de patiënten had een vorm van woonbegeleiding in de 10 jaar voor ForFACT zorg. 

Patiënten hebben in het interview aangegeven of ze de ontvangen zorg in het verleden positief, negatief of 

neutraal ervaarden. Het bleek dat patiënten gemiddeld evenveel positieve, negatieve, als neutrale (niet positief, 

maar ook niet negatief) ervaringen hebben gehad met de zorg in de afgelopen 10 jaar, dit is te zien in figuur 41 

(ForFACT zorg is hier bij niet meegenomen).  

 

Voorbeelden positieve ervaringen met de zorg: 

- ‘Ik had een eigen kamer, een eigen douche, ik was heel tevreden’ 

- ‘Ik had een opname en behandeling voor psychische problemen. Dit heeft mij heel erg geholpen, ik werd 

wat stabieler’ 

- ‘Ik heb door mijn behandeling meer inzicht gekregen in mijn problemen’ 

 

Voorbeelden van een negatieve ervaring met de zorg: 

- ‘Ik werd behandeld als een kind, ik had geen klik met mijn behandelaar’ 

- ‘Ik heb een aanvaring gehad met de begeleiding, het was geen fijne woonplek’ 

- ‘Deze behandeling heeft mij niet verder geholpen, ik heb er niks aan gehad’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Klinische zorginterventies en crisisopnames 

Het aantal klinische zorginterventies en crisisopnames is nader bekeken. Hieruit bleek dat 44% (49) van de 

patiënten in de afgelopen 10 jaar een klinische zorginterventie of een crisisopname had. Hierbij zijn de 

forensische zorg, ggz en verslavingszorg samengevoegd. In figuur 42 is te zien hoe vaak zo’n klinische 

zorginterventie of crisisopname plaatsvond in de afgelopen 10 jaar.  

 

 

 

35%

32%

26%

Waardering van zorg

Positief Negatief Neutraal

Figuur 41. De waardering van de zorg door patiënten, het 

gaat hierbij om alle typen zorg die de patiënten in totaal 

ontvangen hebben. 
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Levensloop 

Patiënten gaven in het interview aan welke belangrijke levensgebeurtenissen (gebeurtenissen die ervoor 

zorgden dat ze zich anders gingen voelen of gedragen) zij hebben meegemaakt in de afgelopen 10 jaar. Patiënten 

vertelden of de levensgebeurtenis die ze ervaarden positief dan wel negatief was. Vervolgens zijn deze 

levensgebeurtenissen gecategoriseerd aan de hand van verschillende levensgebieden zoals wonen, 

werk/opleiding, en netwerk. In figuur 43 is een overzicht te zien van de voorkomende levensgebieden, waarbij 

gezondheid staat voor zowel fysieke als mentale gezondheid. Patiënten maakten de meeste gebeurtenissen mee 

op het gebied van de gezondheid van de patiënt, wonen, partnerrelatie en werk/opleiding.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 42. Het aantal klinische zorginterventies of crisisopnames van patiënten 

over de afgelopen 10 jaar. Forensische zorg, ggz en verslavingszorg zijn hierbij 

samengevoegd (n = 111). 

Figuur 43. Een overzicht van levensgebieden waarop patiënten bepaalde levensgebeurtenissen hebben 

meegemaakt in de afgelopen 10 jaar (n = 114). 
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In sommige gevallen gaven patiënten aan dat een gebeurtenis neutraal was, bijvoorbeeld een verandering in 

woonsituatie die geen invloed had op hoe een patiënt zich voelde of gedroeg (deze neutrale 

levensgebeurtenissen zijn niet meegenomen in figuur 39 omdat het hierbij niet ging om een invloedrijke 

gebeurtenis). In totaal waren 40% van de ervaren levensgebeurtenissen positief, 55% negatief en 5% neutraal. 

Voorbeelden van positieve levensgebeurtenissen: 

- Gezondheid patiënt: ‘Gestopt met cocaïne’ 

- Wonen: ‘Urgentie gekregen voor een nieuw huis’ 

- Partnerrelatie: ‘Relatie gekregen’ 

 

Voorbeelden van negatieve levensgebeurtenissen: 

- Gezondheid anderen: ‘Moeder ziek geworden’ 

- Werk/opleiding: ‘Werkloos, geen school: neerwaartse spiraal’ 

- Huisdier: ‘Hond overleden’ 

 

 
Delictgeschiedenis  

Informatie over de delictgeschiedenis van patiënten over de afgelopen 10 jaar is gehaald uit de opgevraagde 

justitiële documentatie. In figuur 44 is een verdeling te zien van het totaalaantal rechtelijke beslissingen, dat wil 

zeggen: veroordelingen, sepots, vrijspraak en ontslag van rechtsvervolging van alle patiënten samen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de justitiële documentatie van de deelnemende patiënten kwam naar voren dat 5% (7) van de patiënten geen 

strafblad had en dus geen eerdere rechtelijke beslissingen (veroordelingen, sepots, vrijspraak of ontslag van 

rechtsvervolging) had. Daarnaast had 13% (17) van de patiënten in de afgelopen 10 jaar geen rechtelijke 

beslissingen gehad. Deze patiënten konden bijvoorbeeld wel 12 tot 15 jaar geleden een of meerdere 

veroordelingen hebben gehad, deze data is echter niet meegenomen in het huidige onderzoek. In figuur 45 is te 

zien hoeveel veroordelingen patiënten hebben gehad in de afgelopen 10 jaar. Gemiddeld hebben patiënten 13 

veroordelingen gehad (sepots, vrijspraak en ontslag van rechtsvervolging niet meegeteld). In figuur 45 is te zien 

dat 19% (20) van de patiënten 20 of meer veroordelingen heeft gehad in de afgelopen 10 jaar. 

Figuur 44. Het totaalaantal rechtelijke beslissingen van alle patiënten samen 

over de afgelopen 10 jaar. 
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In figuur 46 is een overzicht weergeven met het type delict waar de ForFACT patiënten voor veroordeeld zijn 

(percentages tellen niet op tot 100% omdat patiënten meerdere verschillende veroordelingen gehad kunnen 

hebben). Geweldsdelicten, vermogensdelicten en vernieling en openbare orde waren de meest gepleegde type 

delicten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het jaar voor het meest recente delict/veroordeling 

Ter verdieping van de resultaten met betrekking tot de zorggeschiedenis, delictgeschiedenis en levensloop van 

patiënten is gekeken of er bepaalde patronen te ontdekken waren tussen deze tijdlijnen. Van 93 patiënten is het 

meest recent gepleegd delict/veroordeling als uitgangspunt genomen (patiënten waarvan alleen een 

dossierstudie is gedaan en patiënten zonder delictgeschiedenis waren hierbij niet meegenomen). Alle type 

delicten werden hierbij meegenomen, er is geen onderscheid gemaakt in de ernst van een delict. Vervolgens is 

gekeken welk type zorg deze patiënten ontvingen en welk soort levensgebeurtenissen deze patiënten 

meemaakten in het jaar voorafgaande aan het plegen van dit delict (er is hierbij uitgegaan van de pleegdatum). 
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Figuur 45. Een verdeling van het aantal veroordelingen van 

patiënten in de afgelopen 10 jaar (n = 108). 
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Het bleek dat 71% van de patiënten in zorg was in het jaar voorafgaande aan de meest recente veroordeling. Om 

welke typen zorg het ging, is te zien in figuur 47.  

 

 

 
 

 

 

 

Een groot deel van de patiënten bleek in zorg te zijn ten tijde van het meest recent gepleegde delict en daarvan 

volgde 31% (29) een behandeling bij ForFACT. Daarnaast bleek dat 68% (63) van de patiënten een of meerdere 

belangrijke levensgebeurtenissen had meegemaakt in het jaar voorafgaande aan het meest recente delict. Twee 

derde van deze levensgebeurtenissen werd als negatief beoordeeld door de patiënten, bijvoorbeeld het 

kwijtraken van een baan of het verliezen van een partner. De resultaten van een paired-samples t-test laten zien 

dat patiënten gemiddeld meer negatieve levensgebeurtenissen ervaarden op het gebied van de partnerrelatie 

in het jaar voorafgaande aan het meest recente delict (M = 0.15, SD = 0.36) ten opzichte van de andere negen 

jaar (M = 0.07, SD = 0.09) (t(92) = 2.15, p = .03).  

 

 
Het jaar voor ForFACT zorg 

In de vorige paragraaf zijn resultaten besproken waarbij het meest recente delict (de pleegdatum) als 

uitgangspunt is genomen. In deze paragraaf wordt de ontvangen ForFACT zorg als uitgangspunt genomen. 

Daarbij wordt gekeken naar het soort delict dat patiënten hebben gepleegd en het aantal levensgebeurtenissen 

dat patiënten hebben meegemaakt in het jaar voordat ze bij ForFACT kwamen. In figuur 48 is te zien of patiënten 

een delict hebben gepleegd in het jaar voorafgaande aan ForFACT zorg en zo ja, welk type delict dit was.  
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Figuur 47. Een overzicht van de ontvangen zorg van patiënten in het jaar voorafgaande aan het 

meest recente delict/veroordeling (n = 93). 
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Ongeveer de helft van de patiënten bleek geen delict te hebben gepleegd in het jaar voorafgaande aan de 

ForFACT zorg. Uit de resultaten bleek ook dat 69% van de patiënten een of meerdere belangrijke 

levensgebeurtenissen had meegemaakt in het jaar voordat ze bij ForFACT kwamen. Van deze 

levensgebeurtenissen was twee derde negatief beoordeeld door de patiënten, bijvoorbeeld een verhuizing of 

het overlijden van een dierbare. De resultaten van een independent-samples t-test laten zien dat patiënten die 

wel een delict hadden gepleegd in het jaar voor ForFACT zorg (M = 1.70, SD = 1.30), gemiddeld meer 

levensgebeurtenissen meemaakten in dat jaar in vergelijking tot patiënten die geen delict hadden gepleegd in 

het jaar voor ForFACT zorg (M = 1.06, SD = 1.24) (t(91) = -2.40, p = .02). 

 
3.13 Ketenzorg en samenwerking  
 

Tijdens het onderzoeksproject kwam naar voren dat ForFACT samenwerkt met verschillende typen instellingen 

om de zorg voor patiënten zo optimaal mogelijk vorm te geven. De overgrote meerderheid van ForFACT 

patiënten had naast ForFACT behandeling ook een andere vorm van behandeling (of had dit in het verleden 

ontvangen). De betrokken hulpverlening bij Kairos ForFACT was als volgt (op willekeurige volgorde): 

 Verslavingszorg 

 Woonvormen 

 Thuiszorg 

 Psychiatrie 

 Hulpverlening LVB 

 Casemanagers/overkoepelende zorg 

 Reclassering 

 Forensische psychiatrie 

Daarnaast hadden de ForFACT-teams nauw contact met penitentiaire inrichtingen (PI) indien patiënten daar 

(tijdelijk) verbleven. Patiënten die gedetineerd werden, bleven 90 dagen in behandeling bij ForFACT. De 

behandelaren onderhielden contact met de PI waar de patiënt verbleef en bezochten de patiënt soms (indien 

mogelijk). Zo wordt er een soort overbrugging gemaakt voor als een patiënt weer vrijkomt. Bij een langere 

detentieperiode wordt een patiënt uitgeschreven bij ForFACT.   
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Figuur 48. Een overzicht van het type delict dat patiënten hebben gepleegd in het jaar voordat 

ze bij ForFACT kwamen (n = 93). 
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 Reflectie en Discussie 
 

Naar aanleiding van de resultaten uit hoofdstuk 3 heeft overleg plaatsgevonden tussen het onderzoeksteam van 

de Pompestichting en de leidinggevenden van ForFACT. Tijdens deze bijeenkomsten werden zeven factsheets 

met resultaten besproken en gaven de leidinggevenden hun reactie op de resultaten: zijn de gevonden resultaten 

herkenbaar? Wat zijn opvallende resultaten? Wat betekenen de resultaten voor de praktijk? De factsheets zijn 

te vinden in bijlage 4. Dit hoofdstuk bevat per thema een reflectie en discussie over de gevonden resultaten en 

mogelijkheden tot verbetering van de Kairos ForFACT behandelpraktijk. 

 

 

4.1 Leeftijd en geslacht 

 
Uit de resultaten blijkt dat de ForFACT-teams patiënten in behandeling hebben van allerlei verschillende 

leeftijden, uiteenlopend van 18 tot 72 jaar. Gedurende de behandeling kunnen leeftijdsgebonden aspecten een 

rol spelen; zo kan bijvoorbeeld somatische problematiek meer voorkomen bij oudere patiënten en spelen ouders 

mogelijk een grotere rol in het leven van jonge patiënten die nog thuis wonen. ForFACT werkt grotendeels met 

mannelijke patiënten, slechts 16% van de patiënten is vrouw. Het percentage vrouwelijke patiënten ligt bij 

ForFACT echter hoger dan bij gesloten behandelsettingen zoals de tbs (6%) (TBS Nederland, z.d.). 

 
 

4.2 Culturele achtergrond, godsdienst en beheersing van de Nederlandse taal 
 
Culturele achtergrond 

Culturele achtergrond is een complex thema en de definitie ervan is niet eenduidig. In het huidige onderzoek is 

gekeken naar culturele achtergrond zoals deze in de patiëntendossiers is vermeld (het land waar de patiënt en/of 

zijn/haar ouders geboren zijn). Behalve dat er verschillen kunnen bestaan tussen hoe culturele achtergrond 

wordt gedefinieerd, is het geboorteland slechts een van de factoren die de culturele achtergrond van iemand 

kan bepalen. De resultaten moeten daarom worden genuanceerd en met voorzichtigheid worden 

geïnterpreteerd.  

Tijdens overleg met de ForFACT medewerkers is geopperd dat er meer aandacht zou mogen zijn voor 

de cultuur en de culturele achtergrond van patiënten. Hoewel het tijdens de anamnese wordt uitgevraagd, zou 

het in de diagnostiek en de behandeling zelf nog weinig gebruikt worden. Uit de resultaten blijkt dat er mogelijk 

sprake is van over- en/of onderdiagnostiek bij patiënten met een niet-Nederlandse culturele achtergrond 

(bijvoorbeeld onderdiagnostiek van autisme en overdiagnostiek van psychotische klachten). De teams missen 

daarnaast behandelaren met een niet-Westerse achtergrond. Momenteel hebben de ForFACT-teams in zowel 

regio Arnhem als regio Tiel overwegend een Nederlandse culturele achtergrond. Het advies is echter om een 

behandelteam te hebben dat qua culturele achtergrond optimaal is afgestemd op de patiëntenpopulatie 

(Cuddeback & Morrissey, 2011).  

Afhankelijk van de culturele achtergrond van patiënten kunnen namelijk ideeën over (psychische) 

ziektes en het omgaan met ziektes erg verschillen bij deze patiënten. Het is voor behandelaren soms lastig om 

aan te sluiten bij de belevingswereld van een patiënt wanneer er (grote) cultuurverschillen zijn. Het verkennen 

van de cultuur en godsdienst van patiënten door bijvoorbeeld een cultureel interview helpt om deze 

belevingswereld beter te begrijpen. Het behandelcontact kan erdoor worden verbeterd, wat mogelijk resulteert 

in minder uitval. Niet alleen in het kader van cultuurspecifieke stressoren/risicofactoren, maar ook in het kader 

van responsiviteit is het van belang kennis over dit thema mee te nemen in de bejegening en/of het 

behandelaanbod. Daarnaast kan culturele achtergrond van invloed zijn op de betrouwbaarheid en validiteit van 

testinstrumenten en testonderzoek. Tot slot kan de culturele achtergrond van patiënten ook effect hebben op 

andere relevante gebieden voor behandeling, bijvoorbeeld de wijze waarop het systeem betrokken wordt en/of 
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welk type dagbesteding het beste aansluit bij een patiënt. Het versterken van de samenwerking met experts en 

partners op het gebied van transculturele (forensische) psychiatrie is aan te raden.  

 

Godsdienst 

Uit reflecties met de ForFACT medewerkers blijkt dat ook godsdienst mogelijk een voor de behandeling relevante 

factor is die te weinig uitgevraagd wordt bij patiënten. Behandelaren zijn niet altijd op de hoogte van wat voor 

rol godsdienst/religie/levensbeschouwing speelt in het dagelijks leven van een patiënt, terwijl het beoefenen 

van een godsdienst wellicht van grote invloed kan zijn op hoe deze patiënt zich voelt of gedraagt en wat hij/zij 

belangrijk vindt in het leven. Godsdienst kan namelijk een belangrijke vorm van zingeving zijn voor patiënten. 

Daarnaast kan het praktiseren van een geloof bijdragen aan perspectief en kwaliteit van leven en is daarmee 

mogelijk van invloed op de responsiviteit van de behandeling. In de SAPROF6 komt religie/levensbeschouwing 

terug als een mogelijk beschermende factor voor delinquent gedrag. Het afnemen van een cultureel interview 

kan helpen bij het bevorderen van de responsiviteit van gelovige patiënten. Ook zou ForFACT de eventuele 

beschermende invloed of complicerende invloed van godsdienst op structurele wijze kunnen onderzoeken en zo 

nodig betrekken bij de behandeling.  

 

Beheersing van de Nederlandse taal 

De resultaten van dit onderzoek laten zien dat een deel van de patiënten die in behandeling is bij ForFACT, de 

Nederlandse taal onvoldoende beheerst. Dit zijn voornamelijk patiënten met een niet-Nederlandse culturele 

achtergrond, bijvoorbeeld omdat Nederlands niet hun eerste taal is. Daarnaast blijkt dat ook een deel van de 

patiënten met een Nederlandse culturele achtergrond de Nederlandse taal onvoldoende beheerst. Dit kunnen 

bijvoorbeeld patiënten zijn met NAH problematiek of patiënten die moeite hebben met lezen en schrijven 

vanwege verminderde cognitieve vermogens (zie ook paragraaf 4.5 over cognitieve functies).  

Het niet of onvoldoende machtig zijn van de Nederlandse taal is een exclusiecriterium voor ForFACT 

behandeling (zie ook de exclusiecriteria in paragraaf 2.1). Uit reflecties met de ForFACT-teams bleek dat ForFACT 

de afgelopen jaren steeds kritischer is geworden wat betreft het aannemen van patiënten die de Nederlandse 

taal niet voldoende beheersen. In de meeste verwijzingen die ForFACT ontvangt, staat een vermelding indien 

een patiënt de Nederlandse taal mogelijk niet goed beheerst. Op basis van een eerste (intake)gesprek wordt een 

inschatting gemaakt of een patiënt de Nederlandse taal voldoende beheerst en dus ForFACT behandeling kan 

krijgen.  

