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Moeder de doorzetter
Onlangs stond Rob voor de rechter. Omdat
de bank niet wilde geloven dat hij uitvinder
was van de euro had Rob een bommelding
gedaan. Nu zat hij vast, zonder enig idee te
hebben waarom. Zijn moeder weet het wel.
Die moet haar Rob, ooit een gezonde jongen,
hebben zien afglijden. Misschien was het
pas een jaar terug, misschien al veel langer
geleden. Ik probeer me voor te stellen welke
zoektocht moeder had moeten afleggen om
de bajes voor haar zoon te voorkomen.
Was hij een jaar of zeventien geweest, dan
had een speciaal team voor vroege psychose
de uitkomst geweest. Moeder had het kunnen vinden als het centrale meldnummer
voor mensen met verward gedrag al was
ingevoerd. Of ze had kunnen aankloppen
bij de jeugdzorg die de expertise van de ggz
(geestelijke gezondheidszorg) had ingekocht.
Die een jaar later de dan volwassen Rob aan
een FACT(Flexible Assertive Community
Treatment)-team zou hebben overgedragen.
Maar niets van dat alles. Rob zit op de plek
waar hij de minste zorg kan verwachten: de
gevangenis.
De weg naar goede zorg is complex om
de problemen van Rob te keren. Met vier
verschillende financiers die allemaal op hun
eigen eiland zitten. En lange wachtlijsten,
zoals onlangs in een onderzoek naar continuïteit van zorg werd geconstateerd.
Doorzetters heb je nodig, die roepen dat het
zover niet had hoeven komen. Om de Robben
van deze wereld daarna op de goede plek in
zorg te krijgen. Nu zijn het moeders. Maar
de échte macht om door te zetten ligt bij de
gemeente. Hoe lang zal het nog duren voor
de moeders van Rob zich door hen gesteund
weten?
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INTERVIEW met Hyacinthe van Bussel

Het gaat erom signalen vroegtijdig te herkennen

V

anaf de eerste dag dat een patiënt in
een forensisch psychiatrisch centrum
(fpc) of forensisch psychiatrische kliniek
(fpk) wordt opgenomen, is alles gericht
op het verminderen van het risico dat
iemand opnieuw een ernstig misdrijf
pleegt. Er wordt toegewerkt naar een
veilige, gefaseerde terugkeer in de
samenleving. Daar zijn een intensieve
behandeling met therapie, training,
scholing,
dagbesteding,
(hersteld)
contact met familie en vrienden en
verlof voor nodig. 99,9 procent van de
gemiddeld 50.000 verlofbewegingen
per jaar verloopt zonder incidenten.
Natuurlijk moet er altijd worden gekeken
hoe het nog beter kan, vindt Hyacinthe
van Bussel, algemeen directeur van FPC
de Rooyse Wissel en voorzitter van het
algemeen directeurenoverleg van TBS
Nederland. “We blijven onderzoeken hoe
we die 0,1 procent nog verder kunnen
verkleinen.”

Hoe kunnen eventuele risico’s worden
ondervangen?
“Het is bekend dat het helpt als patiënten
inzicht hebben in hun eigen problemen,
zodat ze signalen die wijzen op een
terugval kunnen herkennen. Iedere
patiënt heeft een signaleringsplan. In
dat plan staat omschreven wat de eerste
signalen zijn van een mogelijke terugval.
Bijvoorbeeld
slechter
slapen,
een
verstoord dag- en nachtritme, geen werk
meer hebben, zin krijgen in alcohol en
drugs, minder contact met familie. Voor
iedere patiënt zijn de signalen anders.
Van belang is de signalen te herkennen
en vroegtijdig actie te ondernemen. Dat
kan door de patiënt voor korte tijd op te
nemen in de kliniek, maar ook door enkele
gesprekken te voeren met therapeuten.”
Hoe verloopt de samenwerking met
andere instanties?
“Vanaf het moment dat er voor een
patiënt een transmuraal verlof wordt
aangevraagd, sluit de reclassering
aan bij de halfjaarlijkse behandelplanbesprekingen. Op dat moment kijkt
een kliniek samen met de reclassering
welke stappen alvast kunnen worden
gezet voor de overdracht van de patiënt.
Sommige patiënten gaan naar een
instelling voor verslavingszorg of naar
een instelling voor mensen met een
verstandelijke beperking. Met deze
instellingen wordt eveneens intensief
samengewerkt. Andere partijen waar fpc’s
en fpk’s vaak nauw mee samenwerken
zijn forensische poliklinieken, forensische FACT-teams, gemeenten, politie
en woningbouwverenigingen. Het gaat
dus om een aantal vaste organisaties
waar veel overleg mee wordt gevoerd.
Die samenwerking verloopt heel goed
omdat de partijen elkaar goed kennen. De
contacten zijn intensief en de lijnen zijn
kort.”