Patiënten die de Nederlandse taal niet voldoende beheersen omdat Nederlands niet hun eerste taal is, 

worden veelal doorverwezen naar specialistische zorginstellingen waar de taal van de patiënt wel gesproken 

wordt (een interculturele behandeling). Vanuit zorgoverwegingen (bijvoorbeeld vanwege zeer complexe 

forensische psychische problematiek) kan ForFACT echter toch patiënten in behandeling nemen die niet voldoen 

aan dit exclusiecriterium. Dit heeft echter implicaties voor de behandelaanpak, bijvoorbeeld voor het type 

interventies dat aangeboden kan worden en de communicatie en samenwerking met de patiënt. Het is daarom 

belangrijk om de intakeprocedure te blijven evalueren, daar waar nodig aan te scherpen en de ernst en oorsprong 

van de taalachterstand bij patiënten te specificeren. Een ander advies is om noodzakelijke informatie in diverse 

talen aan te bieden en waar nodig, meer gebruik te maken van het werken met tolken.  

 

 

4.3 Systeem 
 

Omdat de problemen van ForFACT patiënten vaak samenhangen met problemen rondom het systeem van de 

patiënt (partner, familie, vrienden etc.), is het betrekken van dit systeem een belangrijk thema binnen de ForFACT 

zorg. Eventueel gepleegde delicten kunnen zich bijvoorbeeld hebben afgespeeld binnen het netwerk, de 

partnerrelatie en/of het gezinssysteem. Zeker voor jonge patiënten die nog thuis wonen bij hun ouders, is het 

betrekken van naasten belangrijk. Onrust in de gezinssituatie kan, ook voor oudere patiënten, een risicofactor 

                                                                 
6 De SAPROF is een instrument voor het gestructureerd in kaart brengen van beschermde factoren voor delictgedrag (De 
Vogel et al., 2009) 



50 
 

zijn voor delictgedrag en daarom is een systeemaanpak van cruciaal belang. Het betrekken van het systeem kan 

daarnaast helpen om risicosignalen tijdig te herkennen en beter zicht te krijgen op de effecten van behandeling. 

Ook kunnen de naasten van een patiënt hem/haar actief motiveren om de behandeling aan te gaan en voort te 

zetten. De relatie tussen patiënten en hun kind(eren) is relevant voor het vormgeven van ForFACT behandeling, 

met name als de veiligheid van kinderen in het geding is en/of als patiënten hun kind(eren) niet mogen zien. 

Dat het betrekken van naasten in de behandeling aandacht heeft binnen ForFACT is deels terug te zien 

in de behandeldoelen die geformuleerd zijn: 30% van de behandeldoelen was gericht op het systeem van de 

patiënt (terwijl patiënten dit zelf maar in 14% van de gevallen als zorgvraag hadden geformuleerd). Soms zijn er 

beperkingen bij het betrekken van naasten in de behandeling, bijvoorbeeld als de patiënt dit zelf niet wilt of als 

de partner niet mee wilt naar afspraken. Of en op wat voor manier het systeem betrokken wil en kan worden bij 

de ForFACT behandeling verschilt per patiënt. Allereerst wordt aan de patiënt toestemming gevraagd en wordt 

gekeken wie hij/zij graag mee zou willen nemen bij welke afspraken. Er kan bijvoorbeeld een partner meekomen 

naar Kairos voor een bespreking van het behandelplan of de behandelaar ziet een patiënt samen met zijn/haar 

moeder thuis voor psycho-educatie. Het is belangrijk om regelmatig te onderzoeken of het systeem voldoende 

is geïnformeerd over de behandeling (rekening houdend met motivatie en privacy). Een bijkomend voordeel van 

de outreachende manier van behandelen van ForFACT is dat behandelaren gedurende de behandeling steeds 

meer zicht krijgen op het systeem omdat ze regelmatig in de thuissituatie van patiënten komen.  

Ondanks dat het betrekken van het systeem een belangrijk thema is binnen de ForFACT behandeling, is 

het familiebeleid in de algemene forensische zorg nog weinig ontwikkeld vergeleken met de reguliere ggz (Van 

Vugt et al., 2020). Er komen steeds meer richtlijnen en aanbevelingen beschikbaar voor het betrekken van 

naasten binnen de forensische zorg die gebaseerd zijn op onderzoek en klinische overwegingen (Van Vugt et al., 

2020). ForFACT kan deze, en toekomstige, richtlijnen bestuderen en beoordelen of, en zo ja, welke van deze 

aanbevelingen kunnen worden overgenomen. 

 

 

4.4 Arbeidssituatie, opleiding en financiën 
 
Arbeidssituatie 

Uit de resultaten komt naar voren dat een groot deel van de ForFACT patiënten geen werk heeft op het moment 

van aanmelding bij ForFACT. Dit beeld is herkenbaar voor de ForFACT behandelaren. Het hebben van werk of 

dagbesteding kan mogelijk beschermende, recidive reducerende effecten hebben, zie ook de SAPROF  (De Vogel 

et al., 2009). De rol van ForFACT bij het zoeken naar werk verschilt per patiënt en hangt ook af van de 

problematiek en de mogelijkheden van een patiënt. De forensisch maatschappelijk werker heeft een overzicht 

van de sociale kaart van de behandelregio’s en kijkt naar de mogelijkheden die een patiënt heeft tot bijvoorbeeld 

werk, vrijwilligerswerk of dagbesteding (dit gebeurt vaak in overleg met een RIBW indien een patiënt hier 

verblijft). ForFACT bepaalt niet of een patiënt wel of niet kan werken, maar helpt wel bij het vergroten van de 

motivatie, het bespreken van de mogelijkheden en het zetten van de eerste stappen richting het verkrijgen van 

werk. Soms kunnen er problemen of ruzie/agressie op het werk van een patiënt ontstaan. De behandelaar kan 

in dit geval mee gaan naar het werk van de patiënt om het desbetreffende probleem te bespreken met de patiënt 

en de begeleider/werkgever.  

 

Opleiding 

Een deel van de ForFACT behandelaren gaf aan dat ze een lager opleidingsniveau van patiënten hadden verwacht 

dan wat naar voren komt uit de resultaten (waarbij een derde van de patiënten een opleiding heeft afgerond van 

mbo of hoger). Een mogelijke verklaring voor deze onderschatting is dat patiënten in het verleden een (hoge) 

opleiding hebben afgerond maar de laatste jaren, door drank- en of drugsgebruik, psychische problemen, 

medicatie, het vastlopen op meerdere levensgebieden etc., problemen hebben ontwikkeld op het gebied van 

cognitie. Deze cognitieve beperkingen wekken mogelijk de indruk dat er sprake is van een laag opleidingsniveau. 

Daarnaast zijn de gegevens over opleiding gebaseerd op zelfrapportage van de patiënten waarbij onder andere 

het geheugen en/of het sociaal wenselijk antwoorden een rol kan spelen. Een advies is om tijdens de intake 



51 
 

aandacht te hebben voor het onderscheid tussen het actuele toestandsbeeld van een patiënt en het potentiele 

niveau van functioneren.   

 

Financiën 

Schulden en hulp bij/toezicht op financiën blijkt ook een belangrijk thema bij de ForFACT patiëntenpopulatie. 

Het hebben van problematische schulden (financieel wanbeleid) kan namelijk een risicofactor zijn voor 

delictgedrag (Van Horn et al., 2016). Voor het herstel van de patiënt is het van belang om een goed beeld te 

krijgen en te houden van de financiële situatie (en eventuele schulden) van een patiënt. Uit de resultaten en de 

reflectie met de ForFACT-teams komt naar voren dat er veel patiënten zijn met schulden, maar die geen 

financieel bewind hebben en andersom. Financieel bewind/toezicht is er in verschillende vormen (zoals curatele, 

beschermingsbewind, mentorschap of een combinatie van de twee laatstgenoemde). ForFACT begeleidt 

patiënten naar het krijgen van financieel bewind/toezicht, deze begeleiding wordt veelal gedaan door de 

forensisch maatschappelijk werker. ForFACT kan de samenwerking met experts op het gebied van financiën en 

schuldhulpverlening versterken om dit thema nog beter terug te laten komen in de behandeling. Hier kan het 

beschrijven van best practices en het raadplegen van (toekomstige) projecten op het gebied schuldhulpverlening 

aan bijdragen. 

 

 

4.5 Cognitieve functies 
 
Uit de resultaten komt naar voren dat bij een groot deel van de patiënten, uitgaande van de gebruikte 

screeningsinstrumenten, een vermoeden van een LVB en/of een licht cognitieve stoornis bestaat. Deze 

resultaten moeten echter met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. Medicijn, alcohol en/of drugsgebruik 

door de patiënten ten tijde van afname van de screeningsinstrumenten kan invloed hebben gehad op de 

testscores: de totaalscore geeft een momentopname weer. Ook het niet hebben van dagbesteding en/of werk 

(voor een langere periode) kan van invloed zijn op de totaalscore van de MoCA of de SCIL. Tot slot zijn de 

gebruikte screeningsinstrumenten niet perfect sensitief en perfect specifiek en zijn er geen specifieke normen 

bekend voor de ForFACT patiëntenpopulatie. De resultaten van het onderzoek geven echter wel belangrijke 

aanknopingspunten voor verder onderzoek/analyse van dit thema onder de ForFACT doelgroep, inclusief 

eventuele beleidsaanpassingen. 

Het relatief hoge percentage patiënten dat een vermoeden van een LVB of een licht cognitieve stoornis 

laat zien, is herkenbaar voor de ForFACT behandelaren. Intelligentie wordt momenteel niet standaard getest bij 

de ForFACT patiënten. Soms is het IQ van een patiënt bekend door verdiepend psychodiagnostisch onderzoek of 

door een diagnostisch onderzoek dat recent is gedaan bij een andere zorginstelling (in het verleden). Inzicht in 

de cognitieve vermogens van patiënten is belangrijk voor de behandeldoelen en de responsiviteit van de 

behandeling. Daarnaast kunnen de cognitieve vermogens van patiënten invloed hebben op hoe en met welke 

partners wordt samengewerkt en het is van belang bij eventuele (door)verwijzingen. Het gebruik van 

screeningsinstrumenten (zoals de SCIL en de MoCA) is ook relevant om behandelaren meer aanknopingspunten 

te bieden voor verdere diagnostiek en vervolgonderzoek. Dergelijke screeningsinstrumenten zijn momenteel wel 

beschikbaar binnen ForFACT, maar ze worden nog niet vast/standaard gebruikt.  

Een mogelijkheid is om screeningsinstrumenten (zoals de SCIL en de MoCA) aan de procedure rondom 

de intakefase toe te voegen zodat ze standaard worden afgenomen. De regiebehandelaar kan op grond van de 

uitkomsten van deze instrumenten en andere intakegegevens bepalen of een verdiepend psychodiagnostisch 

onderzoek noodzakelijk en gewenst is. Het ForFACT-team zal patiënten die na een screening en een verdiepend 

psychodiagnostisch onderzoek daadwerkelijk een LVB of cognitieve stoornis blijken te hebben, op een andere 

manier moeten benaderen dan patiënten zonder deze problematiek. Dit kan bijvoorbeeld door de inhoud van 

de behandeling aan te passen en/of door het taalgebruik, de complexiteit van de aangeboden informatie, het 

tempo en de noodzaak van herhalingen beter af te stemmen op de desbetreffende patiënt. Daarnaast is het de 

aanbeveling om onderzoek te doen naar de inzet van specifieke behandelinterventies die gericht zijn op het 
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verbeteren van het cognitief functioneren van patiënten. Om meer kennis en vaardigheden te verkrijgen bij de 

ForFACT behandelaren in het herkennen en omgaan met dergelijke patiënten, en daarmee de responsiviteit van 

de behandeling te verbeteren, zou een training of scholing gewenst zijn. In paragraaf 4.8 wordt verder ingegaan 

op diagnostiek, LVB en cognitieve stoornissen. 

 

 

4.6 Recidiverisico en risicotaxatie 

 
De FARE wordt gebruikt als risicotaxatie instrument en is onderdeel van de ROM (Routine Outcome Monitoring, 

zie bijlage 1, de begrippenlijst) (Van Horn et al., 2016). De FARE wordt door de behandelaren ingevuld in het 

elektronisch patiëntendossier. Statische gegevens worden veelal uit het dossier gehaald en dynamische factoren 

worden uitgevraagd bij de patiënt of ingevuld op basis van inzicht van de behandelaar. De FARE helpt 

behandelaren om stil te staan bij het risico op recidive van een specifieke patiënt. Op indicatie kan vervolgens 

een delictanalyse worden afgenomen om de delictfactoren in kaart te brengen (ter delict preventie). De kwaliteit 

van de uitkomsten op de FARE neemt toe als behandelaren goed getraind zijn in het afnemen van het instrument, 

de procedure juist doorlopen en het instrument gestructureerd afgenomen wordt bij de juiste populatie. Uit de 

reflecties met ForFACT bleek dat de FARE momenteel niet altijd wordt afgenomen conform de voorgeschreven 

procedure en nog beperkt wordt gebruikt voor de behandelplanbesprekingen. Daarnaast bleek gedurende het 

onderzoeksproject dat het lastig was om van een deel van de patiënten een ingevulde FARE terug te vinden in 

de patiëntendossiers. Op deze aspecten liggen mogelijkheden tot verbetering. 

Uit de resultaten komt naar voren dat in de ForFACT populatie een redelijk grote groep patiënten 

bestaat met een zeer laag tot laag recidiverisico. Dit resultaat is tegenstrijdig met de verwachting dat bij een 

specialistisch forensisch behandelteam als ForFACT, de scores van een groot deel van de patiënten op de FARE 

hoog zouden liggen (zeker bij FARE’s die tijdens de intakefase zijn afgenomen). Een ander opvallend resultaat is 

dat de gemiddelde item scores op de dynamische risicofactoren relatief laag zijn.  

Er zijn enkele kanttekeningen te plaatsen bij deze resultaten. Ten eerste kan het zo zijn dat patiënten 

naarmate de behandeling vordert meer (durven te) delen met hun behandelaar. Ten tweede komen 

behandelaren simpelweg meer te weten over een patiënt gedurende de behandeling (een behandelrelatie wordt 

immers over tijd opgebouwd). Hierdoor ontstaat meer zicht op bijvoorbeeld de statische risicofactoren waardoor 

de FARE een meer volledig beeld van het recidiverisico kan bieden. Tot slot kunnen FARE-scores mogelijk lager 

uitvallen door gebrekkige training van medewerkers of een beperkte afname (al zou dit ook kunnen leiden tot 

een overschatting van het recidiverisico). 

Daarnaast laten de ForFACT-teams weten dat niet alle items van de FARE even makkelijk te scoren zijn. 

Bijvoorbeeld het item ‘regel overtredend gedrag’ zal in het begin van de behandeling vaak laag gescoord worden 

omdat de patiënt vooralsnog zijn afspraken is nagekomen (hij is aanwezig geweest bij de intake). Ook moet er 

heel wat aan de hand zijn op het gebied van wonen voor een hoge score op het item ‘huisvesting’; als een patiënt 

een dak boven zijn hoofd heeft, is de score laag, terwijl er wel sprake kan zijn van veel verhuizingen en/of 

beschermd wonen. Dit soort problemen zijn lastiger terug te zien in een instrument als de FARE. Momenteel 

wordt onderzoek gedaan naar de validiteit van het FARE-instrument (Kwaliteit Forensische Zorg call 2017-64). 

De resultaten op grond van de FARE dienen dan ook met voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd op grond 

van de nog onvoldoende kennis over de validiteit en of het instrument voldoende aansluit bij de specifieke 

ForFACT populatie. 

Soms worden patiënten op korte termijn afgewezen voor ForFACT behandeling of op lange termijn 

doorverwezen naar een andere zorginstelling, mede op basis van een lage FARE-score, omdat ze bijvoorbeeld 

beter passen bij de populatie van een FACT-team (zonder forensisch kader). Bij ForFACT is mogelijk een groep 

patiënten in behandeling met zeer complexe zorgvragen die zich niet onderscheid van reguliere FACT patiënten 

door hoge FARE-scores, maar bijvoorbeeld wel door (dreigend) ontregelend/agressief gedrag. ForFACT 

medewerkers noemen daarnaast de ontwikkeling dat patiënten relatief snel naar ForFACT worden doorverwezen 

zodra er enige sprake is van (dreigende) agressie of mogelijk delictgedrag in de toekomst, terwijl deze patiënten 
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wellicht een laag recidiverisico hebben. Er dient verdiepend onderzoek te worden gedaan om zicht te krijgen op 

de mogelijke reden(en) waarom patiënten met een lage recidivescore behandeling bij ForFACT krijgen. Daarnaast 

is het van belang om de ontwikkelingen wat betreft de delictanalyse (al dan niet verkort) nauwgezet te volgen 

waardoor de intake, diagnostiek, FARE en delictanalyse geïntegreerd gebruikt kunnen worden.  

 

 

4.7 Indicatie en inclusie 

 
Verwijzing 

Volgens ForFACT is de aanmeldingsprocedure van patiënten ingewikkeld en is er soms discussie met verwijzers 

of samenwerkingspartners of ForFACT de best geïndiceerde zorg is vanuit een forensisch oogpunt; wat is de 

reden dat sommige patiënten niet naar een regulier FACT worden doorverwezen? Een mogelijke verklaring is dat 

patiënten relatief snel binnen een forensisch kader worden doorverwezen zodra er enige sprake is van 

(dreigende) agressie of ontregelend gedrag. Duidelijk cijfermatig inzicht op deze patiëntenstromen ontbreekt: 

nader inzicht in deze verwijzingsprocessen is relevant. Een advies is om verder onderzoek te doen naar indicatie 

en inclusie (welke zorg voor welke patiënt) en de uitkomsten communiceren en bespreekbaar maken in de keten. 

 

Behandelkader 

Uit de resultaten blijkt dat er een relatief groot percentage patiënten in behandeling is binnen een vrijwillig kader 

bij ForFACT. De ForFACT-teams geven aan dat veel patiënten doorverwezen worden via de huisarts (dit is bijna 

de helft). Deze patiënten hebben weliswaar een vrijwillig behandelkader, maar het kan zijn dat een patiënt via 

de crisisdienst of Veilig Thuis naar de huisarts wordt verwezen. Deze patiënten vallen onder een vrijwillig 

behandelkader en hebben als verwijzer de huisarts, terwijl er een zekere ‘drang’ kan zijn vanuit andere 

hulpverleners om contact op te nemen met de huisarts voor een verwijzing. Ook een rechtelijke machtiging (RM) 

valt in de door ons gehanteerde definitie onder een vrijwillig kader. Patiënten met een RM hebben vaak ernstige 

en complexe problematiek. Uit de reflecties met ForFACT blijkt dat verwijzers ForFACT over het algemeen goed 

weten te vinden. De resultaten laten zien dat patiënten met een heraanmelding (binnen Kairos) relatief vaker 

een vrijwillig behandelkader hebben in vergelijking tot patiënten zonder een heraanmelding. 