“Het is belangrijk om te weten
welke specifieke factoren tot
het misdrijf hebben geleid,
zodat de behandeling daarop
kan worden toegespitst”
Hoe wordt bepaald of iemand geschikt
is om na een tbs-behandeling terug te
keren in de maatschappij?
“Een tbs-behandeling duurt gemiddeld
zevenenhalf jaar. De meeste patiënten komen in een fpc of fpk terecht nadat ze een
gevangenisstraf hebben uitgezeten. In
het fpc of de fpk start de tbs-behandeling.
Daar wordt in kaart gebracht waarom en
onder welke omstandigheden iemand
een bepaald misdrijf heeft gepleegd. Het
is belangrijk om te weten welke specifieke
factoren tot het misdrijf hebben geleid,
zodat de behandeling daarop kan worden
toegespitst. Verlof is essentieel voor
een veilige en gefaseerde terugkeer in
de samenleving. Verlof wordt stap voor
stap opgebouwd. Iedere verlofaanvraag
wordt zorgvuldig getoetst door in- en
externe commissies. Uiteindelijk geeft
het ministerie toestemming voor verlof.
Voor iedere patiënt worden steeds
opnieuw de risico’s ingeschat. Daarvoor
worden risicotaxatie-instrumenten gebruikt, maar ook de behandelrelatie die
medewerkers met de patiënt hebben.
Zij kennen de patiënt heel goed en
kunnen afwijkend gedrag daardoor snel
signaleren. Als het niet goed gaat, gaat
een verlof niet door. De meeste patiënten
komen, als de behandelresultaten goed
zijn, op een gegeven moment in aanmerking voor verlof. Gemiddeld wordt
na twee jaar begeleid verlof aangevraagd.
In eerste instantie gaat het om kort
verlof, samen met een beveiliger en een
sociotherapeut. Als dat goed gaat, dan
volgt verlof met twee sociotherapeuten en
daarna met één sociotherapeut. Na weer
(gemiddeld) twee jaar volgt onbegeleid
verlof. Dit houdt in dat de patiënt
onbegeleid naar buiten mag. Bijvoorbeeld
om te gaan werken, een opleiding te
volgen of om familie te bezoeken. Als ook
dit verlof goed verloopt, kan transmuraal
verlof worden aangevraagd.”
Hoe ziet transmuraal verlof eruit?
“De patiënt valt dan nog volledig onder

Hyacinthe van Bussel

de verantwoordelijkheid van de kliniek,
maar hij woont erbuiten. Hij verblijft
bijvoorbeeld in een instelling voor mensen
met een verstandelijke beperking, in
een psychiatrisch ziekenhuis, in een
beschermde woonvorm of in een door
de kliniek gehuurd woonhuis. Patiënten
worden ook in deze verloffase intensief
gevolgd. Medewerkers van bijvoorbeeld
ambulante teams zoeken patiënten op
om te kijken hoe het met iemand gaat,
of afspraken worden nageleefd, om hun
financiën door te nemen en om alcoholen drugscontroles uit te voeren. Dat
kan overdag, maar ook ’s nachts. Pas na
het succesvol doorlopen van deze fase
van transmuraal verlof kan proefverlof
worden aangevraagd. Bij proefverlof
wordt het toezicht overgenomen door
de reclassering, maar is het fpc of de fpk
nog steeds eindverantwoordelijk voor
de patiënt. Proefverlof kan uiteindelijk
leiden tot een voorwaardelijke beëindiging van de tbs-maatregel. Sinds een
aantal jaren gaat een voorwaardelijke
beëindiging altijd samen met een
forensisch psychiatrisch toezicht. Dat