 

Locatie van afspraken 

Een kenmerk van ForFACT zorg is de flexibele en outreachende werkwijze. De patiëntenpopulatie heeft veel baat 

bij deze werkwijze vanwege bijvoorbeeld een gebrekkige motivatie en een grote kwetsbaarheid (waardoor ze 

nergens anders terecht kunnen). Een deel van de patiënten komt voor behandelafspraken naar Kairos. Dit zijn 

volgens de ForFACT medewerkers patiënten die afspraken goed kunnen nakomen, maar bijvoorbeeld wel ernstig 

vastlopen op andere levensgebieden. Het kunnen ook patiënten zijn die eerst behandeling in de eigen 

leefomgeving ontvingen, maar waarbij de behandelprogressie zodanig is dat ze nu zelfstandig naar de polikliniek 

kunnen komen. Voor een aantal patiënten kan het een behandeldoel op zich zijn om naar Kairos toe te komen. 

Daarnaast komen sommige patiënten zonder afspraak binnenlopen bij ForFACT en melden zich bij de receptie, 

bijvoorbeeld voor het verkrijgen van medicatie. In deze gevallen wordt ad hoc ingesprongen door de ForFACT 

behandelaren ter plaatse en wordt gekeken naar de actuele hulpvraag van de patiënt. De reguliere poliklinische 

behandeling is minder ingericht op het flexibiel omgaan met steeds wisselende hulpvragen en zorgbehoeftes van 

patiënten. Het is belangrijk om te blijven monitoren of patiënten mogelijkheden hebben tot een minder 

intensievere of outreachende vorm van zorg. Wellicht kunnen ze doorverwezen worden naar een polikliniek.  
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4.8 Psychische problematiek 
 

Psychische stoornis 

Uit de resultaten blijkt dat patiënten in de meerderheid van de gevallen gediagnosticeerd zijn met verschillende 

psychische stoornissen, wat de behandeling zeer complex maakt. Dit resultaat is in lijn met de modelbeschrijving 

forensisch (F)ACT van het Trimbos Instituut, waar uit naar voren komt dat 94% van de patiënten meer dan één 

diagnose heeft (Place et al., 2011). Voor het ForFACT-team was het herkenbaar dat patiënten veel verschillende 

diagnoses hebben en dat veranderingen in hoofddiagnoses voorkomen. Het voorkomen van verschillende 

combinaties van diagnoses is complicerend voor het vormgeven van de behandeling. Er moet bijvoorbeeld 

gekeken worden naar welke psychische stoornissen behandeld kunnen worden door ForFACT, welke diagnoses 

behandeld moeten worden in het kader van de delict preventie en ook in welke volgorde of gelijktijdigheid dit 

moet gebeuren. Ook dringt de vraag zich op welke samenwerkingsverbanden met andere instellingen daarbij 

nodig zijn. ForFACT werkt samen met verschillende gespecialiseerde zorginstellingen om optimale zorg te kunnen 

bieden aan patiënten met comorbide stoornissen (bijvoorbeeld verslavingszorg, hulpverlening LVB en 

gespecialiseerde woonvormen), hierover is meer te lezen in paragraaf 3.13.  

De behandelaren van ForFACT gaven aan dat een groot deel van de patiënten last heeft van ernstige 

slaapproblemen. In de behandeling wordt hier weliswaar aandacht aan besteed, maar slaapproblemen worden 

veelal ondergediagnosticeerd. Uit de resultaten van dit onderzoek met betrekking tot diagnostiek is het niet 

terug te vinden dat veel patiënten kampen met slaapproblemen. Vaak zijn slaapproblemen gerelateerd aan 

bepaalde diagnoses zoals PTSS. Uit de literatuur blijkt dat de patiëntenpopulatie van ForFACT vaker last heeft 

van trauma gerelateerde problemen dan de patiëntenpopulatie van reguliere ACT-teams (Cuddeback et al., 

2009). Een op de tien patiënten zou gediagnosticeerd zijn met een posttraumatische stressstoornis. Dit is ook 

terug te zien in de resultaten van het huidige onderzoek (hoofddiagnose en bijkomende diagnoses). Het 

vroegtijdig diagnosticeren van PTSS of trauma gerelateerde problematiek en het (door)ontwikkelen van een 

specifieke aanpak verdient aandacht.  

Uit paragraaf 3.5 komt naar voren dat bij twee derde van de patiënten vermoedens gerechtvaardigd zijn 

voor een eventuele LVB. Zwakbegaafdheid is echter maar bij 17% van de patiënten daadwerkelijk 

gediagnosticeerd. Dit doet vermoeden dat zwakbegaafdheid ondergediagnosticeerd wordt. Er mag meer 

aandacht zijn voor de screening en voor verder psychodiagnostisch/neuropsychologisch onderzoek bij 

vermoedens van een LVB. Eenzelfde vermoeden bestaat voor de onderdiagnostiek van cognitieve stoornissen. 

Een diagnose gerelateerd aan een cognitieve stoornis komt vrijwel niet voor bij de onderzochte patiënten, terwijl 

meer dan de helft van deze patiënten vermoedelijk een licht cognitieve stoornis heeft op basis van totaalscores 

op de MoCA. Deze groep patiënten kampt mogelijk met cognitieve klachten die de drempelwaarde voor een 

DSM-classificatie niet halen, terwijl deze (milde) cognitieve klachten van grote invloed kunnen zijn op de inhoud 

van de gegeven behandeling en op responsiviteitsfactoren die gerelateerd zijn aan klachten rondom planning, 

geheugen, concentratie, informatieverwerking, impulsiviteit etc. Het gebruik van screeningsinstrumenten en 

eventueel verder neuropsychologisch onderzoek op het gebied van cognitie is daarom van groot belang.  

 

Problematisch middelengebruik 

Problematisch middelengebruik blijkt een veelvoorkomend probleem bij deze patiëntenpopulatie: meer dan de 

helft van de patiënten is gediagnosticeerd met een aan middelen gebonden stoornis. De modelbeschrijving 

forensisch (F)ACT laat een soortgelijk resultaat zien, waarbij 70% van de patiënten een verslavingsprobleem heeft 

(Place et al., 2011). Problematisch middelengebruik, zowel in het heden als in het verleden, is als risicofactor 

terug te vinden in het risicotaxatie instrument de FARE. Het problematisch gebruik van middelen kan de 

effectiviteit van de behandeling beïnvloeden door no-shows, het onder invloed zijn van patiënten tijdens 

behandelafspraken, triggers voor delictgedrag, verslechterde executieve functies etc.  

Omdat problematisch middelengebruik zoveel voorkomt, dienen de ForFACT-teams extra aandacht te 

geven aan dit probleem (bijvoorbeeld door het uitvragen van huidig gebruik). Dit heeft als doel om recidive en 
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andere problemen die daaruit voortkomen te verhelpen. Een nauwe samenwerking met de verslavingszorg door 

het uitwisselen van kennis is hierbij van belang. Op deze manier kunnen vaardigheden van behandelaren op het 

gebied van middelengebruik preventie op peil gehouden worden. Daarnaast dient regelmatig beoordeeld te 

worden of de middelenanamnese state-of-the-art is en of de koppeling met delictgedrag op gestandaardiseerde 

wijze in kaart wordt gebracht. 

Uit de resultaten van het huidige onderzoek blijkt dat een actuele seksverslaving relatief weinig voor 

komt, net als een seksverslaving in het verleden. Het ForFACT-team gaf als mogelijke verklaring dat sommige 

patiënten er niet open over durven praten. Daarnaast komt uit de resultaten naar voren dat het aandeel 

patiënten met een seksueel delict relatief laag is en dat zedenpatiënten mogelijk veelal in behandeling zijn bij de 

forensische polikliniek (zie ook paragraaf 4.12). 

 

Suïcidaliteit 

Zicht hebben op het suïciderisico van patiënten is van groot belang voor het behandelen van psychische 

problematiek. De suïcidaliteit cijfers die naar voren kwamen uit de resultaten, waarbij 9% een verhoogd risico op 

suïcide heeft, werden herkend door de ForFACT-teams. In het geval van een verhoogd risico op suïcidaliteit wordt 

de actuele situatie van een patiënt in kaart gebracht door middel van een CASE-interview en wordt de ForFACT 

zorg zo nodig tijdelijk opgeschaald zodat een dergelijke patiënt vaker gezien wordt door een of meerdere 

behandelaren.  

 

 

4.9 Medische/somatische problematiek 
 
Uit de resultaten blijkt dat meer dan de helft van de ForFACT patiënten medisch/somatisch gerelateerde 

problemen heeft. De ForFACT medewerkers gaven aan deze resultaten te herkennen en gaven aan de volgende 

problematiek terug te zien bij de patiënten die in behandeling zijn: hart- en vaatziekten, (ernstig) overgewicht, 

diabetes mellitus, bijwerkingen van psychiatrische medicatie. Uit eerder onderzoek blijkt dat de somatische zorg 

aan mensen met een EPA (ernstig psychiatrische aandoening) op een aantal punten tekortschiet, hetgeen leidt 

tot onderdiagnostiek en onderbehandeling (V&VN, 2015). Aandacht voor de somatische gezondheid en een 

gezonde leefstijl bij mensen met een ernstige psychische aandoening blijft achter bij wat wenselijk en mogelijk 

is. Somatische problemen kunnen leiden tot een lagere levensverwachting en een verminderde kwaliteit van 

leven. Daarnaast spelen onder andere de volgende aspecten een rol in het ontdekken of ontstaan van somatische 

problemen:  

 Ziekte gebonden kenmerken. Patiënten met een EPA hebben vaak moeite met het signaleren, ervaren 

en presenteren/bekend maken van gezondheidsproblemen. Het gevolg is dat behandelaren klachten en 

aandoeningen vaak niet of pas laat ontdekken.  

 Langdurig medicatiegebruik. Het langdurig gebruik van medicatie zoals antipsychotica kan een 

belangrijke factor zijn bij het ontstaan van somatische problemen (met name gewichtstoename en 

cardiovasculaire aandoeningen). Daarnaast veroorzaken psychofarmaca vaak een droge mond, wat 

bijdraagt aan gebitsproblemen. Medicatiegebruik kan, door bepaalde bijwerkingen, een ongezonde 

leefstijl versterken of kan initiatieven tot gezonder leven belemmeren.  

 Somatische conditie, leefstijl en tekort aan zelfzorg. Onderzoek wijst uit dat veel mensen met een EPA 

een ongezonde leefstijl hebben (ongezond eten, weinig bewegen, roken, middelengebruik, slechte 

(mond)hygiëne) en zich niet of slechts gedeeltelijk aan de behandelvoorschriften houden (bijvoorbeeld 

het innemen van medicatie). Bij patiënten met een EPA is vaak sprake van een tekort in de dagelijkse 

zelfzorg (bijvoorbeeld mondzorg en gebitsverzorging) en dit kan bijdragen aan het ontstaan van 

gezondheidsproblemen.  

 

De ForFACT behandelaren gaven aan dat een somatische screening van patiënten erg belangrijk is. Mede omdat 

patiënten belangrijke levensgebeurtenissen meemaken op het gebied van fysieke gezondheid en dat dit van 
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invloed kan zijn op de psychische gezondheid en andersom. Uit de reflecties met ForFACT blijkt dat de laatste 

maanden meer aandacht is voor de medische/somatische problematiek van patiënten en hier is dan ook nieuw 

beleid op ontwikkeld. Alle patiënten krijgen sinds kort vrijwillig een somatische mini screen (SmS; De Ruijter, 

2019) aangeboden in de intakefase en deze wordt herhaald na een DB(B)C jaar. Op indicatie kan besloten worden 

om een uitgebreidere screening af te nemen: de Utrechtse Somatische Screening (USS) (Koerts Janmaat et al., 

2016). Omdat hier recentelijk mee is gestart, zijn de uitkomsten van de afname van de SmS niet meegenomen in 

het huidige onderzoeksproject. De resultaten van dit onderzoek sluiten echter goed aan bij het nieuwe beleid. 

Een nauwkeurige analyse van deze somatische screening (zowel op individueel niveau alsook op 

beleidsmatig niveau) en samenwerking met andere instellingen en professionals is van belang om samen met 

de patiënt de somatische problematiek zoveel mogelijk onder controle te krijgen. De positie van de huisarts 

moet daarbinnen goed gemarkeerd worden. Omdat de somatische screening inmiddels een structureel 

onderdeel is geworden van de intakefase, kunnen ook vorderingen worden gemaakt met betrekking tot de 

inzet van behandelaren om de somatische conditie te bevorderen. Behandelaren zijn door het nieuwe beleid 

namelijk beter op de hoogte van welke somatische problemen er zijn, waar patiënten tegenaan lopen en welke 

inspanningen geleverd kunnen worden ter bevordering van een gezonde leefstijl. 

  

 

4.10 Medicatiebeleid 
 
Uit de resultaten blijkt dat meer dan twee derde van de patiënten medicatie krijgt voorgeschreven voor 

psychische of somatische problemen. Op grond van de data van dit onderzoeksproject kan geen informatie 

gegeven worden over waarom een medicijn wordt voorgeschreven. Het voorschrijven van medicatie draagt bij 

aan een succesvolle behandeling door het verlichten van somatische of psychische klachten. Psychofarmaca 

kunnen voor verschillende doeleinden worden voorgeschreven en dit hoeft niet direct in relatie te staan tot de 

primair gediagnosticeerde psychische stoornis. Antipsychotica worden bijvoorbeeld niet alleen voorgeschreven 

voor patiënten met een psychotische stoornis om wanen tegen te gaan, maar worden ook regelmatig 

voorgeschreven als middel om impulsiviteit tegen te gaan, als middel tegen slaapproblemen of als middel om 

terugkerende, onrustige gedachten onder controle te krijgen.   

De ForFACT-teams herkennen de resultaten en geven aan dat drie op de vier patiënten een vorm van 

medicatie slikt ter behandeling van psychische problemen. Medicatie wordt bijna altijd door de psychiaters van 

het ForFACT-team zelf voorgeschreven. Er zijn een aantal patiënten die daarnaast ook medicamenteuze 

behandeling ontvangen bij een andere zorginstelling. De inschatting is echter dat ongeveer 90% van de medicatie 

van ForFACT patiënten ook daadwerkelijk wordt voorgeschreven door ForFACT zelf, de andere 10% door 

bijvoorbeeld de huisarts, FACT of een andere zorginstelling.  

Uit de resultaten blijkt dat een deel van de patiënten de voorgeschreven medicatie ontrouw slikt. Indien 

patiënten medicatie ontrouw slikken, kan dit een succesvol herstel beperken. Er wordt door ForFACT momenteel 

gewerkt aan het verbeteren van de controle op het trouw innemen van medicatie en er wordt gezocht naar 

manieren om de bereidheid om medicatie in te nemen, te vergroten. Het advies is om te onderzoeken of er 

nieuwe (of nog niet geïmplementeerde) op motivatie gerichte interventies gebruikt kunnen worden, zoals 

bijvoorbeeld psycho-educatie, om de trouwe inname van medicatie te verbeteren.  

 

 

4.11 Zorgvraag en behandeldoel 
 
Zorgvraag 

Uit de resultaten komt naar voren dat een klein deel van de patiënten zelf geen zorgvraag heeft. De ForFACT-

teams geven aan dat het voor patiënten soms lastig kan zijn om een eigen zorgvraag te formuleren en dat het 

voor behandelaren soms lastig is om een dergelijke zorgvraag te achterhalen. Dit kan te maken hebben met een 
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beperkt of ontbrekend inzicht van de patiënt, beperkte reflectieve vermogens en vermijding en/of ontkenning 

van de problematiek en/of het delict. Ook kan psychische problematiek zoals een cognitieve stoornis of een 

persoonlijkheidsstoornis hier invloed op hebben. Een neiging om problemen te externaliseren kan ook een rol 

spelen. In ieder geval is het een belangrijk punt van aandacht. 

 

Behandeldoel 

Uit de resultaten blijkt dat weinig behandeldoelen expliciet geformuleerd zijn op het gebied van delict preventie. 

Indirect dragen de andere behandeldoelen hier mogelijk wel aan bij, maar het komt in het dossier en de 

rapportage niet expliciet terug als apart behandeldoel. Uit de resultaten blijkt dat behandeldoelen geformuleerd 

door de behandelaar bij de start van de behandeling veelal niet een-op-een overeenkomen met de zorgvragen 

geformuleerd door de patiënt zelf. Dit verschil ziet ForFACT ook terug in de praktijk. Patiënten formuleren 

bijvoorbeeld bij de categorie systeem (familie, vrienden, relaties) zelf vaak geen zorgvraag (bijvoorbeeld omdat 

ze niet willen dat naasten betrokken worden of om dat ze niet inzien wat voor invloed het systeem heeft), terwijl 

behandelaren wel vaak een behandeldoel op dit gebied formuleren. Een ander voorbeeld is dat patiënten een 

zorgvraag formuleren op het gebied van impulscontrole/agressieregulatie, maar dat de behandelaar eerst wilt 

inzetten op het behandelen van een mogelijke oorzaak voor deze impulscontrole/agressieregulatie (bijvoorbeeld 

angst) en daarom een behandeldoel formuleert op het gebied van psychische zorg. 

 

Het afstemmen van zorgvragen en behandeldoelen 

Er kan worden geconcludeerd dat er bij de ForFACT behandelaren en de patiënten veel werk zit in het 

samenbrengen van zorgvragen van de patiënt en behandeldoelen zoals de behandelaar die ziet. Het in lijn 

zijn/brengen van behandeldoelen en zorgvragen kan bijdragen aan behandelmotivatie, behandeleffectiviteit en 

herstel. De data geven aan dat in het begin van het behandeltraject een veelal beperkte overeenkomst is in de 

zorgvraag en het behandeldoel. Een kenmerk van de ForFACT patiëntenpopulatie is ook dat het lang kan duren 

voordat er overeenstemming is bereikt tussen behandelaar en patiënt wat betreft de doelen van de behandeling. 

De ForFACT medewerkers noemen dat het soms wel een jaar kan duren voordat er überhaupt een vorm van 

contact is opgebouwd, daarna kan er pas gestart worden met inhoudelijke behandeling. Het outreachende 

karakter van ForFACT zorg brengt uitdagingen met zich mee voor de therapeutische relatie wat betreft de 

betrokkenheid en distantie tot de patiënt (Groenendijk, 2018). Het flexibel kunnen op- en afschalen van de 

intensiteit van de zorg is hier een belangrijk middel. Door middel van opleiding, coaching, intervisie en training 

moeten ForFACT behandelaren optimaal worden voorbereid op deze complexe fase in de behandeling; een fase 

waarin de patiënt en de behandelaar zorgvraag en zorgaanbod op elkaar proberen af te stemmen. Modellen van 

shared decision kunnen daarbij helpend zijn. Tot slot kan er gekeken worden naar de mogelijkheden tot het 

afnemen van een delictanalyse om meer overeenstemming te bereiken tussen zorgvraag en behandeldoel.  