wil zeggen dat de kliniek nog contact
onderhoudt met de reclassering en dat
een patiënt in geval van een terugval
tijdelijk opgenomen kan worden in het
fpc of de fpk. Een patiënt wordt dus niet
zomaar losgelaten.”
Wat zijn de risico’s waar een patiënt na
beëindiging van de tbs-maatregel mee
te maken krijgt?
“De risico’s zijn voor iedere patiënt
verschillend. Over het algemeen is wel
bekend dat een goede dagstructuur en
dagbesteding essentieel zijn voor een
veilige terugkeer in de samenleving.
Als dat wegvalt, kan er een terugval
ontstaan. We zorgen er daarom voor
dat patiënten tijdens hun behandeling
in het fpc of de fpk werken aan zinvolle
dagbesteding, zoals het bezoeken van een
activiteitencentrum of het verrichten van
betaald of vrijwilligerswerk. De contacten
met familie of vrienden worden, als dat
mogelijk en wenselijk is, hersteld en
begeleid. Soms is het nodig om een nieuw
netwerk van vrienden op te bouwen. Daar
helpen we patiënten bij.”

Meer informatie
TBS Nederland is een
samenwerkingsverband van de volgende
forensisch psychiatrische centra/klinieken in
Nederland:
• FPC de Kijvelanden
• FPC de Oostvaarderskliniek
• FPC de Rooyse Wissel
• FPC Dr. S. van Mesdag
• FPC Pompestichting
• FPC Van der Hoeven Kliniek
• CTP Veldzicht
• FPK de Beuken, OBC ’t Wold (Trajectum)
• FPK GGZ Drenthe
• FPK Inforsa (Arkin)
• FPK de Woenselse Poort (GGZ Eindhoven)
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INTERVIEW met Ellen Sinnige

Reclassering en zorg als hefboom voor gedragsverandering

O

m ervoor te zorgen dat mensen
die een strafbaar feit hebben
gepleegd niet opnieuw de fout in gaan,
wordt
onder
begeleiding
gewerkt
aan
gedragsverandering.
Om
de
juiste ondersteuning te bieden, is
samenwerking essentieel, weet Ellen
Sinnige,
directeur
van
Stichting
Verslavingsreclassering
GGZ
(SVG).
“Het is noodzakelijk dat de lijnen tussen
verschillende instanties kort zijn, zodat
cliënten de juiste hulp ontvangen.”
Waarom plegen mensen die in beeld
zijn bij de reclassering soms toch
nieuwe delicten?
“Bij mensen die voor het eerst in aanraking
komen met strafrecht vanwege kleine
delicten valt met een aantal simpele
interventies vaak te voorkomen dat ze
opnieuw een strafbaar feit plegen. Over het
algemeen wordt echter bewust gesproken
van het afbouwen van een criminele
carrière, want er moet met mensen worden
gewerkt aan een gedragsverandering.
Die vindt niet van de ene op de andere
dag plaats. Er is sprake van ingesleten
gedrag, externe factoren en een patroon
dat doorbroken moet worden. Daarvoor
dient de basis op orde te zijn: huisvesting,
financiën, werk of dagbesteding, en
behandeling van verslaving of psychische
problemen. In de aanpak wordt ingezet
op een combinatie van straf en zorg om
de achterliggende problematiek aan te
pakken, waardoor de gedragsverandering
tot stand kan komen.”

Ellen Sinnige

Hoe belangrijk is samenwerking tussen
instanties bij deze aanpak?
“Integrale samenwerking is van groot
belang om te zorgen dat cliënten
gemotiveerd zijn om hun goede
gedrag voort te zetten, ook als het
strafrechtelijke deel is afgelopen. Als
na afloop daarvan niet wordt gezorgd
dat iemand een plek heeft om te wonen,
dagbesteding heeft en indien nodig
ambulante zorg krijgt, kan alles wat is
opgebouwd teniet worden gedaan. Bij
de uitvoering van bovenstaande aanpak
wordt gebruikgemaakt van forensische
zorg, maar ook van zorg aangeboden door
gemeenten. De uitvoer van veel andere
voorzieningen ligt ook bij gemeenten,
zoals huisvesting, schuldsanering en
het toekennen van uitkeringen. Binnen
het strafrecht zijn de instanties meer en
meer gewend om samen te werken. Toch

mist er nog een essentiële partner: de
gemeente. Het is heel belangrijk om die
samenwerking verder te intensiveren,
want er zijn nog te veel mensen bij wie
het plegen van een delict niet tot een
criminele carrière hoeft te leiden, maar
die toch tussen wal en schip vallen.
Ik denk dat gemeente en strafrecht
samen moeten zorgen dat dat niet meer
gebeurt.”

“We nemen risicotaxaties af
om te kijken hoeveel kans er
is op herhaling van crimineel
gedrag”
Wat is jullie rol in dit geheel?
“De SVG verzorgt voor jaarlijks 45.000
delinquenten met een verslaving of

psychiatrische stoornis een dusdanige
combinatie van straf en zorg dat zij
optimaal worden ondersteund bij de
keuze om af te zien van het plegen van
nieuwe strafbare feiten. We nemen
risicotaxaties af om te kijken hoeveel kans
er is op herhaling van crimineel gedrag en
adviseren over het voorwaardelijke deel
van de straf. Hier stellen we bijzondere
voorwaarden voor op, die de rechter
kan opleggen. De SVG heeft binnen het
strafrecht – samen met de twee andere
erkende
reclasseringsorganisaties
(Reclassering Nederland en Leger des
Heils Jeugdbescherming & Reclassering) –
de kernexpertise over het afbouwen van
criminele carrières. We opereren steeds
in een driehoek van veiligheid, zorg en
autonomie. We kijken altijd wat nodig
is binnen die driehoek. Als de veiligheid
in het gedrang is, zetten we meer in op
veiligheidsmaatregelen, zoals strengere
voorwaarden. Indien mogelijk proberen
we cliënten meer autonomie te geven om
zelf hun leven op orde te krijgen. In relatie
daarmee hangt de vraag samen of er zorg
nodig is. We bekijken dit per persoon. Het
is dus echt maatwerk.”

Meer informatie
www.svg.nl

ADVERTORIAL

‘Wees delictgedrag psychiatrisch patiënten voor’

P

sychiatrisch patiënten die wegens
disruptief gedrag te zwaar worden
bevonden voor de reguliere psychiatrie,
maar zich niet schuldig hebben gemaakt
aan een delict, bevinden zich in
Nederland tussen wal en schip. Zolang
er nog geen strafbaar feit is gepleegd,
kunnen deze patiënten niet terecht in
de forensische psychiatrie. Daar moet
verandering in komen, vindt psychiater
Joost à Campo. Vorig jaar richtte hij
daarom een nieuw zorgdomein onder de
naam transforensische psychiatrie op
bij ggz-instelling Mondriaan. “Waarom
zou je afwachten tot een psychiatrisch
patiënt een delict pleegt?”