 

 

4.12 Voorgeschiedenis 
 

Zorggeschiedenis 

Patiënten die in zorg komen bij ForFACT hebben vaak een complexe voorgeschiedenis aan behandelingen: het 

overgrote deel van de patiënten heeft een eerdere vorm van zorg gehad voordat ze bij ForFACT kwamen. Deze 

langdurige en complexe voorgeschiedenis typeert de populatie van ForFACT. Tijdens eerdere behandelingen zijn 

bepaalde succesvolle of minder succesvolle interventies geprobeerd. Het is belangrijk dat ForFACT behandelaren 

voldoende kennis hebben over de zorggeschiedenis van patiënten (de zorggeschiedenis wordt nog niet standaard 

uitgevraagd). Op grond van deze informatie kunnen mogelijk deels de ingrediënten voor een succesvolle of 

minder succesvolle behandeling worden vastgesteld. Wat werkte in het verleden en wat werkte niet? Uiteraard 

is het ook van belang om de mening van de patiënt te vragen over de eerder ontvangen zorg; hoe heeft hij/zij 

deze zorg ervaren?  
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Levensloop 

Kijkend naar de levensloop blijkt dat de positieve en negatieve levensgebeurtenissen per levensgebied redelijk 

in balans zijn, behalve op het gebied van de gezondheid van de patiënt. Op dit terrein kwamen meer negatieve 

levensgebeurtenissen voor (zowel op het gebied van medische als psychische gezondheid). ForFACT patiënten 

kampen veelal met complexe psychische en somatische problematiek, waardoor ingrijpende 

levensgebeurtenissen op dit gebied kunnen ontstaan. Dit kan ook andersom plaatsvinden, waarbij 

levensgebeurtenissen van invloed zijn op de medisch/somatisch en psychische problematiek. Belangrijke 

levensgebeurtenissen komen volgens ForFACT vrijwel altijd terug in de behandeling, meestal worden ook 

belangrijke gebeurtenissen uit het verleden besproken met de patiënt. Een grote verandering op het gebied van 

de partnerrelatie kan bijvoorbeeld van invloed zijn op hoe een patiënt zich voelt en gedraagt en daarmee ook op 

zijn of haar psychische problemen en het delictgedrag. Het ForFACT-team geeft aan hierop in te spelen tijdens 

de behandeling door belangrijke gebeurtenissen bespreekbaar te maken.  

 

Delictgeschiedenis 

Kennis over de delictgeschiedenis van patiënten is van groot belang voor het vormgeven van de huidige 

behandeling. Uit de resultaten blijkt dat er een grote mate van diversiteit is wat betreft de delictgeschiedenis 

van patiënten. Uit de resultaten blijkt bijvoorbeeld dat een deel van de patiënten geen strafblad of geen 

veroordeling heeft gehad in de afgelopen 10 jaar. De ForFACT-teams noemen als mogelijke verklaring voor dit 

opvallende resultaat dat sommige patiënten lang vast hebben gezeten, bijvoorbeeld tbs-patiënten. Tijdens de 

detentieperiode zijn geen nieuwe delicten gepleegd en ForFACT komt tijdens of na afloop van deze detentie/tbs-

behandeling in beeld. Daarnaast is het ook aannemelijk dat sommige patiënten weliswaar niet zijn veroordeeld, 

maar mogelijk wel delicten hebben gepleegd waarvan geen aangifte is gedaan; bijvoorbeeld huiselijk geweld. 

Ook in het geval van psychotische patiënten werd er niet altijd aangifte gedaan bij ontregeling of 

grensoverschrijdend gedrag. Tot slot kan er sprake zijn van dreigend delictgedrag, bijvoorbeeld een dreigende 

aangifte, waardoor patiënten baat hebben bij een ForFACT behandeling. Er zal verdiepend onderzoek moeten 

plaatsvinden om zicht te krijgen op de mogelijke reden(en) waarom patiënten zonder een delictgeschiedenis 

behandeling bij ForFACT krijgen. 

 In de resultaten is terug te zien dat een ander deel van de ForFACT doelgroep relatief veel delicten heeft 

gepleegd. Er zijn daarnaast relatief weinig patiënten met een seksueel delict. Een mogelijke verklaring hiervoor 

is dat zedenpatiënten over het algemeen vaker worden doorverwezen naar de forensische polikliniek. Dit komt 

mogelijk omdat ze het relatief beter doen op verschillende levensgebieden zoals het hebben van een baan en 

het hebben van een woning, ze minder snel gedragsmatig ontregelen, ze een minder heftig psychiatrisch beeld 

vertonen en omdat ze zich mogelijk beter aan afspraken kunnen houden met betrekking tot de behandeling.  

  

 

4.13 Ketenzorg en samenwerking 
 
Uit de resultaten komt naar voren dat de ForFACT patiëntenpopulatie zich kenmerkt door complexe 

problematiek en een lange complexe zorggeschiedenis, waarbij vaak sprake is van chronische problemen. De 

meerderheid van de patiënten heeft in het verleden vanuit verschillende invalshoeken zorg ontvangen, maar 

desondanks is er toch een verwijzing naar ForFACT en heeft de eerdere zorg dit niet kunnen voorkomen. Omdat 

het bij de ForFACT patiëntenpopulatie veelal om langdurige zorg gaat, is samenwerking, de regie, afstemming en 

continuïteit van de zorg cruciaal.  

De resultaten van dit onderzoek geven aan dat het goed is om te (blijven) kijken naar de instroom en 

inclusiecriteria van ForFACT. Communicatie met de verwijzers van ForFACT is daarbij van groot belang. Uit de 

resultaten komt daarnaast naar voren dat veel ForFACT patiënten ook ten tijde van de ForFACT behandeling zorg 

ontvangen bij diverse zorgaanbieders. Doordat veel patiënten kampen met problemen op meerdere 

levensgebieden, zoals wonen en werk, is een nauwe afstemming met instellingen zoals RIBW’s en 
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maatschappelijke instanties belangrijk. Maar ook het onderhouden van nauw contact met de verslavingszorg en 

specialistische zorginstellingen op het gebied van LVB of autisme is noodzakelijk. Kennis over en weer met 

betrekking tot werkwijze, zorgvisie, procedures, taken en verantwoordelijkheden, maar ook mogelijkheden en 

onmogelijkheden is van groot belang om deze samenwerking en afstemming soepel te laten verlopen. ForFACT 

patiënten hebben immers om allerlei redenen veel behoefte aan een helder, transparant en eenduidig zorgkader. 

De ForFACT-teams noemen dan ook dat het voor de patiënt duidelijk moet zijn met welke (zorg)vraag 

hij/zij bij welke zorginstelling terecht kan. De heterogeniteit van zorgvragen en de verscheidenheid aan 

psychische en somatische stoornissen laat zien dat de samenwerking tussen (zorg)instellingen, maatschappelijke 

instanties, wijkteams, somatische zorgverleners en dergelijken, van groot belang is. Daarbij dient rekening 

gehouden te worden met verschillen tussen instellingen wat betreft normen, waarden, behandelcontext en 

taalgebruik. Samenwerkingspartners kunnen elkaar hierin aanvullen, maar om de vertaalslag over en weer te 

kunnen maken moet er bewustzijn zijn van deze verschillen en moet er onderling overleg plaatsvinden 

(bijvoorbeeld door middel van een multidisciplinair overleg met medewerkers van de verschillende instellingen). 

Als bijvoorbeeld een patiënt wordt aangemeld bij ForFACT met een LVB, dienen de ForFACT-teams zich voor te 

bereiden op een behandeling waarbij meerdere zorginstellingen betrokken zullen zijn. Bij de start en tijdens de 

behandeling moet goed gekeken worden of deze patiënt voldoende overzicht heeft: heeft de patiënt alle 

informatie kunnen verwerken, kan de patiënt de informatie onthouden, weet de patiënt waar hij/zij terecht kan 

met welke problemen en hoe kunnen behandelaren hier bij helpen? Ook gedurende de behandeling moet steeds 

weer aandacht worden besteed aan het actualiseren van dit overzicht. Daarnaast is het belangrijk om het 

taalgebruik tussen instellingen af te stemmen zodat het voor de patiënt helder is wat er wordt gevraagd. 

De ketensamenwerking is complex en vormt een grote uitdaging, maar is cruciaal voor de ForFACT 

patiëntengroep die vaak langdurige zorg nodig heeft, waarbij de zorg vaak wordt geboden wordt door 

verschillende instellingen. De samenwerking met instellingen kan door procedurele, financiële en juridische 

problemen worden bemoeilijkt. Samen met andere zorginstellingen, gemeentes, justitie en zorgverzekeraars 

moet er permanent gezocht worden naar, en het oplossen van deze problemen. De afgelopen jaren zijn er 

verschillende projecten geweest die de samenwerking van instellingen met betrekking tot forensische patiënten 

in kaart hebben gebracht om deze samenwerking te optimaliseren (De Vogel et al., 2019). Het bestuderen van 

dergelijke (toekomstige) projecten en het trekken van relevante conclusies voor ForFACT is van belang.  

Voor een goede samenwerking met andere zorginstellingen moet allereerst het interne beleid goed op 

orde zijn. Als bijvoorbeeld tijdens de intakefase een relevante diagnose of relevante probleemgebieden gemist 

worden, zal er ook geen samenwerkingsverband worden gezocht met een specialistische zorginstelling om deze 

probleemgebieden aan te pakken. Alle aanbevelingen die gedaan worden in hoofdstuk 5 hebben daarom ook 

direct of indirect invloed op de ketensamenwerking. 



 
 

60 
 

 Conclusies en aanbevelingen  

 
Dit hoofdstuk bevat conclusies en een overzichtstabel met aanbevelingen en aandachtspunten voor de Kairos 

ForFACT behandelpraktijk. De genoemde aanbevelingen en aandachtspunten zijn mogelijk ook interessant en 

bruikbaar voor andere ForFACT-teams. Dit hoofdstuk bevat tevens een beschrijving van de beperkingen van het 

onderzoeksproject en ideeën voor vervolgonderzoek. 

 

 

5.1 Aanbevelingen en aandachtspunten voor de Kairos ForFACT behandelpraktijk 
 
Het doel van dit exploratieve onderzoeksproject ForFACT patiënt beter in beeld, van delict naar zorg was om de 

complexe forensisch psychiatrische ForFACT patiëntenpopulatie in kaart te brengen op het gebied van 

patiëntkenmerken, zorggeschiedenis, levensloop, delictgeschiedenis en zorgvragen. Op basis van de gevonden 

resultaten, reflectie en discussie kan worden geconcludeerd dat de ForFACT patiëntenpopulatie een grote mate 

van diversiteit kent. Tijdens de behandeling dient er rekening gehouden te worden met allerlei zeer complexe 

zorgvraagstukken, maar ook met hoe deze zorgvraagstukken zich tot elkaar verhouden. Op basis van de 

resultaten, reflectie en discussie zijn vijf relevante domeinen geselecteerd: demografie, context, recidiverisico, 

diagnostiek en zorg. Ieder domein bestaat uit een aantal aandachtsgebieden: dit zijn gebieden die extra aandacht 

verdienen binnen de Kairos ForFACT behandelpraktijk en waarop aanbevelingen zijn geformuleerd in tabel 7. 

Een overzicht van de 5 domeinen met bijbehorende aandachtsgebieden is te zien in figuur 49. De domeinen zijn 

niet losstaand, maar hangen samen. De aanbevelingen in tabel 7 hebben in veel gevallen daarom ook een domein 

overstijgend karakter.  

 

Figuur 49. Een overzicht van de vijf relevante domeinen en de bijbehorende aandachtsgebieden waarop aanbevelingen worden gedaan 

voor de Kairos ForFACT behandelpraktijk (zie tabel 7).  
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Resultaat 
Wat is het meest 

opvallende resultaat? 

Herkenbaarheid 
In welke mate zijn de 

resultaten herkenbaar 
voor ForFACT? 

 

Relevantie  
Wat is het belang voor de doelstellingen 

met de patiënt?  
 

Analyse  
Actuele versus gewenste praktijk. Welke plek heeft 

het binnen ForFACT en/of welke plek zou het 
eventueel ‘moeten’ hebben? 

 

Aanbevelingen en aandachtspunten  
Welke ontwikkelingen zijn denkbaar? 

 

Demografie 
Culturele achtergrond  

26% van de deelnemers 
heeft een niet-

Nederlandse culturele 
achtergrond.  

 

De resultaten worden 
herkend door ForFACT. 
 

Culturele achtergrond kan onder andere 
een rol spelen bij: 
 

- De belevingswereld van de patiënt, 
bijvoorbeeld met betrekking tot 
ziektes. 

- De problematiek van de patiënt. 
- De effectiviteit van de behandeling. 
- Responsiviteit. 
- De betrouwbaarheid en validiteit van 

testinstrumenten.  
- Het contact en de samenwerking met 

de patiënt. 
 

Culturele achtergrond wordt uitgevraagd in de 
anamnese en op indicatie kan een cultureel 
interview worden afgenomen. 
 
Er wordt nog te weinig rekening gehouden met 
culturele achtergrond in de diagnostiek en 
behandeling. 
 
Er zou meer aandacht mogen zijn voor de culturele 
achtergrond in het behandelproces. 
 
Er is nog te weinig diversiteit in de ForFACT-teams 
op het gebied van de eigen culturele achtergrond.  

De kennis van behandelaren op het gebied van 
diverse culturen vergroten. 
 
De samenwerking met experts en partners op het 
gebied van transculturele (forensische) psychiatrie 
versterken. 
 
Onderzoeken of de culturele achtergrond van 
patiënten voldoende wordt meegewogen in de 
keuze voor testinstrumenten, de uitvoer van 
testonderzoek en de interpretatie van 
testresultaten. 
 
Het vergroten van de culturele diversiteit van de 
ForFACT-teams. 
 

Demografie 
Godsdienst 

Bij 22% van de patiënten 
speelt geloof/godsdienst 

een rol. 
 

De resultaten worden 
herkend door ForFACT. 
 

Godsdienst/religie kan onder andere een 
rol spelen bij: 
 

- Zingeving. 
- Kwaliteit van leven. 
- Recidive (zowel als een potentieel 

beschermde factor als een potentiele 
risicofactor).  

- De effectiviteit van de behandeling. 
- Responsiviteit. 
- Het contact en de samenwerking met 

de patiënt. 
 

Godsdienst wordt uitgevraagd in de anamnese en op 
indicatie kan een cultureel interview worden 
afgenomen. 
 
Behandelaren zijn nog niet altijd op de hoogte van 
de rol die godsdienst in het leven van patiënten 
speelt.  
 
Mogelijk kan dit thema een grotere rol spelen in de 
behandeling, met name met het oog op de 
responsiviteit van de behandeling. 
 

De kennis van behandelaren op het gebied van 
diverse godsdiensten vergroten. 
 
Godsdienst gebruiken als onderwerp van gesprek 
om de rol hiervan in de behandeling en het herstel 
te onderzoeken en benutten. 
 
De samenwerking met experts en partners op het 
gebied van transculturele (forensische) psychiatrie 
versterken. 
 
 
 
 
 

Tabel 7. Een overzichtstabel met de belangrijkste aanbevelingen voor de Kairos ForFACT behandelpraktijk, ingedeeld aan de hand van de domeinen en aandachtspunten van figuur 49. De aanbevelingen zijn 

gebaseerd op de resultaten, reflecties en discussies uit hoofdstuk 3 en 4.  
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Resultaat 
Wat is het meest 

opvallende resultaat? 

Herkenbaarheid 
In welke mate zijn de 

resultaten herkenbaar 
voor ForFACT? 

 

Relevantie  
Wat is het belang voor de doelstellingen 

met de patiënt?  
 

Analyse  
Actuele versus gewenste praktijk. Welke plek heeft 

het binnen ForFACT en/of welke plek zou het 
eventueel ‘moeten’ hebben? 

 

Aanbevelingen en aandachtspunten  
Welke ontwikkelingen zijn denkbaar? 

 

Demografie 
Beheersing van de 

Nederlandse taal 
31% van de patiënten 

beheerst de Nederlandse 
taal onvoldoende tot 

matig. 
 

De resultaten worden 
herkend door ForFACT. 
 
 
 

Taalproblemen kunnen onder andere een 
rol spelen bij: 
 

- De diagnostiek. 
- De effectiviteit van de behandeling. 
- De communicatie en samenwerking 

met de patiënt. 
- De betrouwbaarheid en validiteit van 

testinstrumenten. 
 
 
 
 
 
 

Het onvoldoende beheersen van de Nederlandse 
taal is een exclusiecriterium van ForFACT.  
 
De oorsprong van de taalachterstand bij patiënten is 
divers (bijvoorbeeld een andere moedertaal of 
cognitieve problemen). 
 
Patiënten die de taal onvoldoende beheersen 
worden veelal doorverwezen. 
 
Toch volgt een deel van deze patiënten behandeling 
bij ForFACT. Is het behandelaanbod geschikt voor 
patiënten die de Nederlandse taal onvoldoende 
beheersen? 

De intakeprocedure blijven evalueren en 
aanscherpen. 
 
De ernst en oorsprong van de taalachterstand bij 
patiënten specificeren. 
 
Het aanbieden van noodzakelijke informatie in 
diverse talen. 
 
Het vergroten van de diversiteit van het ForFACT-
team, te denken valt aan meertalige collega’s.  
 
Waar nodig, meer gebruik maken van het werken 
met tolken. 

Context 
Partner en kinderen  

35% van de patiënten 
heeft een partner. 

 
 46% van de patiënten 
heeft een of meerdere 

kinderen.  
 

De kwaliteit van het 
contact tussen de patiënt 

en zijn/haar partner en 
kind(eren) en de rol in de 

opvoeding is divers. 
  
 

De resultaten worden 
herkend door ForFACT. 
 

Het betrekken van het systeem is een 
belangrijk onderdeel van het ForFACT 
aanbod, onder andere omdat: 
 

- Het systeem een belangrijke rol kan 
spelen in het leven van de patiënt. 

- Veel problemen van patiënten vaak 
niet los staan van de partnerrelatie, 
het gezinssysteem of het netwerk. 

- Het systeem een mogelijke rol kan 
spelen in delict- 
gedrag/dreiging/preventie. 

- Het systeem van invloed kan zijn op 
de effectiviteit van de behandeling. 

 

De outreachende werkwijze van ForFACT bevordert 
het zicht op het systeem van een patiënt.  
 
De aandacht voor het systeem is deels terug te zien 
in de behandeldoelen die zijn opgesteld door de 
behandelaren. 
 
De manier waarop het systeem betrokken wordt, is 
patiënt afhankelijk. 
 
Het betrekken van het systeem kan bemoeilijkt 
worden door barrières bij het systeem of bij de 
patiënt.  
 
Het systeem moet, indien mogelijk, goed worden 
geïnformeerd over de behandeling van de patiënt. 
 
 
 

Onderzoeken of kennis binnen de reguliere ggz op 
het gebied van het betrekken van het systeem kan 
worden gebruikt in het behandelproces van 
ForFACT. 
 
Het integreren van nieuwe (forensische) 
richtlijnen/inzichten op het gebied van het 
betrekken van naasten in behandelproces (zie 
bijvoorbeeld een project van Koers en Kansen7). 
 
Onderzoeken of het systeem voldoende is 
geïnformeerd over de behandeling (rekening 
houdend met motivatie en privacy). 

                                                                 
7 Bijvoorbeeld een nog op te leveren project van Koers en Kansen: ‘Naasten- en familiebeleid in de klinische forensische zorg: onderzoek en training van de praktijk’.  
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Resultaat 

Wat is het meest 
opvallende resultaat? 

Herkenbaarheid 
In welke mate zijn de 

resultaten herkenbaar 
voor ForFACT? 

 

Relevantie  
Wat is het belang voor de doelstellingen 

met de patiënt?  
 

Analyse  
Actuele versus gewenste praktijk. Welke plek heeft 

het binnen ForFACT en/of welke plek zou het 
eventueel ‘moeten’ hebben? 

 

Aanbevelingen en aandachtspunten  
Welke ontwikkelingen zijn denkbaar? 

 

Context 
Arbeidssituatie  

61% van de patiënten 
heeft geen werk. 

De resultaten worden 
herkend door ForFACT. 
 

Het hebben van werk kan beschermende, 
recidive reducerende effecten hebben. 

De forensisch maatschappelijk werker zoekt samen 
met de patiënt naar mogelijkheden voor 
(vrijwilligers)werk of dagbesteding. 
 
Behandelaren motiveren de patiënt, begeleiden 
hem/haar bij de eerste stappen van het vinden van 
werk en bemiddelen tussen de patiënt en de 
werkgever indien nodig.  
 

Er is veel aandacht voor werk. Evalueer binnen 
ForFACT en met relevante samenwerkingspartners 
de huidige werkwijze.   

Context 
Opleiding 

32% van de patiënten 
heeft alleen 

basisonderwijs afgerond. 
 

Een deel van de 
behandelaren van 
ForFACT had een lager 
opleidingsniveau 
verwacht. 

Het hebben van een afgeronde opleiding 
vergroot de kansen op de arbeidsmarkt. 

Er is soms sprake van een onderschatting van het 
opleidingsniveau van patiënten door de 
behandelaren. Dit zou kunnen komen door de 
cognitieve beperkingen waar patiënten mee kampen 
ten tijde van de ForFACT behandeling (veroorzaakt 
door bijvoorbeeld medicatie, middelengebruik, 
letsel of trauma).  
 

Tijdens de intake aandacht hebben voor het 
onderscheid tussen het actuele toestandsbeeld en 
het potentiele niveau van functioneren. 
 
 
 
 
 
 

Context 
Financiën 

63% van de patiënten 
heeft problematische 

schulden. 
 

53% van de patiënten 
heeft een vorm van 

bewindvoering of toezicht 
op financiën.  

 

De resultaten worden 
herkend door ForFACT. 
 

Het op orde hebben van de financiën is 
van belang voor succesvol herstel.  
 
Financiële problemen kunnen een 
risicofactor zijn voor delictgedrag.  
 

Financieel bewind of toezicht ontbreekt bij sommige 
patiënten met problematische schulden. Het 
omgekeerde komt ook voor: sommige patiënten 
hebben financieel bewind of toezicht zonder 
problematische schulden. 
 
De forensisch maatschappelijk werker begeleidt 
patiënten naar het verkrijgen van een vorm van 
financieel bewind of toezicht. 
 
 
 
 
 
 

De samenwerking versterken met experts en 
partners op het gebied van 
financiën/schuldhulpverlening, het beschrijven van 
best practices en het raadplegen van (toekomstige) 
projecten op het gebied van hulp bij schulden8. 
 

                                                                 
8 Bijvoorbeeld nog op te leveren projecten van Koers en Kansen: ‘The great escape’ en ‘Schuldenvrij terug in de maatschappij’ 
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Resultaat 
Wat is het meest 

opvallende resultaat? 

Herkenbaarheid 
In welke mate zijn de 

resultaten herkenbaar 
voor ForFACT? 

 

Relevantie  
Wat is het belang voor de doelstellingen 

met de patiënt?  
 

Analyse  
Actuele versus gewenste praktijk. Welke plek heeft 

het binnen ForFACT en/of welke plek zou het 
eventueel ‘moeten’ hebben? 

 

Aanbevelingen en aandachtspunten  
Welke ontwikkelingen zijn denkbaar? 

 

Diagnostiek 
Cognitieve functies 

Bij 63% van de patiënten 
is sprake van een 

vermoeden van een lichte 
cognitieve stoornis. 

 
Bij 67% van de patiënten 

is sprake van een 
vermoeden van een LVB.9 

De percentages liggen 
hoger dan verwacht werd 
door ForFACT.  

Inzicht in intelligentie en cognitieve 
vermogens is belangrijk voor de 
behandeldoelen, het behandelaanbod en 
de responsiviteit. 
 
De cognitieve vermogens van patiënten 
hebben invloed op hoe en met welke 
partners wordt samengewerkt en zijn van 
belang bij eventuele verwijzingen. 
 
 

Intelligentie en cognitief functioneren wordt 
momenteel niet standaard getest. 
 
Er wordt op indicatie een verdiepend 
psychodiagnostisch onderzoek gedaan.  
 
 

Het standaard toevoegen van 
screeningsinstrumenten (zoals de SCIL en de 
MoCA) aan de intakefase, rekening houdend met 
toekomstig onderzoek naar de betrouwbaarheid en 
validiteit van deze tests bij de ForFACT doelgroep. 
 
Het inzetten van screeningsinstrumenten ter 
ondersteuning van indicatie voor 
(neuropsychologisch) vervolgonderzoek. 
 
Het aanpassen van de omgang met patiënten op 
basis van de uitkomsten van het 
psychodiagnostisch onderzoek. 
 
Onderzoek naar de inzet van specifieke 
behandelinterventies gericht op het verbeteren 
van cognitief functioneren. 
 
Het vergroten van kennis en vaardigheden bij 
behandelaren voor de omgang met patiënten met 
een LVB en een lichte cognitieve stoornis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
9 De uitkomsten van de screeningsinstrumenten dienen met voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd, gezien diverse factoren in de testpopulatie een rol kunnen spelen in de uitkomsten 
van de test (denk aan middelengebruik, medicatie en/of taalachterstand). 
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Resultaat 
Wat is het meest 

opvallende resultaat? 

Herkenbaarheid 
In welke mate zijn de 

resultaten herkenbaar 
voor ForFACT? 

 

Relevantie  
Wat is het belang voor de doelstellingen 

met de patiënt?  
 

Analyse  
Actuele versus gewenste praktijk. Welke plek heeft 

het binnen ForFACT en/of welke plek zou het 
eventueel ‘moeten’ hebben? 

 

Aanbevelingen en aandachtspunten  
Welke ontwikkelingen zijn denkbaar? 

 

Recidiverisico 
FARE 

Gedurende de 
onderzoeksperiode was 

het proces van zicht 
krijgen op FARE-gegevens 

lastig. Niet alle FARE-
gegevens waren 

(makkelijk) vindbaar. 
  

Deze observatie wordt 
herkend door ForFACT. 
 
 

 
 

De FARE is een onderdeel van de 
verplichte ROM. 
 
Accuraat gebruik, training en inbedding 
van het instrument in de behandeling 
draagt bij aan de kwaliteit van de FARE. 
 
De FARE kan behandelaren helpen om 
zicht te krijgen op het recidiverisico van 
patiënten. 
 
In hoeverre de FARE het geschikte 
instrument is om recidiverisico te 
monitoren, wordt momenteel nog 
onderzocht door validatiestudies 
(Kwaliteit Forensische Zorg call 2017-64). 
 
 

De FARE wordt nog niet altijd conform de 
voorgeschreven procedure afgenomen. 
 
De FARE wordt nog beperkt gebruikt in 
behandelplanbesprekingen. 
 
De ervaring van sommige behandelaren is dat de 
FARE weinig richting geeft aan 
behandelinhoud/doelen. 
 
Wat betreft de verwerking van FARE-gegevens is nog 
verbetering nodig, zoals de opslag en vindbaarheid 
van de FARE in patiëntendossiers. 
 
Enkele items van de FARE zijn lastig te scoren en/of 
geven mogelijk een vertekend beeld van het 
recidiverisico (bijvoorbeeld items over 
regelovertreding en wonen). 
 

De FARE verder inbedden in de ForFACT werkwijze: 
training, afname, gebruik, opslag. 
 
Het opnieuw onder de aandacht brengen van de 
doelen met betrekking tot de gestructureerde wijze 
van afname en monitoring van het recidiverisico 
door de FARE. 
 
Het lopende onderzoek naar de predictieve 
validiteit van de FARE goed volgen en de 
uitkomsten van dit onderzoek omzetten in beleid. 
 

Recidiverisico 
Risicotaxatie 

32% van de deelnemers 
heeft een zeer laag tot 

laag recidiverisico op de 
FARE rondom de intake.  

 
De gemiddelde scores op 

de dynamische 
risicofactoren van de 

FARE zijn relatief laag. 
 

ForFACT had hogere 
recidivescores verwacht, 
gezien het type zorg 
(forensische ambulante 
zorg). 
 

Het inschatten en monitoren van het 
recidiverisico is gezien de forensische 
doelstellingen van ForFACT van groot 
belang. 
 
 
 
 

Op indicatie kan een delictanalyse (veldnorm) 
worden afgenomen om delictfactoren in kaart te 
brengen (ter delict preventie). 
 
Passen patiënten met lage risicoprofielen bij 
ForFACT? Welke andere zaken spelen een rol in het 
leven van patiënten waardoor ze bij ForFact terecht 
komen? Bijvoorbeeld andere complexe 
problematiek, dreiging van delictgedrag of het 
doorschuiven van ernstig ontregelde patiënten in de 
ketenzorg. 
 
Mogelijk is het risicobeeld dat behandelaren van 
patiënten hebben bij de intake nog niet compleet en 
wordt dit beeld meer duidelijk/zichtbaar in de loop 
van het behandeltraject. 

Het beleid rondom de indicatie van de 
delictanalyse verder specificeren. 
 
De ontwikkelingen wat betreft de delictanalyse (al 
dan niet verkort) nauwgezet volgen waardoor de 
intake, diagnostiek, FARE en delictanalyse 
geïntegreerd gebruikt kunnen worden. 
 
Het doen van verdiepend onderzoek om zicht te 
krijgen op de mogelijke reden(en) waarom 
patiënten met een lage recidivescore behandeling 
bij ForFACT krijgen. 
 
Vanuit een forensisch oogpunt onderzoeken of 
ForFACT de best geïndiceerde zorg is voor 
patiënten met een laag recidiverisico.  
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Resultaat 
Wat is het meest 

opvallende resultaat? 

Herkenbaarheid 
In welke mate zijn de 

resultaten herkenbaar 
voor ForFACT? 

 

Relevantie  
Wat is het belang voor de doelstellingen 

met de patiënt?  
 

Analyse  
Actuele versus gewenste praktijk. Welke plek heeft 

het binnen ForFACT en/of welke plek zou het 
eventueel ‘moeten’ hebben? 

 

Aanbevelingen en aandachtspunten  
Welke ontwikkelingen zijn denkbaar? 

 

Zorg 
Verwijzing en 

behandelkader 
Het merendeel van de 

patiënten (82%) is 
doorverwezen naar 

ForFACT door de huisarts 
of de reclassering. 

 
60% van de patiënten 

heeft een vrijwillig 
behandelkader.  

  

De resultaten worden 
herkend door ForFACT. 
 

Het verkrijgen van nader inzicht in de 
verwijzingsprocessen is belangrijk zodat 
gekeken kan worden of ForFACT de best 
geïndiceerde zorg is voor een patiënt.  
 
 
 

Verwijzers weten ForFACT over het algemeen goed 
te vinden.  
 
De aanmeldprocedure bij ForFACT is ingewikkeld. 
Soms ontstaat er een discussie of een patiënt wel 
binnen een forensisch kader behandelding zou 
moeten krijgen. Heeft deze patiënt FACT of ForFACT 
nodig? 
 
Een relatief groot deel van de patiënten heeft een 
vrijwillig behandelkader. Toch kan er in deze 
gevallen sprake zijn van enige ‘drang’ en beperkte 
vrijwilligheid, bijvoorbeeld vanuit de crisisdienst of 
Veilig Thuis, waardoor patiënten bij de huisarts 
terecht komen voor een verwijzing naar ForFACT. 
 
De ervaring van veel behandelaren is dat regelmatig 
naar ForFACT wordt doorverwezen bij (dreigende) 
agressie of ontregelend gedrag. 
 

Het vergroten van zicht op verwijzingsprocessen en 
patiëntenstromen. 
 
Het verder onderzoeken van indicatie en inclusie 
(welke zorg voor welke patiënt) en de uitkomsten 
communiceren en bespreekbaar maken in de 
keten.   
  

Zorg 
Locatie van afspraken 
63% van de patiënten 

heeft behandelcontacten 
in de eigen leefomgeving. 

 
 19% van de patiënten 

gaat voor afspraken naar 
de polikliniek. 

 

De resultaten worden 
herkend door ForFACT. 

Een kenmerk van ForFACT zorg is de 
flexibele en outreachende werkwijze. De 
patiënten hebben veel baat bij deze 
werkwijze vanwege bijvoorbeeld een 
gebrekkige motivatie en een grote 
kwetsbaarheid (waardoor ze nergens 
anders terecht kunnen).  

Mogelijke redenen waarom sommige afspraken toch 
op de polikliniek plaatsvinden: 
 

- Sommige patiënten kunnen goed afspraken 
nakomen, maar lopen ernstig vast op andere 
levensgebieden. 

- Sommige patiënten komen onverwachts 
binnenlopen voor bijvoorbeeld medicatie. 

- Voor sommige patiënten is naar de polikliniek 
toekomen een behandeldoel op zich. 

Het blijven monitoren van de mogelijkheden die 
patiënten hebben tot een minder 
intensievere/outreachende vorm van zorg met als 
eventueel gevolg daarvan een doorverwijzing naar 
een polikliniek.   
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Resultaat 
Wat is het meest 

opvallende resultaat? 

Herkenbaarheid 
In welke mate zijn de 

resultaten herkenbaar 
voor ForFACT? 

 

Relevantie  
Wat is het belang voor de doelstellingen 

met de patiënt?  
 

Analyse  
Actuele versus gewenste praktijk. Welke plek heeft 

het binnen ForFACT en/of welke plek zou het 
eventueel ‘moeten’ hebben? 

 

Aanbevelingen en aandachtspunten  
Welke ontwikkelingen zijn denkbaar? 

 

Diagnostiek 
Psychische stoornis 

Patiënten hebben 
gemiddeld 5 verschillende 

diagnoses. 
 

De meest voorkomende 
hoofddiagnose is stoornis 

in de impulsbeheersing, 
gevolgd door 

persoonlijkheidsstoornis. 
 

De resultaten worden 
herkend door ForFACT. 
 
 
 

Ook als het voorkomen van recidive 
leidend is, is het zicht hebben op de 
psychische problematiek van patiënten 
belangrijk om behandeldoelen te 
formuleren en de behandeling vorm te 
geven. 
 

ForFACT werkt samen met verschillende 
gespecialiseerde zorginstellingen om optimale zorg 
te bieden aan patiënten met verschillende typen 
stoornissen. 
 
ForFACT kijkt welke psychische stoornissen 
behandeld kunnen worden door het eigen team in 
het kader van delict preventie. 
 
Slaapproblemen, LVB en cognitieve stoornissen 
worden mogelijk ondergediagnosticeerd. 
 

In de diagnostiek meer aandacht geven aan 
slaapproblemen, LVB en cognitieve stoornissen.  
 
Het raadplegen van (toekomstige) projecten op het 
gebied van slaapproblematiek10. 

Diagnostiek 
Problematisch 

middelengebruik 
Bij 70% van de patiënten 

is sprake van een 
problematisch gebruik 
van middelen ten tijde 

van de ForFACT 
behandeling. 

De resultaten worden 
herkend door ForFACT. 
 
 
 
 
 

Problematisch middelengebruik vormt 
een risicofactor voor delictgedrag. 
 
Problematisch middelengebruik kan de 
effectiviteit van de behandeling 
beïnvloeden door onder andere:  
 

- No-shows. 
- Het onder invloed zijn van patiënten 

tijdens behandelafspraken. 
- Verslechterde executieve functies van 

patiënten. 
  

ForFACT geeft in de behandeling extra aandacht aan 
het middelengebruik van patiënten, door het 
huidige gebruik uit te vragen. 
 
ForFACT werkt samen met de verslavingszorg om 
het middelengebruik van patiënten onder controle 
te krijgen. 

De samenwerking met de verslavingszorg 
versterken. Door het uitwisselen van kennis met 
dergelijke instellingen kunnen de vaardigheden van 
behandelaren op het gebied van middelengebruik 
preventie op peil worden gehouden.  
 
Regelmatig beoordelen of de middelenanamnese 
state-of-the-art is en of de koppeling met 
delictgedrag op gestandaardiseerde wijze in kaart 
wordt gebracht.  
 
Het raadplegen van (toekomstige) projecten op het 
gebied van problematisch middelengebruik 
(Kraanen et al., 2019). 
 

Diagnostiek 
Suïcidaliteit 

9% van de patiënten heeft 
een verhoogde kans op 

suïcide. 

De resultaten worden 
herkend door ForFACT. 

Zicht hebben op het suïciderisico van 
patiënten is van groot belang voor het 
behandelen van psychische 
problematiek. 
 

In het geval van een verhoogde kans op suïcide 
wordt een CASE-interview afgenomen. 

De geldende protocollen met betrekking tot 
suïcidepreventie worden gevolgd.  
 
 

                                                                 
10 Bijvoorbeeld een nog op te leveren project van Kwaliteit Forensische Zorg: ‘Ontwikkeling handreiking voor de behandeling van (chronische) insomnie bij patiënten van forensische 

afdelingen’.  
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Resultaat 
Wat is het meest 

opvallende resultaat? 

Herkenbaarheid 
In welke mate zijn de 

resultaten herkenbaar 
voor ForFACT? 

 

Relevantie  
Wat is het belang voor de doelstellingen 

met de patiënt?  
 

Analyse  
Actuele versus gewenste praktijk. Welke plek heeft 

het binnen ForFACT en/of welke plek zou het 
eventueel ‘moeten’ hebben? 

 

Aanbevelingen en aandachtspunten  
Welke ontwikkelingen zijn denkbaar? 

 

Diagnostiek 
Medische/somatische 

problematiek 
57% van de patiënten 

heeft last van 
medische/somatische 

problematiek. 

De resultaten worden 
herkend door ForFACT. 
 