“Zo gebeurde het dus dat
ik, toen ik zes jaar geleden
overstapte naar de forensische
psychiatrie, patiënten zag die
ik nog herkende van mijn tijd
in de reguliere psychiatrie”
In de 22 jaar dat à Campo op gesloten
afdelingen in de reguliere psychiatrie
werkte, zag hij regelmatig patiënten
die volgens hem beter in een forensisch
psychiatrisch behandelkader hadden
gepast. Dat ging merendeels om
mensen met waarnemings-, denk- of
stemmingsstoornissen, waarbij het risico
op verstorend agressief en zelfs potentieel
delictgedrag groot was. Wanneer er

echter geen aangifte tegen een persoon
is gedaan en dus geen strafrechtelijke
vervolging is geweest, is opname in
de forensische zorg onmogelijk. “Zo
gebeurde het dus dat ik, toen ik zes jaar
geleden overstapte naar de forensische
psychiatrie, patiënten zag die ik nog
herkende van mijn tijd in de reguliere
psychiatrie.”
Gecombineerde aanpak
Deze patiënten waren gebaat geweest bij
delictpreventie tijdens hun behandeling,
stelt à Campo. “De scheiding tussen civiel
of strafrechtelijk gedwongen opnemen
vind ik bijna arbitrair. Het soort opname
zou moeten afhangen van de pathologie
en het gedragsrepertoire van een patiënt.”
Het accent bij opname in de reguliere
psychiatrie ligt op het behandelen van
de psychiatrische stoornis, terwijl in de
forensische zorg aandacht wordt besteed
aan delictpreventie en risicotaxatie.
Binnen de transforensische afdeling
wordt het behandelaanbod uit deze twee
domeinen gecombineerd, waardoor een
reguliere patiënt met disruptief gedrag
niet meer verstoken hoeft te blijven van
forensische
behandelmogelijkheden,
vertelt à Campo. In oktober 2015
richtte hij als eerste in Nederland een
nieuwe zorgvoorziening op onder de
naam transforensische afdeling. Deze
afdeling werd opgezet binnen Radix
(Centrum
forensisch
psychiatrische
zorg, onderdeel van Mondriaan), waar
patiënten klinisch worden opgenomen

zonder strafrechtelijke titel. “Binnen de
context van een forensische afdeling, met
het beveiligingsniveau dat daarbij hoort,
nemen we alle tijd om toe te werken naar
een stabiele toestand. De effectiviteit
van dit nieuwe behandelaanbod wordt
wetenschappelijk onderzocht.”

Joost à Campo

Risico’s indammen
Dat gebeurt door het analyseren
van alle risicofactoren die maken
dat mensen ‘buiten’ vastlopen en
problemen
veroorzaken,
aldus
à
Campo. Daarbij is naast aandacht voor
de psychopathologie ook aandacht
voor
delicten
terugvalpreventie,
agressiehantering, sociale inbedding
en
zinvolle
dagbesteding.
Alle
behandelingen vinden plaats op het eigen
tempo van de cliënt, die meestal afhangt

van complexe problematiek, zoals het
risico op psychoses, een drugsverslaving
en geen vaste woon- of verblijfplaats, of
een combinatie hiervan. Het zijn geen
criminelen, maar hun pathologie is
vaak zo ernstig dat hun houding aan de
oppervlakte tendeert naar potentieel
strafbaar gedrag, stelt à Campo. Omdat
voor deze mensen geen veilige plek is in
de maatschappij, is hun problematiek ook
niet in tien dagen opgelost, vindt hij. “Wij
behandelen daarom zo lang als nodig
is om alle risicofactoren aan te pakken.
Het toestandsbeeld kan dan wel na twee
weken zijn opgeklaard, maar wanneer er
nog steeds sprake is van probleemgedrag
dat te wijten valt aan disbalans bij een
patiënt, blijft hij of zij net zo lang in
behandeling tot stabiliteit wordt bereikt.”
Op deze manier moeten patiënten vanuit
de transforensische zorg op een goede
manier hun zelfvertrouwen terugkrijgen
om veilig terug te kunnen keren in de
maatschappij.