Zicht hebben op de somatische 
problematiek van patiënten is onder 
andere belangrijk omdat: 
 

- Somatische gezondheid invloed heeft 
op de psychische gezondheid en 
andersom. 

- Het vroegtijdig ontdekken van 
klachten en aandoeningen veel leed 
kan besparen. 

- Somatische problemen de kwaliteit 
van leven en de levensverwachting 
kunnen verminderen. 

- Somatische problemen kunnen 
ontstaan door het langdurig gebruik 
van psychofarmaca. 

- Somatische problemen samenhangen 
met een slechte leefstijl en een tekort 
aan zelfzorg. 
 

Recentelijk heeft ForFACT de somatische screening 
structureel onderdeel gemaakt van de intakefase. 
 
Op indicatie kan worden besloten om een 
uitgebreidere screening af te nemen. 
 
Behandelaren zijn nu beter op de hoogte van welke 
somatische problemen er zijn, waar patiënten 
tegenaan lopen en welke inspanningen kunnen 
worden geleverd ter bevordering van een gezonde 
leefstijl.  

Het nauwkeurig analyseren van de uitkomsten van 
de somatische screening, zowel op individueel 
niveau alsook op beleidsmatig niveau.  
 
Het samenwerken met ketenpartners om de 
somatische problematiek van patiënten zoveel 
mogelijk onder controle te krijgen. De positie van 
de huisarts moet daarbinnen goed gemarkeerd 
worden. 
 
  

Diagnostiek 
Medicatiebeleid 

76% van de patiënten 
slikt medicatie. 

 
16% van de patiënten 

slikt deze medicatie 
ontrouw. 

 
De meest voorkomende 

voorgeschreven medicatie 
is antipsychotica, gevolgd 

door slaap/kalmerings-
middelen. 

 

De resultaten worden 
herkend door ForFACT. 
 

Het voorschrijven van medicatie draagt 
bij aan een succesvolle behandeling door 
het verlichten van somatische of 
psychische klachten. 
 
Indien patiënten medicatie ontrouw 
slikken, kan dit de werking, effectiviteit 
en mogelijk een succesvol herstel 
beperken. 
  

Medicatie wordt bijna altijd door de psychiaters van 
de ForFACT-teams zelf voorgeschreven. 
 
Een aantal patiënten ontvangt medicamenteuze 
behandeling bij een andere zorginstelling. 
 
Er wordt momenteel gewerkt aan het verbeteren 
van de controle op ontrouw medicatiegebruik. 
 
Er wordt momenteel gezocht naar manieren om de 
bereidheid voor medicatie inname te vergroten, 
indien patiënten de medicatie ontrouw gebruiken. 
 

Het verbeteren van het beleid voor het 
optimaliseren van trouw medicatiegebruik. 
 
Onderzoeken of er nieuwe of nog niet 
geïmplementeerde op motivatie gerichte 
interventies zijn, zoals bijvoorbeeld psycho-
educatie, om de trouwe inname van medicatie te 
verbeteren. 
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Resultaat 
Wat is het meest 

opvallende resultaat? 

Herkenbaarheid 
In welke mate zijn de 

resultaten herkenbaar 
voor ForFACT? 

 

Relevantie  
Wat is het belang voor de doelstellingen 

met de patiënt?  
 

Analyse  
Actuele versus gewenste praktijk. Welke plek heeft 

het binnen ForFACT en/of welke plek zou het 
eventueel ‘moeten’ hebben? 

 

Aanbevelingen en aandachtspunten  
Welke ontwikkelingen zijn denkbaar? 

 

Zorg 
Zorgvraag en 

behandeldoel 
De behandeldoelen 

geformuleerd door de 
behandelaar komen bij de 

start van de behandeling 
veelal niet een-op-een 

overeen met de 
zorgvragen geformuleerd 

door de patiënt zelf.  
 

Er zijn weinig 
behandeldoelen expliciet 

geformuleerd op het 
gebied van delict 

preventie. 

De resultaten worden 
herkend door ForFACT. 
 

Patiënten komen bij ForFACT met eigen 
zorgvragen; waar wil de patiënt mee 
geholpen worden? De behandelaar 
formuleert behandeldoelen waarop de 
zorg wordt gericht.  
 
Zicht hebben op de behandeldoelen en 
zorgvragen van een patiënt geeft richting 
aan het behandeltraject. 
 
Het in lijn zijn/brengen van 
behandeldoelen van de behandelaar en 
zorgvragen van de patiënt kan bijdragen 
aan behandelmotivatie, 
behandeleffectiviteit en herstel.  
 
De behandelaar en patiënt werken 
samen aan het behalen van de 
behandeldoelen.  
 

In de behandelpraktijk zit veel werk in het 
samenbrengen van behandeldoelen van de 
behandelaar en zorgvragen van de patiënt. 
 
Recidive vermindering komt weinig terug als apart 
behandeldoel in de rapportage. Indirect dragen alle 
behandeldoelen mogelijk bij aan delict preventie, 
maar de link tussen een behandeldoel en recidive 
vermindering wordt echter weinig expliciet 
beschreven.  
 
 
 

Door middel van opleiding, coaching, intervisie en 
training behandelaren optimaal voorbereiden op 
de behandelfase waarin behandeldoelen en 
zorgvragen op elkaar afgestemd proberen te 
worden. Modellen van shared decision kunnen 
daarbij helpend zijn.  
 
Behandeldoelen expliciet formuleren op het gebied 
van delict preventie. 
 
Kijken naar de mogelijkheden tot het afnemen van 
een delictanalyse om meer overeenkomst te 
bereiken tussen zorgvraag en behandeldoel. 

Zorg 
Zorggeschiedenis 

97% van de patiënten 
heeft voor ForFACT een 

andere behandeling 
gehad. 

De resultaten worden 
herkend door ForFACT. 
 
 
 
 
 

Op basis van kennis over wat wel en niet 
werkte bij behandelingen in het verleden 
kan de huidige behandeling worden 
vormgegeven. 

De zorggeschiedenis van patiënten wordt niet 
standaard uitgevraagd door ForFACT. 
 
  

Het hebben van voldoende kennis over de 
zorggeschiedenis van patiënten. 
 
Het standaard uitvragen van de ervaring van de 
patiënt over de ontvangen zorg in het verleden 
(wat hielp, wat niet, waarom etc.) 
 
De zorggeschiedenis van patiënten gebruiken voor 
het vormgeven van de huidige behandeling. 
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Resultaat 
Wat is het meest 

opvallende resultaat? 

Herkenbaarheid 
In welke mate zijn de 

resultaten herkenbaar 
voor ForFACT? 

 

Relevantie  
Wat is het belang voor de doelstellingen 

met de patiënt?  
 

Analyse  
Actuele versus gewenste praktijk. Welke plek heeft 

het binnen ForFACT en/of welke plek zou het 
eventueel ‘moeten’ hebben? 

 

Aanbevelingen en aandachtspunten  
Welke ontwikkelingen zijn denkbaar? 

 

Context 
Levensloop 

Patiënten ervaren relatief 
de meeste negatieve 

gebeurtenissen op het 
gebied van eigen 

gezondheid (gezondheid 
van de patiënt). 

 

De resultaten worden 
herkend door ForFACT. 
 

Het meemaken van belangrijke 
levensgebeurtenissen kan van invloed 
zijn op hoe een patiënt zich voelt en 
gedraagt en daarmee ook op zijn/haar 
psychische problemen en delictgedrag.  
 
 

Belangrijke levensgebeurtenissen, ook uit het 
verleden, worden altijd besproken in de 
behandeling. 

Geen, de behandelaren maken belangrijke 
levensgebeurtenissen bespreekbaar in de 
behandeling. 

Recidiverisico 
Delictgeschiedenis 

18% van de patiënten 
heeft geen strafblad of 

heeft geen 
veroordelingen gehad in 

de afgelopen 10 jaar. 
 

Er is een grote mate van 
diversiteit wat betreft de 

delictgeschiedenis van 
patiënten. 

 

De resultaten worden 
herkend door ForFACT. 
 

Inzicht in de delictgeschiedenis van 
patiënten kan richting geven aan de 
behandeling en draagt bij aan delict 
preventie. 
 
 

Mogelijke verklaringen voor waarom sommige 
ForFACT patiënten geen strafblad hebben maar wel 
ForFACT zorg ontvangen: 
 

-  Sommige patiënten hebben lang vast gezeten, 
bijvoorbeeld ex-tbs patiënten, en hebben tijdens 
deze periode geen nieuwe delicten gepleegd 
(ForFACT komt tijdens of na afloop van deze 
detentie/tbs-behandeling in beeld).  

- Sommige patiënten zijn weliswaar niet 
veroordeeld, maar hebben mogelijk wel delicten 
gepleegd waarvan geen aangifte is gedaan 
(bijvoorbeeld huiselijk geweld).  

- Bij sommige psychotische patiënten werd niet 
altijd aangifte gedaan bij ontregeling of 
grensoverschrijdend gedrag.  

- Bij sommige patiënten is sprake van dreigend 
delictgedrag, bijvoorbeeld een dreigende 
aangifte.  
 

 
 

  

Het hebben van voldoende kennis over de 
delictgeschiedenis van patiënten.  
 
De delictgeschiedenis van patiënten gebruiken 
voor het vaststellen van de huidige behandeling.  
 
Onderzoeken of en hoe de verschillende 
delictachtergronden van patiënten worden 
meegenomen in het behandelaanbod.  
 
Het doen van verdiepend onderzoek om zicht te 
krijgen op de mogelijke reden(en) waarom 
patiënten zonder delictgeschiedenis behandeling 
bij ForFACT krijgen. 
 
Vanuit een forensisch oogpunt onderzoeken of 
ForFACT de best geïndiceerde zorg is voor 
patiënten zonder delictgeschiedenis. 
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Resultaat 
Wat is het meest 

opvallende resultaat? 

Herkenbaarheid 
In welke mate zijn de 

resultaten herkenbaar 
voor ForFACT? 

 

Relevantie  
Wat is het belang voor de doelstellingen 

met de patiënt?  
 

Analyse  
Actuele versus gewenste praktijk. Welke plek heeft 

het binnen ForFACT en/of welke plek zou het 
eventueel ‘moeten’ hebben? 

 

Aanbevelingen en aandachtspunten  
Welke ontwikkelingen zijn denkbaar? 

 

Zorg 
Ketenzorg en 

samenwerking 
De heterogeniteit van 

zorgvragen en de 
verscheidenheid aan 

psychische en somatische 
stoornissen laat zien dat 
de samenwerking tussen 

zorginstellingen van groot 
belang is.  

 

De resultaten worden 
herkend door ForFACT. 
 

Doordat patiënten kampen met 
complexe en vaak chronische problemen 
is een nauwe samenwerking met 
specialistische zorginstellingen cruciaal. 
 
Een patiënt moet weten met welke 
zorgvraag hij/zij bij welke zorginstelling 
terecht kan. 

ForFACT werkt samen met verschillende 
gespecialiseerde zorginstellingen om optimale zorg 
te bieden aan patiënten met verschillende typen 
stoornissen. 
 
Instellingen kunnen onder andere verschillen in 
normen, waarden, behandelcontext en taalgebruik.  
 
De samenwerking met andere instellingen kan door 
procedurele, financiële en juridische problemen 
worden bemoeilijkt.  
 
De afgelopen jaren zijn er verschillende projecten 
geweest die de samenwerking van instellingen met 
betrekking tot forensische patiënten in kaart hebben 
gebracht om deze samenwerking te optimaliseren 
(De Vogel et al., 2019). 
 

 

Goed (blijven) kijken naar de instroom en 
exclusiecriteria van ForFACT. 
 
Rekening houden met verschillen in normen, 
waarden en behandelcontext bij de samenwerking 
met andere instellingen.  
 
Het taalgebruik tussen instellingen afstemmen 
zodat het voor de patiënt helder is wat er bedoeld 
wordt.  
 
Samen met andere zorginstellingen, gemeentes, 
justitie en zorgverzekeraars permanent op zoek 
gaan naar en het oplossen van de procedurele, 
financiële en juridische problemen die de 
samenwerking mogelijk bemoeilijken.  
 
Bij de start en tijdens de behandeling goed kijken 
of een patiënt voldoende overzicht heeft: 

- Heeft de patiënt alle informatie kunnen 
verwerken? 

- Kan de patiënt deze informatie onthouden? 
- Weet de patiënt waar hij/zij terecht kan met 

welke problemen? 
- Hoe kunnen behandelaren hier bij helpen?11 

 
Het bestuderen van relevante 
(onderzoeks)projecten ter bevordering van de 
ketensamenwerking12, en relevante conclusies voor 
ForFACT er uit halen. 

                                                                 
11 Naar aanleiding van dit onderzoeksproject zullen we contact opnemen met de ketenpartners van ForFACT om hun reflectie op de onderzoeksresultaten te verkrijgen. We zullen, aan de 
hand van de uitkomsten van dit onderzoek, met hen in gesprek gaan over hoe de ketensamenwerking kan worden geoptimaliseerd.  
12 Bijvoorbeeld een nog op te leveren project van Koers en Kansen: ‘Transforensisch maatwerk’, en een nog op te leveren project van Kwaliteit Forensische Zorg: “De forensische cliënt op de 

juiste plek: Naar passende zorg door een goede informatie-uitwisseling tussen plaatser en woonvoorziening”.  
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5.2 Beperkingen en vervolgonderzoek 

 
Dit onderzoeksproject is zo zorgvuldig mogelijk voorbereid en uitgevoerd. Er zijn echter enkele beperkingen te 

noemen bij het onderzoeksproject, bijvoorbeeld met betrekking tot de deelname van patiënten. Uit figuur 1 blijkt 

dat 41%13 van de benaderde ForFACT patiënten aangaf niet te willen deelnemen aan het onderzoek (redenen 

voor niet-deelname zijn genoemd in paragraaf 2.2). Het onderzoeksproject mist, door deze groep die niet heeft 

deelgenomen, mogelijk een belangrijk deel van de ForFACT patiëntenpopulatie. Er is echter geen informatie 

bekend over deze groep patiënten. Daarnaast zijn er ook enkele beperkingen te noemen die te maken hebben 

met het verzamelen van de interviewgegevens: 

 De gegeven antwoorden van patiënten zijn onderhevig aan het geheugen van patiënten voor bepaalde 

gebeurtenissen. De informatie over zorg en levensgebeurtenissen die aan patiënten werd uitgevraagd 

tijdens het interview ging tot 10 jaar terug in de tijd. Dit heeft als gevolg dat patiënten zich mogelijk 

bepaalde levensgebeurtenissen of bepaalde vormen van zorg niet meer goed konden herinneren en/of 

op welke datum deze gebeurtenis of zorg plaatsvond. De informatie die gehaald is uit de interviews met 

patiënten is geen objectieve/harde data (in tegenstelling tot de justitiële documentatie) en moet 

daarom met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.  

 Mogelijke concentratieproblemen voortkomend uit psychische problematiek, emotionele instabiliteit, 

medicatie, alcohol en/of drugsgebruik kunnen mogelijk van invloed zijn geweest op de betrouwbaarheid 

van de verkregen informatie uit de interviews met patiënten.  

 Gegevens verzameld uit de interviews met patiënten over de zorggeschiedenis en levensloop waren 

voornamelijk gebaseerd op het verhaal van de patiënt en konden in de meeste gevallen niet geverifieerd 

worden (zoals inschrijvingen bij eerdere zorginstellingen). Soms kon informatie over zorggeschiedenis 

in het patiëntendossier gevonden worden, maar deze informatie was veelal niet volledig of niet op 

objectieve informatie gebaseerd. 

 Ondanks een uitgebreide voorbereiding in de te analyseren variabelen (zie bijlage 2) zijn er achteraf 

mogelijk belangrijke variabelen niet meegenomen of niet specifiek genoeg gerapporteerd (bijvoorbeeld 

mentorschap, slaapproblemen, vriendenkring, per patiënt een overzicht van behandelingen die gevolgd 

werden ten tijde ForFACT). 

De resultaten van dit onderzoeksproject geven aanknopingspunten voor het maken van een verdiepingsslag door 

middel van vervolgonderzoek. Een van de mogelijkheden is om een subgroep (10 a 30 patiënten) te selecteren 

uit de ForFACT populatie en samen met deze patiënten en de in het verleden en heden betrokken instanties op 

nog meer gedetailleerde wijze informatie te verzamelen over het verleden (bijvoorbeeld de zorggeschiedenis, 

levensloop en delictgeschiedenis). Wellicht ontstaat er daardoor beter zicht op mechanismen die een rol 

spelen/hebben gespeeld bij het (onvoldoende effectieve) zorg- en recidiveproces. Het gedetailleerd 

onderzoeken van aanmeldingen, indicatiestelling en de overdracht van patiënten tussen instellingen, levert 

mogelijk aanbevelingen op voor het ontwikkelen van een optimalere ketenzorg waarvan de patiënt optimaal kan 

profiteren. Naast een verdiepingsslag, kan er een verbredingslag plaatsvinden door het onderzoek uit te breiden 

naar andere ForFACT aanbieders of andere forensische sectoren. Op deze manier kunnen patiëntenpopulaties 

met elkaar vergeleken worden en kan verder gekeken worden naar wat de ForFACT patiëntenpopulatie zo uniek 

maakt ten opzichte van andere forensische populaties. 

  

                                                                 
13 In forensisch psychiatrische onderzoekspopulaties is een dergelijk uitvalspercentage verre van ongebruikelijk. 
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 Bijlagen 
 

Bijlage 1. Begrippenlijst 
 
ACT (Assertive Community Treatment) 

ACT is een vorm van ambulante en intensieve zorg voor patiënten met ernstige en langdurige psychiatrische 

problemen, die daarnaast kampen met problemen op andere levensgebieden (dakloosheid, schulden, 

werkloosheid, geen dagbesteding etc.) (Place et al., 2011). Deze groep patiënten wordt veelal gekenmerkt door 

een lange zorggeschiedenis, meerdere opnames, zorgmijdend gedrag en terugval in problematiek. ACT-teams 

zijn multidisciplinair en werken outreachend: de behandelaren bezoeken patiënten in de eigen 

leefomgeving/thuissituatie. Een belangrijk kenmerk van ACT is de mogelijkheid om de zorg op korte termijn op 

en af te schalen en de hulpverleners hebben een lage en gedeelde caseload. 

 

FACT (Flexible Assertive Community Treatment) 

FACT-teams werken hetzelfde als ACT-teams. Maar in tegenstelling tot ACT-teams, die zich richten op de meest 

ernstige, vaak zorgmijdende patiënten, richten FACT-teams zich op de ondersteuning van een bredere groep 

patiënten met een langdurige zorg behoefte. FACT-teams combineren case management met ACT principes 

(Place et al., 2011). 

 

ForFACT (Forensic Flexible Assertive Community Treatment) 

ForFACT is een verdere specialisering van FACT: gericht op patiënten met forensisch psychiatrische problematiek. 