Meer informatie
Mondriaan
088 506 62 62
www.mondriaan.eu
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Van onze redactie

Continuïteit van zorg om een delict te voorkomen

I

n april van dit jaar haalde een psychiatrisch patiënt
het nieuws toen hij zichzelf door middel van een
gasexplosie van het leven beroofde in zijn woning
in Veendam. Er werd toen door sommigen gesteld dat
de samenleving niet voldoende beschermd is tegen
gevaarlijke psychiatrische patiënten, maar ook dat deze
persoon niet de juiste zorg had gekregen.
Het snijvlak
Er wordt veelal gesproken over het snijvlak tussen
zorg en veiligheid. Maar wat betekent dit precies? In
de maatschappij bestaan mensen die onveiligheid
veroorzaken. Wanneer dit gedrag voortkomt uit een
stoornis komt de ggz (geestelijke gezondheidszorg)
erbij kijken. Dit is het snijvlak van zorg en veiligheid,
legt Ko Hummelen, bijzonder hoogleraar forensische
psychiatrie aan de Rijksuniversiteit Groningen, uit. Het
is dus niet zo dat alle onveiligheid naar de ggz verwijst.
Hij licht toe dat gesproken kan worden van bad en mad.
“Bij bad draait het om slecht gedrag, maar iemand
kan nog wel een eigen keuze maken. Bij mad heeft de
persoon in kwestie als gevolg van een bepaalde stoornis
minder controle over de eigen keuze.”
Petra Nijmeijer, hoofd Actiecentrum Veiligheid en
Zorg van de gemeente Amsterdam en Amstellandgemeenten, benadrukt dat de kunst is om iemand
niet te betitelen als ‘een psychiatrische patiënt’ of
als ‘een crimineel’. Men moet voorzichtig zijn met
het opplakken van deze etiketten. Het is een persoon
met beide aspecten in zich: hij of zij kan gebaat zijn
bij een behandeling, maar ook bij een repressieve lik

op stuk-maatregel. “Een integrale aanpak is daarom
noodzakelijk voor deze groep, er moet één iemand zijn
die alle kanten van de zaak belicht en stuurt op een
gezamenlijke en getimede aanpak.”

Verwarde mensen
De groep ‘verwarde mensen’ wordt regelmatig
geassocieerd met het snijvlak van zorg en veiligheid en
onveilige situaties. De groep is echter heel breed; van
demente mensen die hun eigen medicijnen vergeten,
tot personen die met een mes rondzwaaien, vertelt
Onno Hoes, voorzitter van het Schakelteam Personen
met Verward Gedrag. “Het zijn mensen die de grip op
hun leven kwijt zijn of kwijtraken én soms een gevaar
voor zichzelf of de samenleving vormen.” Onder deze
categorie mensen vallen dus personen die verward
zijn en daarmee zichzelf schade kunnen berokkenen,
maar ook personen die in het strafrechtkader vallen
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omdat zij een delict hebben gepleegd. Bij mensen die
verward gedrag vertonen, is er eigenlijk altijd sprake
van een multi-oorzaak, legt Hoes uit, zoals alcoholof drugsproblemen, een psychose en mogelijk ook
een verstandelijke beperking. Met name dit laatste
kan volgens hem een belangrijke rol spelen in het
ontstaan van de verwardheid. Verwarde mensen zijn
erg kwetsbaar en blijven veelal hun hele leven in de
veiligheid-zorg-cyclus, waarbij ze in en uit detentie en
zorginstellingen stromen.
Forensische zorg
Wanneer iemand een strafbaar feit heeft gepleegd
of daarvan wordt verdacht, en het delict is mede het
gevolg van een psychische stoornis, dan kan de dader
in de forensische zorg terechtkomen. De website van
de Dienst Justitiële Inrichtingen leert dat forensische
zorg ‘geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en
verstandelijk gehandicaptenzorg dat onderdeel van een
straf of maatregel’ is. Forensische zorg wordt geboden
aan een brede doelgroep, vertelt Hummelen, en er zijn
meer dan twintig verschillende forensische titels. Van
mensen die onder de Wet Bopz (Bijzondere opneming
in psychiatrische ziekenhuizen) vallen, omdat ze een
gevaar vormen voor anderen of voor zichzelf - maar nog
geen strafrechtelijk delict hebben begaan, tot mensen
die een delict hebben gepleegd. Binnen haar organisatie
wordt ‘forensisch’ breed gedefinieerd, legt Nijmeijer
uit. “Onder forensisch vallen ook mensen die in het
verleden een strafbaar feit hebben gepleegd, maar nu

INTERVIEW met Jeroen Lambriks

Verantwoord op- en afschalen van forensische zorg

W

anneer cliënten in de geestelijke
gezondheidszorg (ggz) in aanraking
komen of dreigen te komen met politie
of justitie kunnen zij baat hebben bij
forensische zorg. Voor sommige van
hen is het mogelijk deze zorg ambulant
te bieden. Jeroen Lambriks, directeur
bedrijfsvoering van Inforsa, vertelt over
dit type zorg.
Wat is outreachende forensische zorg?
“Bij outreachende zorg komen de
behandelaren bij de cliënten thuis of
in hun omgeving voor de behandeling.
Het voornaamste voordeel hiervan is
dat op deze manier veel beter inzicht
kan worden verkregen in hoe het echt
gaat met de cliënt en welke factoren
invloed hebben op het gedrag dat leidt
tot hun problemen. Op deze manier
is het beter mogelijk om zorg op maat
te bieden. Forensische zorg draait om

risico-inventarisatie, waarbij gekeken
wordt welke factoren hebben bijgedragen
aan de wetsovertreding. Gedurende de
behandeling wordt continu gemeten hoe
groot het actuele risico op terugval is en
hoe groot het gevaar voor de maatschappij
is. Het doel is om de zorg verantwoord
af te schalen, waarbij de cliënt begeleid

Jeroen Lambriks

wordt naar een succesvolle deelname aan
de maatschappij.”
Hoe kan dit proces zo goed mogelijk
vorm worden gegeven?
“Samenwerking tussen de verschillende
partijen is enorm van belang. Denk
hierbij aan de reclassering, het
openbaar ministerie, de politie, met
de ggz en de crisisdienst. Zeker de
afgelopen vijf jaar zijn er steeds meer
samenwerkingsverbanden
ontstaan
en wordt in toenemende mate op het
niveau van casuïstiek samengewerkt,
waarbij ingewikkelde zaken besproken
worden en de regie wordt bepaald: wie
doet wat. Zowel qua opschaling als qua
afschaling. Daarnaast wordt de familie
zoveel mogelijk betrokken bij het proces.
Bij ambulante zorg sta je dichterbij de
betrokkenen die een actieve rol kunnen
spelen in het herstel van de cliënt.”

Wanneer komt een cliënt bij jullie?
“De cliënten die door ons behandeld
worden zijn voornamelijk mensen die
door de rechter een behandeling opgelegd
krijgen. Maar wij behandelen ook mensen
die met een verwijzing van de huisarts
bij ons komen. Bij deze cliënten is de zorg
preventief en kan gewerkt worden aan
het voorkomen van een delict. Het zou
natuurlijk zonde zijn als we alleen zouden
kunnen behandelen als het al te laat is.”