Dit betekent dat, in tegenstelling tot reguliere FACT-teams die zich primair richten op het verhogen van welzijn 

onder patiënten, ForFACT-teams zich daarnaast ook richten op het verminderen en het voorkomen van recidive 

en het bevorderen van de veiligheid van de samenleving (door middel van bijvoorbeeld risicotaxatie, 

terugvalpreventie en delictanalyse) (Place et al., 2011). 

 

Responsiviteit 

Responsiviteit is een van de onderdelen van het Risk Need Responsivity model (RNR-model). Responsiviteit 

betekent dat een behandeling of interventie moet aansluiten bij de leerstijl, motivatie, capaciteiten en 

mogelijkheden van een patiënt (Andrews et al., 1990). 

 

ROM (Routine Outcome Monitoring) 

ROM (in het Nederlands: regelmatig uitkomsten meten) is een methodiek waarbij door middel van het regelmatig 

afnemen van vragenlijsten gekeken wordt naar de toestand van een patiënt. Op basis van deze gegevens kan 

beoordeeld worden hoe het met een patiënt gaat en of behandeling eventueel moet worden bijgestuurd. Door 

middel van ROM wordt het voor behandelaren inzichtelijk waar eventuele verbetering nodig of mogelijk is en 

het biedt aangrijpingspunten voor deze verbetering.   
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Bijlage 2. Methode van onderzoek 
 
Instrumenten 

Dossierstudies en tijdlijnen. Om informatie over patiëntkenmerken, zorggeschiedenis en 

levensgebeurtenissen te verkrijgen heeft er uitgebreid dossieronderzoek (via het elektronisch patiëntendossier 

van Kairos) plaatsgevonden bij iedere deelnemende patiënt. Dit dossieronderzoek werd uitgevoerd door de 

betrokken onderzoekers. Informatie die uit de dossiers werd gehaald, werd meteen verwerkt in een statistisch 

programma (SPSS). Daarnaast zijn op basis van de dossierinformatie twee tijdlijnen opgesteld voor de patiënten 

die deelnamen aan het interview: één tijdlijn met gegevens over zorggeschiedenis en één tijdlijn met gegevens 

over levensgebeurtenissen (zie bijlage 3). De tijdlijnen gaan maximaal 10 jaar terug in de tijd vanaf het moment 

van het onderzoek. Er is gekozen voor dit tijdspan zodat patiënten de gebeurtenissen relatief makkelijk kunnen 

ophalen uit hun geheugen, maar ook vanwege de beschikbaarheid van informatie in patiëntendossiers en de 

haalbaarheid binnen de omvang van het project. De duur van een dossierstudie en het maken van twee tijdlijnen 

varieerde van 30 minuten tot 2 uur per patiënt (mede afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare informatie in 

het patiëntendossier). 

Gesprekken met behandelaren. Informatie over patiëntkenmerken, zorggeschiedenis en belangrijke 

levensgebeurtenissen van de afgelopen 10 jaar die niet uit de dossierstudie naar voren kwam, maar wel van 

belang was voor het onderzoek, werd door een van de onderzoekers uitgevraagd bij de behandelaar van de 

desbetreffende patiënt. Op basis van het dossier zijn vragen opgesteld over deze ontbrekende informatie. Het 

gesprek tussen de onderzoeker en de behandelaar duurde om en nabij 15 minuten. 

Interviews met patiënten. Informatie over patiëntkenmerken die niet uit de dossierstudie en het gesprek 

met de behandelaar naar voren kwam, werd door een van de onderzoekers uitgevraagd bij de patiënt. 

Vervolgens werden de twee eerder gemaakte tijdlijnen op papier aan de patiënt voorgelegd. Middels een 

semigestructureerd interview format werd door de onderzoeker gevraagd naar de zorggeschiedenis van 

patiënten. Waarbij gevraagd werd naar het type zorg, het tijdsverloop en de mate van tevredenheid (positief, 

negatief of neutraal) van de ontvangen zorg in het verleden. Om de globale levensloop van patiënten in kaart te 

brengen werd daarnaast gevraagd naar belangrijkste levensgebeurtenissen in het verleden op het gebied van 

wonen, werken, relaties e.d. Hierbij werd gevraagd naar het tijdsverloop en de tevredenheid (positief, negatief 

of neutraal) met deze belangrijke levensgebeurtenissen. De antwoorden die de patiënt gaf, werden op de tijdlijn 

bij de desbetreffende zorgperiode of gebeurtenis met pen bijgeschreven. De duur van het interview met de 

patiënt varieerde tussen de 30 en 50 minuten. 

MoCA. De Nederlandse versie van de Montreal Cognitive Assessment (MoCA) is een gevalideerd 

instrument voor het screenen op licht cognitieve stoornissen (Thissen et al., 2010). Bij afname van deze test 

worden verschillende cognitieve domeinen beoordeeld, dit zijn: aandacht en concentratie, executieve functies, 

geheugen, taal, visuo-constructieve vaardigheden, rekenen en oriëntatie. Een score van 25 of lager kan een 

indicatie zijn voor de aanwezigheid van een licht cognitieve stoornis. De MoCA bestaat uit 10 opdrachten en 

afname duurt ongeveer 10 minuten. Omdat het om een screeningsinstrument gaat, is op indicatie nader 

diagnostisch onderzoek nodig om een volledig beeld te krijgen van de cognitieve functies van een patiënt.  

SCIL. De Nederlandse versie van de Screener for Intelligence and Learning disability (SCIL) is een 

gevalideerd instrument voor het screenen op een licht verstandelijke beperking (LVB) (Kaal et al., 2015). De SCIL 

bestaat uit 14 vragen en afname duurt ongeveer 10 minuten. De score die voortkomt uit deze test kan een 

vermoeden voor de aanwezigheid van een LVB (score van 20 of lager) geven (Esch et al., 2020). In negen van de 

tien gevallen voorspelt de SCIL correct of er sprake is van een LVB. De SCIL is echter uitdrukkelijk bedoeld als 

screeningsinstrument; om een LVB met zekerheid te kunnen vaststellen is nader diagnostisch onderzoek 

noodzakelijk.  

Officiële Justitiële Documentatie. Om inzicht te krijgen in de delictgeschiedenis van de deelnemende 

patiënten is bij de Justitiële Informatiedienst (Justid, onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid) 

informatie opgevraagd over individuele officiële strafrechtelijke gegevens. Per patiënt hebben de onderzoekers 
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een tijdlijn gemaakt met delict gegevens (datum, artikelnummer, maatschappelijke classificatie, kwalificatie en 

beslissing) van de afgelopen 10 jaar.  

 

Procedure 

Vaststellen van de onderzoeksvariabelen. Om een goede theoretische basis te hebben voor het 

selecteren van de onderzoeksvariabelen is bij de start van het onderzoek een uitgebreide literatuurstudie 

gedaan. Hierbij is gezocht naar vergelijkbaar onderzoek in andere patiëntenpopulaties om te kunnen leren van 

hun werkwijze. Op basis van het literatuuronderzoek in combinatie met de analyse van bestaande risicotaxatie 

instrumenten is een overzicht gemaakt van alle mogelijke variabelen die verzameld zouden kunnen worden. Door 

middel van brainstormsessies tussen de onderzoekers en de analyse van een aantal (geanonimiseerde) 

patiëntendossiers zijn de variabelen vervolgens geclusterd in thema’s. Tot slot zijn keuzes gemaakt over het 

wel/niet includeren van relevante variabelen en instrumenten. Met het hieruit voortkomende overzicht van 

onderzoeksvariabelen zijn de onderzoekers gaan oefenen met het scoren van een aantal patiëntendossiers om 

de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek te vergroten. De criteria zijn in een logboek vastgelegd. Op 

basis hiervan is de uiteindelijke lijst met onderzoeksvariabelen vastgesteld.  

Categoriseren van de onderzoeksvariabelen. Vrijwel alle onderzoeksvariabelen zijn ad-hoc 

gecategoriseerd op basis van de gevonden informatie uit patiëntendossiers, gesprekken met behandelaren en 

interviews met patiënten, op een paar uitzonderingen na: 

- Type delict. De categorieën van de variabele type delict zijn gebaseerd op de Standaardclassificatie 

Misdrijven 2010 van het CBS (2010). 

- Zorgvraag patiënt en behandeldoel behandelaar. De categorieën van beide variabelen zijn mede 

gebaseerd op de Camberwell Assessment of Needs/Camberwell Assessment of Need short appraisal 

(CAN/CANSAS) vragenlijst (Van Busschbach, 2002). Deze vragenlijst meet de zorgbehoeften en het 

zorggebruik van patiënten aan de hand van verschillende thema’s, deze thema’s zijn deels gebruikt ter 

categorisatie van de variabele zorgvraag en de variabele behandeldoel. Vervolgens is ter aanvulling op 

deze categorieën gekeken naar wat patiënten en behandelaren antwoordden op deze twee variabelen, 

waardoor extra categorieën zijn toegevoegd.  

- Diagnose. Voor deze variabele is de DSM-5 gebruikt als classificatiesysteem. Dit systeem wordt ook 

gebruikt door de ForFACT behandelaren (American Psychiatric Association, 2014).  

- Problematisch middelengebruik. De categorieën die in dit onderzoeksproject zijn gebruikt voor de 

variabele problematisch middelengebruik zijn gebaseerd op de MATE-Crimi (Schippers et al., 2007). Dit 

is een vragenlijst bedoeld voor personen met alcohol, drugs- of gokproblemen die ook crimineel gedrag 

vertonen (een justitieel kader). ‘Seksverslaving’ is als aparte categorie toegevoegd omdat ForFACT ook 

enkele zedendelinquenten in behandeling heeft.   

Opstellen van een informatiebrief (inclusief toestemmingsformulier) voor patiënten. De informatiebrief 

is door de onderzoekers geschreven volgens de richtlijnen van Good Clinical Practice. Vervolgens is de 

informatiebrief beoordeeld door de leidinggevenden van ForFACT op geschiktheid voor de doelgroep. Patiënten 

hadden twee opties voor deelname: deelnemen aan het interview en daarvoor 15 euro als vergoeding krijgen, 

of alleen deelnemen aan de dossierstudie waarvoor geen vergoeding werd verstrekt.  

Voorlichting aan behandelaren. De onderzoekers van de projectgroep hebben bij de ForFACT-teams in 

Arnhem en Tiel voorlichting gegeven over de inhoud, het belang en de opbrengsten van het onderzoek. Hierbij 

was speciaal aandacht voor de rol die behandelaren en patiënten in het onderzoeksproject speelden en de 

verwachtingen van onderzoekers en behandelaren wat betreft het onderzoek.  

Ontwikkelen interview format. Om samen met de kwetsbare patiënten van de ForFACT populatie de 

zorggeschiedenis en belangrijke levensgebeurtenissen in kaart te brengen is een semigestructureerd 

interviewformat ontwikkeld. Het vaststellen van vragen over bepaalde levensgebieden (zoals wonen, werk, 

relaties, gezondheid e.d.) is mede gebaseerd op de SRRS (The Social Readjustment Rating Scale) (Holmes & Rahe, 

1967). Na het vaststellen van de levensgebieden zijn de vragen en de manier van interviewen uitgebreid 

geoefend en verfijnd door middel van rollenspellen tussen de onderzoekers.  
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Benaderen deelnemers en afname interviews. De ForFACT behandelaren maakten op basis van de eigen 

caseload een inschatting welke patiënten wel/niet geschikt waren voor deelname aan het onderzoek. Patiënten 

die niet geschikt werden bevonden, hadden bijvoorbeeld ernstige gezondheidsproblemen, waren 

achterdochtigheid, wilden gegevens niet delen of er was sprake van detentie maatregelen. De geschikt bevonden 

patiënten kregen via hun eigen behandelaar zowel mondeling als schriftelijk (middels de informatiebrief) uitleg 

over de opzet van het onderzoek, het doel van het onderzoek, de verwerking van gegevens en de vergoeding 

voor deelname. Bij instemming tot deelname liet de behandelaar de patiënt een toestemmingsformulier 

ondertekenen, dit gebeurde tijdens een reguliere behandelafspraak. De toestemmingsformulieren werden 

verzameld door de leidinggevenden en het secretariaat van ForFACT Arnhem en Tiel. De leidinggevenden 

zorgden er voor dat de onderzoekers op de hoogte werden gesteld van welke patiënten wel/niet deelnamen aan 

het onderzoek. Vervolgens kon dossierstudie en het maken van de tijdlijnen gestart worden door een van de 

onderzoekers.  

Afname interview. Bij toestemming tot deelname aan het interview, plande een van de onderzoekers 

samen met de behandelaar een afspraak in voor het interview met de deelnemende patiënt. Voorafgaande aan 

het interview vond er een gesprek plaats met de behandelaar voor het uitvragen van aanvullende informatie uit 

de dossiers. Bij het merendeel van de interviews was de bijbehorende behandelaar van de patiënt aanwezig. De 

behandelaar kon informatie over de zorggeschiedenis en het leven van de patiënt, daar waar nodig, aanvullen. 

De interviews vonden plaats in de actuele leefomgeving/woonsituatie van de patiënt. Bij een enkele patiënt 

heeft, op advies van de behandelaar, het interview alleen met de onderzoeker plaatsgevonden. In deze gevallen 

vond het interview plaats bij de polikliniek van Kairos Arnhem of Tiel (omdat deze patiënten zelf naar de 

polikliniek kwamen en geschikt waren om een interview te doen zonder behandelaar). Bij enkele patiënten met 

een korte aandachtspanne en/of breedsprakigheid werd het interview in meerdere afspraken afgenomen. 

Bij de start van het interview met de patiënt werd opnieuw kort het doel, de aanpak en tijdsduur van 

het interview uitgelegd aan de patiënt. Allereerst werd gevraagd naar de eventueel nog ontbrekende 

dossierinformatie. Vervolgends werden respectievelijk de tijdlijnen van de zorggeschiedenis en 

levensgebeurtenissen besproken met de patiënt. Na afronding van het interview werd de MoCA afgenomen en 

tot slot werd de SCIL afgenomen. Als de patiënt het interview, de MoCA en de SCIL had afgerond, werd hij/zij 

bedankt voor deelname en kreeg als vergoeding 15 euro. Tot slot tekende de patiënt nog een 

ontvangstbevestiging voor het krijgen van de vergoeding. 

De informatie die de patiënt gaf, werd tijdens het interview met pen op de tijdlijnen erbij geschreven. 

Na afronding van het interview heeft de onderzoeker deze schriftelijke informatie digitaal verwerkt in Word. 

Voor een voorbeeld van een zorggeschiedenis en globale levensloop tijdlijn (zie bijlage 3). Tot slot zijn alle 

aanvullende gegevens over de variabelen ingevoerd in SPSS en geprepareerd voor data-analyse. Alle 

patiëntgegevens zijn geanonimiseerd opgeslagen en niet herleidbaar naar individuen. 
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Bijlage 3. Voorbeeld van een zorggeschiedenis en levensloop tijdlijn  
 

 

  
Zorggeschiedenis 

Op basis van een patiëntendossier 2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

Mei 2018 tot nu Kairos 

ForFACT 

Januari 2016 tot 

wanneer?  

Zorginstelling 2 

Zorginstelling 1 
Opname, vanwege psychotische klachten. Hoe lang? 

Zorginstelling 3 

Zorginstelling 4 

 

Drie weken opname. IBS-maatregel en psychotische 

klachten.  

Hoelang? Behandeling gestopt, niet meer gemotiveerd. 
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Levensloop 

Op basis van een patiëntendossier 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

Werk gekregen. Wanneer? 

18-06-2018. In detentie 29-06-2018. Uit detentie 

Relatie gekregen, wanneer? 

Werk gekregen via uitzendbureau, wanneer? 

Opleiding begonnen, wanneer? 
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Bijlage 4. Overige tabellen en factsheets 
 
Tabellen behorende bij thema 3.11 Zorgvraag en behandeldoel 

 

(phi(132) = .462, p = <.001) 

 

 

(phi(132) = 0.122, p = .160) 

 

 

 

(phi(132) = 0.325, p = <.001)  

  

Impulscontrole en/of 

agressieregulatie behandeldoel 

geformuleerd door de behandelaar 

 

 

 

 

 

Totaal 

Nee 

 

Ja 

Impulscontrole en/of 

agressieregulatie zorgvraag 

geformuleerd door de patiënt 

Nee 

 

39% (51) 17% (23) 56% (74) 

Ja 

 

10% (13) 34% (45) 44% (58) 

Totaal 49% (64) 

 

52% (68) 100% (132) 

  

Systeem behandeldoel geformuleerd 

door de behandelaar 

 

 

 

 

Totaal 

Nee 

 

Ja 

Systeem zorgvraag 

geformuleerd door de patiënt 

Nee 

 

62% (82) 24% (32) 86% (114) 

Ja 

 

8% (10) 6% (8) 14% (18) 

Totaal 70% (92) 

 

30% (40) 100% (132) 

  

Medicatie behandeldoel 

geformuleerd door de behandelaar 

 

 

 

 

Totaal 

Nee 

 

Ja 

Medicatie zorgvraag 

geformuleerd door de patiënt 

Nee 

 

77% (101) 17% (23) 94% (124) 

Ja 

 

2% (2) 5% (6) 6% (8) 

Totaal 49% (64) 

 

78% (103) 

 

100% (132) 



82 
 

(phi(132) = 0.223, p = .010) 

 

 

(phi(132) = 0.234, p = .007) 

 

 

 (phi(132) = 0.173, p = .047) 

  

Middelengebruik behandeldoel 

geformuleerd door de behandelaar 

 

 

 

 

Totaal 

Nee 

 

Ja 

Middelengebruik zorgvraag 

geformuleerd door de patiënt 

Nee 

 

78% (103) 17% (22) 95% (125) 

Ja 

 

2% (3) 3% (4) 5% (7) 

Totaal 80% (106) 

 

20% (26) 100% (132) 

  

Delict preventie behandeldoel 

geformuleerd door de behandelaar 

 

 

 

 

Totaal 

Nee 

 

Ja 

Delict preventie zorgvraag 

geformuleerd door de patiënt 

Nee 

 

80% (105) 11% (15) 91% (120) 

Ja 

 

5% (7) 4% (5) 9% (12) 

Totaal 85% (112) 

 

15% (20) 100% (132) 

  

Daginvulling behandeldoel 

geformuleerd door de behandelaar 

 

 

 

 

Totaal 

Nee 

 

Ja 

Daginvulling zorgvraag 

geformuleerd door de patiënt 

Nee 

 

79% (104) 17% (22) 96% (126) 

Ja 

 

2% (3) 2% (3) 5% (6) 

Totaal 81% (107) 

 

19% (25) 100% (132) 



(For)Factsheet 1

Er is nog weinig bekend over wat de ForFACT populatie kenmerkt. Het onderzoek ForFACT patiënt beter in beeld, van delict
naar zorg kijkt naar de kenmerken van meer dan 120 patiënten binnen de ForFACT populatie van Arnhem, Nijmegen, Ede en
Tiel. Door dossierstudies, het afnemen van interviews met patiënten en het afnemen van enkele testen is er veel informatie
verzameld over de ForFACT populatie. Dit zijn de eerste resultaten.

In 34% van de gevallen was er sprake van een 
heraanmelding binnen Kairos

Bij 70% van de patiënten is sprake van een problematisch gebruik van 
middelen

63% van de patiënten scoorde 25 of lager op de 
MoCa (vermoeden voor een licht cognitieve 
stoornis)

- De MoCa. Een screeningsinstrument voor licht 
cognitieve stoornissen. Een persoon met een score 
van 25 of lager op de MoCa heeft vermoedelijk een 
licht cognitieve stoornis.

Stoornis in de impulsbeheersing is samen met persoonlijkheidsstoornis de meest voorkomende 
hoofddiagnose

ForFACT patiënt beter in beeld        
van delict naar zorg

9%

52%

39%

Risico op suïcide

hoog laag geen

67% van de patiënten scoorde 20 of lager op de 
SCIL (vermoedelijk LVB)

- De SCIL. Een screeningsinstrument voor 
intelligentie en licht verstandelijke beperking 
(LVB). Een persoon met een score van 20 of lager 
op de SCIL heeft vermoedelijk een LVB. 

Er zijn twee cognitieve testen afgenomen.

40%

60%

Onder welk kader zijn patiënten in 
behandeling bij ForFact?

Verplicht Vrijwillig

1%

2%

2%

3%

4%

5%

15%

15%

33%

38%

0% 10% 20% 30% 40%

Sedativa

Overig

Seks

XTC

Gokken

Opiaten

Stimulantia

Cocaïne

Alcohol

Cannabis

1%

1%

3%

4%

4%

5%

5%

17%

30%

31%

0% 10% 20% 30% 40%

Delirium, dementie en andere cognitieve stoornissen

Aanpassingsstoornis

Seksuele stoornis

Posttraumatische stressstoornis

Autisme spectrum stoornis

Stemmingsstoornis

Andere diagnose

Schizofrenie of andere psychotische klachten

Persoonlijkheidsstoornis

Stoornis in de impulsbeheersing



(For)Factsheet 2

Voor jullie ligt de tweede factsheet van het onderzoek ForFACT patiënt beter in beeld, van delict naar zorg. Deze factsheet
geeft cijfers weer omtrent de zorg die ForFACT patiënten hebben ontvangen bij ForFACT zelf. De cijfers zijn weergeven in
percentages, maar aangezien de patiënten meerdere antwoorden konden geven, tellen deze niet op tot 100%.

ForFACT patiënt beter in beeld        
van delict naar zorg

 Door de huisarts: 47%
 Door de reclassering: 35%
 Door een GGZ instelling: 12%
 Door een forensisch psychiatrische instelling: 6%

Door wie worden de patiënten verwezen naar ForFACT?

Waar vinden de afspraken met de patiënten plaats?

 In de eigen leefomgeving/thuissituatie: 63%
 Bij Kairos: 19%
 Wisselend bij Kairos en de eigen 

leefomgeving/thuissituatie: 19%

35%

38%

19%

4%

4%

0% 10% 20% 30% 40%

< 1 jaar

1 tot 2 jaar

2 tot 3 jaar

3 tot 4 jaar

4 jaar of langer

Hoelang zijn patiënten in 
behandeling bij ForFACT?

76% van de patiënten slikt medicatie, 16% 
van deze patiënten gebruikt deze 
medicatie ontrouw

53%
44%

34%

14%
9% 8% 6% 5% 5% 3%

0%

20%

40%

60%

Op welk gebied hebben patiënten zorgvragen
bij de aanmelding?

46%

39%

32%

20%

8%
5%

2%

11% 10%
7%

3% 2% 2% 2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Welke medicatie gebruiken de patiënten?

Totaal Gebruikt het middel ontrouw

14%

15%

19%

20%

20%

22%

22%

30%

43%

52%

53%

0% 20% 40% 60%

Overig

Delict preventie

Daginvulling

Trainingsvaardigheden

Middelengebruik

Beperkte commitment en/of motivatie

Medicatie

Systeem

Praktische zaken

Impulscontrole en/of agressieregulatie

Psychische zorg

Op welk gebied zijn behandeldoelen opgesteld door de 
behandelaren?



(For)Factsheet 3

Dit is de derde factsheet met resultaten van het onderzoek ForFACT patiënt beter in beeld, van delict naar zorg. Deze
factsheet staat in het teken van de delictgeschiedenis van de patiënten. Hierbij is gekeken naar de delictgeschiedenis van de
afgelopen 10 jaar. De data komt voort uit officiële justitiële uittreksels van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

ForFACT patiënt beter in beeld        
van delict naar zorg

Gemiddeld hebben patiënten 12 veroordelingen gehad in de 
afgelopen 10 jaar

5% van de patiënten heeft geen strafblad, 13% van de patiënten heeft geen delicten gepleegd in de afgelopen 10 jaar

81%

11%

7%

1%

Welke rechtelijke beslissingen komen er voor?
(alle rechtelijke beslissingen zijn hierbij 

samengenomen)

Veroordelingen Sepot

Vrijspraak Ontslag van rechtsvervolging

33%

29%

12%

7%

19%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

1-4 5-9 10-14 15-19 ≥ 20 

Aantal veroordelingen

Top 5 meest voorkomende typen 
delicten (op basis van artikelnummer):

1  Diefstal

2 Gekwalificeerde diefstal            

(verzwarende omstandigheden)

3  Bedreiging met misdrijf

4  Mishandeling

5  Geen geldig vervoersbewijs
18%

7%

13%

14%

14%

27%

36%

42%

47%

55%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Geen delict

Seksueel delict

(vuur)Wapendelict

Drugsdelict

Delict overige wetten

Verkeersdelict

Poging en voorbereiding

Vernieling en openbare orde

Vermogensdelict

Geweldsdelict

Welke delicten hebben patiënten gepleegd?



(For)Factsheet 4

In deze vierde factsheet van het onderzoek ForFACT patiënt beter in beeld, van delict naar zorg, staan resultaten met
betrekking tot enkele patiëntkenmerken: culturele achtergrond, godsdienst, taal, partner en kinderen, werk en opleiding.
Deze informatie is verzameld op basis van de patiëntendossiers en gesprekken met behandelaren en patiënten.

ForFACT patiënt beter in beeld        
van delict naar zorg

35% van de patiënten heeft een partner 46% van de patiënten heeft één of meer kinderen

53% van de patiënten heeft financieel bewind of toezicht

1%

2%

2%

2%

4%

6%

8%

74%

0% 20% 40% 60% 80%

Antilliaans

Surinaams

Oost-Europees

Afrikaans

Marokkaans

Turks

Anders

Nederlands

Culturele achtergrond

22% van de patiënten praktiseert een godsdienst
of is gelovig:

 Christendom: 11%
 Islam: 10%
 Hindoeïsme: 1%

Bij 63% van de patiënten is er sprake van schulden

12%

19%

69%

Beheersing van de Nederlandse taal

Onvoldoende Matig Goed

Hoe is het contact tussen de patiënt en zijn/haar kinderen?
 Goed: 10%
 Gemiddeld: 11%
 Slecht of geen: 23%
 Geen kinderen: 55%

Wat is de rol van de patiënt in de opvoeding?
 Grote rol: 8%
 Beperkte rol: 20%
 Geen rol: 16%
 Geen kinderen: 55%

48%

34%

18%

Hoe is het contact tussen de 
patiënt en zijn/haar partner?

Goed Gemiddeld Slecht

1%

2%

4%

8%

24%

61%

0% 20% 40% 60% 80%

Beschut werk/werkproject

Student/scholier

Vrijwilligerswerk

Arbeidsongeschikt

Betaald werk

Zonder werk

Arbeidssituatie

32%

36%

27%

5%

0% 10% 20% 30% 40%

Basisonderwijs

Mavo, lbo, vmbo

Havo, vwo, mbo

Hbo, wo

Hoogst afgerond opleiding



(For)Factsheet 5
ForFACT patiënt beter in beeld        

van delict naar zorg

De vijfde factsheet van het onderzoek ForFact patiënt beter in beeld, van delict naar zorg, staat in het teken van de
psychische zorggeschiedenis (bovenste helft) en de levensloop (onderste helft) van de patiënten. Deze informatie komt
voort uit de dossiers en uit interviews met de patiënten en is gebaseerd op psychische zorg (vóór ForFact) en
levensgebeurtenissen van de afgelopen 10 jaar.

Gemiddeld hebben patiënten 
4 negatieve, 3 positieve en 1 
neutrale levensgebeurtenis(sen) 
gehad de afgelopen 10 jaar 

Patiënten hebben gemiddeld 4 behandelingen gehad in de afgelopen 10 jaar

40%

55%

5%

Waardering van 
levensgebeurtenissen

Positief Negatief Neutraal

Gemiddeld hebben patiënten 
ongeveer evenveel positieve, als 
negatieve, als neutrale ervaringen 
gehad met zorg de afgelopen 10 
jaar

2,5% van de patiënten heeft geen zorg gehad in de afgelopen 10 jaar

35%

32%

26%

Waardering van zorg

Positief Negatief Neutraal

2%

3%

3%

5%

12%

15%

16%

17%

19%

20%

21%

39%

52%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Fact

Klinisch vz

Crisisopname fz

Crisisopname vz

Klinisch ggz

Crisisopname ggz

ForFact

Poliklinisch vz

Klinisch fz

Poliklinisch fz

Andere ambulante begeleiding

Poliklinisch ggz

Woonbegeleiding

Welke soorten psychische zorg hebben patiënten gehad?
GGZ = geestelijke gezondheidszorg, FZ = forensische zorg, VZ = verslavingszorg

49% 49% 49%

34% 33%

25%

9% 8% 7%
3%

25%

56%

38%
41%

23%

15%

5% 3%
2%

14%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Op welke levensgebieden hebben patiënten belangrijke 
levensgebeurtenissen meegemaakt?

Negatief Positief



(For)Factsheet 6
ForFACT patiënt beter in beeld        

van delict naar zorg

In de zesde factsheet van het onderzoek ForFACT patiënt beter in beeld, van delict naar zorg, worden aanvullende resultaten
weergeven met betrekking tot diagnoses en problematisch middelengebruik (uit factsheet 1). Wat betreft de bijkomende
diagnoses zijn ook de zogenaamde V-codes meegenomen (problemen op een levensgebied).

1%

2%

4%

5%

10%

11%

26%

31%

49%

51%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Seks

Sedativa

Gokken

Overige

XTC

Opiaten

Stimulantia

Cocaïne

Alcohol

Cannabis

Welk type middelen zijn door patiënten 
problematisch gebruikt in het verleden?

5%

14%

21%

16%
13%

17%

6%
8%

0%

10%

20%

30%

2 3 4 5 6 7 8 9

Hoeveel verschillende diagnoses 
hebben patiënten?

17%

29%

24%

14%

8% 8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0 1 2 3 4 5

Hoeveel verschillende type middelen 
hebben patiënten problematisch gebruikt 

in het verleden?

Bij 14% van de patiënten is er tijdens de behandeling bij
ForFACT een verandering geweest in de hoofddiagnose

Gemiddeld hebben patiënten 5 verschillende diagnoses

1%

1%

1%

2%

2%

2%

3%

6%

7%

11%

14%

14%

14%

17%

47%

61%

77%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Psychosomatische stoornis

Ontwikkelingsstoornis

Eetstoornis

Aanpassingsstoornis

Seksuele/genderidentiteitsstoornis

Somatoforme stoornis

Angststoornis

Autisme spectrum stoornis

Schizofrenie of andere psychotische klachten

Stemmingsstoornis

Stoornis in de impulsbeheersing

Andere bijkomende diagnose

Posttraumatische stressstoornis

Zwakbegaafdheid

Persoonlijkheidsstoornis

Aan middelen gebonden stoornis

Problemen op een levensgebied

Welke bijkomende diagnoses hebben de patiënten?



(For)Factsheet 7a
ForFACT patiënt beter in beeld        

van delict naar zorg

De zevende factsheet van het onderzoek ForFACT patiënt beter in beeld, van delict naar zorg, bestaat uit 3 delen en bevat
informatie over risicotaxatie. Bij ForFACT patiënten wordt sinds 1 januari 2019 verplicht de FARE (een ambulant risicotaxatie
instrument) afgenomen. In onderstaande tabellen is een onderverdeling gemaakt tussen patiënten waarbij de eerste FARE
binnen een half jaar na intake is afgenomen (n = 71) en patiënten waarbij dit langer dan een half jaar was (n = 42).

De FARE bestaat uit 6 statische risicofactoren 
en 11 dynamische risicofactoren met ieder 
item een score van 0 (potentiele bescherming) 
t/m 4 (ernstige grensoverschrijdende 
gedraging/houding of situatie). Op basis 
hiervan wordt een inschatting gegeven van 
het recidiverisico. 

7%

27%

20%

39%

7%
5%

24%

37%

27%

7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Zeer laag Laag Matig Hoog Zeer hoog

Klinische inschatting recidive risico

1e FARE binnen een half jaar na intake

1e FARE later dan een half jaar na intake

1,0

0,6

1,8

1,0

1,5

1,6

1,7

1,6

2,2

2,3

1,7

2,1

2,5

2,0

2,0

2,1

2,4

0,5

0,7

1,0

1,3

1,4

1,4

1,4

1,7

1,7

1,8

1,9

1,9

2,0

2,1

2,1

2,1

2,5

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0

Regelovertredend gedrag (D)

Instabiliteit woonsituatie (D)

Problematisch middelengebruik (D)

Regelovertredend gedrag in het verleden (S)

Problematische (ex)partnerrelatie (D)

Delinquent sociaal netwerk (D)

Financieel wanbeleid (D)

Antisociale houding (D)

Disfunctioneren opleiding/werk (D)

Problematisch middelengebruik in het verleden (S)

Diversiteit (dreigend) delictgedrag (S)

Aantal eerdere en huidige veroordelingen (S)

Instabiliteit opleiding/werk in het verleden (S)

Gebrekkige impulsbeheersing (D)

Leeftijd eerste politiecontact (S)

Disfunctionele oplossingsvaardigheden (D)

Beperkte vrijetijdsbesteding (D)

Gemiddelde item scores (S = statische factor en D = dynamische factor)

1e FARE binnen een half jaar na intake 1e FARE later dan een half jaar na intake



(For)Factsheet 7b
ForFACT patiënt beter in beeld        

van delict naar zorg

In de onderstaande tabellen worden de FARE’s besproken die rondom de intake zijn afgenomen. Er is er een onderscheid
gemaakt tussen twee groepen patiënten: patiënten die in behandeling zijn binnen een verplicht kader (n = 53) en patiënten
die in behandeling zijn binnen een vrijwillig kader (n = 79).

De FARE bestaat uit 6 statische risicofactoren 
en 11 dynamische risicofactoren met ieder 
item een score van 0 (potentiele bescherming) 
t/m 4 (ernstige grensoverschrijdende 
gedraging/houding of situatie). Op basis 
hiervan wordt een inschatting gegeven van 
het recidiverisico. 

0,7

0,8

1,4

1,1

1,5

1,4

1,1

1,6

2,4

1,9

2,1

1,7

2,2

2,4

1,9

1,9

2,2

0,6

1,2

1,2

1,5

1,5

1,6

1,7

1,7

1,8

1,8

1,9

2,0

2,0

2,0

2,2

2,3

2,7

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0

Instabiliteit woonsituatie (D)

Regelovertredend gedrag (D)

Regelovertredend gedrag in het verleden (S)

Problematisch middelengebruik (D)

Financieel wanbeleid (D)

Delinquent sociaal netwerk (D)

Problematische (ex)partnerrelatie (D)

Antisociale houding (D)

Aantal eerdere en huidige veroordelingen (S)

Diversiteit (dreigend) delictgedrag (S)

Problematisch middelengebruik in het verleden (S)

Disfunctioneren opleiding/werk (D)

Leeftijd eerste politiecontact (S)

Instabiliteit opleiding/werk in het verleden (S)

Gebrekkige impulsbeheersing (D)

Disfunctionele oplossingsvaardigheden (D)

Beperkte vrijetijdsbesteding (D)

Gemiddelde item scores (S = statische factor en D = dynamische factor)

Vrijwillig Verplicht

5%

29% 29% 29%

8%9%

22% 22%

41%

7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Zeer laag Laag Matig Hoog Zeer hoog

Klinische inschatting recidiverisico: kader

Vrijwillig Verplicht



(For)Factsheet 7c
ForFACT patiënt beter in beeld        

van delict naar zorg

Op deze laatste pagina wordt gekeken naar het verschil in risicotaxatie tussen patiënten die wel (n = 91) en geen delict (n =
20) hebben gepleegd in de afgelopen 10 jaar (linker tabel). In de rechter tabel wordt gekeken naar hoeveel procent van alle
patiënten een bepaald type delict heeft gepleegd. In de onderste tabel is opnieuw gekeken naar de gemiddelde item scores,
met daarbij een onderscheid tussen 2 groepen: patiënten die een zeer laag of laag (n = 36) en een hoog of zeer hoog (n =
46) recidive risico hebben.

Als gekeken wordt naar de risicotaxatie van bovenstaande 
groepen (wel/geen bepaald type delict) vertonen ze 
eenzelfde soort beeld als de grafiek hier rechts. 

4%

25% 25%

37%

8%

15%

30% 30%

20%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

Zeer laag Laag Matig Hoog Zeer hoog

Klinische inschatting recidiverisico: 
wel of geen delict

Wel delict afgelopen 10 jaar Geen delict afgelopen 10 jaar
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Regelovertredend gedrag (D)

Instabiliteit woonsituatie (D)

Problematisch middelengebruik (D)

Problematische (ex)partnerrelatie (D)

Financieel wanbeleid (D)

Regelovertredend gedrag in het verleden (S)

Antisociale houding (D)

Delinquent sociaal netwerk (D)

Diversiteit (dreigend) delictgedrag (S)

Disfunctionele oplossingsvaardigheden (D)

Disfunctioneren opleiding/werk (D)

Gebrekkige impulsbeheersing (D)

Beperkte vrijetijdsbesteding (D)

Instabiliteit opleiding/werk in het verleden (S)

Problematisch middelengebruik in het verleden (S)

Aantal eerdere en huidige veroordelingen (S)

Leeftijd eerste politiecontact (S)

Gemiddelde item scores (S = statische factor en D = dynamische factor)

Hoog en zeer hoog Zeer laag en Laag

De FARE bestaat uit 6 statische risicofactoren en 11 
dynamische risicofactoren met ieder item een score van 0 
(potentiele bescherming) t/m 4 (ernstige 
grensoverschrijdende gedraging/houding of situatie). Op 
basis hiervan wordt een inschatting gegeven van het 
recidiverisico. 