Meer informatie
Inforsa biedt intensieve behandel- en reclasseringsprogramma’s voor volwassenen
met complexe meervoudige problemen op
gebied van ggz.
www.inforsa.nl
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geen justitieel kader hebben, maar bij wie de kans op
recidive wel degelijk aanwezig is.” Als voorbeeld noemt
zij de ‘Top600’ in Amsterdam: een integrale straf/
zorgaanpak van mensen die veelvuldig straatroof en
overvallen plegen.
Het doel van forensische zorg is veilig terugkeren in de
maatschappij, waarbij het gevaar en de kans op recidive
substantieel verkleind zijn door behandeling van de
stoornis. “Wanneer iemand met een stoornis een delict
heeft gepleegd en deze stoornis wordt niet behandeld,
bestaat gevaar voor een herhaaldelict”, benadrukt
Hummelen. Het behandelen van forensisch patiënten is
volgens Nijmeijer een vak apart: het vraagt veel kennis
van zowel zorg als veiligheid en dat is niet iets dat
iedereen zomaar kan.
Continuïteit
Voor een soepele behandeling van een forensisch
patiënt moet de overgang van het juridische naar het
zorgkader goed verlopen. En dit geldt in het bijzonder
voor een forensisch patiënt die doorstroomt naar de
reguliere ggz. Deze patiënt op de juiste plek is een grote
uitdaging, stelt Hoes, want soms is forensische zorg
in een strafrechtelijk kader bijvoorbeeld niet aan de
orde, maar heeft iemand wel behoefte aan intensieve
en beveiligde zorg. Het gevaar loert dan dat iemand
tussen wal en schip raakt. Hoes: “Niemand wil dat deze
mensen op straat komen te staan, maar je wilt ook dat
ze doorstromen en niet onnodig lang intensief klinisch
zijn opgenomen. Dat is niet alleen beter voor henzelf,
maar is ook goedkoper voor de maatschappij.”
Verschillende organisatorische elementen kunnen de
continuïteit negatief beïnvloeden, weet Hummelen. Zo
kan de overgang naar beschermd wonen of een andere
woonvorm, wanneer een forensische titel is afgelopen,
een probleem vormen omdat dit soms niet betaald
wordt door justitie. Een ander probleem zijn de veelal
lange wachtlijsten bij instellingen voor mensen met een
licht verstandelijke beperking (LVB). Hummelen: “Als
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gevolg hiervan kunnen deze mensen terechtkomen in
een omgeving die daar niet specifiek op is toegerust,
waardoor de behandelcultuur en therapeutische druk
kunnen afwijken van wat nodig is voor deze personen.”
Daarnaast kunnen de verschillende financiële regimes,
omdat de zorg uit verschillende geldstromen vergoed
wordt, het lastig maken om de continuering van zorg
te kunnen garanderen. Nijmeijer herkent dit ook
uit de Amsterdamse praktijk: financieringsstromen
zijn gescheiden terwijl de problematiek niet altijd op
deze manier kan/moet worden ingedeeld. Ze geeft
een voorbeeld: iemand die uit detentie komt met een
forensische titel kan naar een forensische verblijfplek
met zorg gaan die betaald wordt door justitie. Mensen
zonder een dergelijk kader komen in de reguliere
zorg. Terwijl deze mensen in de brede definitie van
‘forensische zorg’ ook gebaat kunnen zijn bij zorg
waarin forensische expertise aanwezig is.
Samenwerken
Deze organisatorische aspecten vragen om een goede
samenwerking tussen de verschillende partijen.
Hoes stelt dat iedereen betrokken in het justitiële en
zorgkader moet leren ‘over de schutting te kijken’ en
de patiënt voorop moet stellen. “Het individu moet
altijd centraal staan, want de ene keer zal het ene
paadje bewandeld moeten worden, de andere keer
een ander.” Het proces is per persoon anders, en ook
de partners die betrokken zijn kunnen per persoon
verschillen. Hoes is daarom van mening dat het gaat om
het bij elkaar zetten van de juiste mensen voor die ene
specifieke patiënt, met als doel goede zorg en veiligheid.
Dit ziet ook Nijmeijer die hier ervaring mee heeft met
de Top600-aanpak. Bij deze aanpak heeft iedereen
rondom een persoon een stukje van de puzzel. De rol
van diegene die de puzzel legt (regisseur) is hierbij
echt essentieel, vindt Nijmeijer. “Soms kan het nodig
zijn dat iemand als brug fungeert tussen de partijen,
zodat het gemeenschappelijk doel voor ogen wordt
gehouden.” Dit doel moet de persoon zijn, benadrukt ze,
waarbij iedereen bepaalde taken uitvoert omtrent die
ene persoon. Het gaat om het beïnvloeden van zijn of
haar gedrag en iedereen kan daaraan bijdragen: door

het samenspel tussen de partijen kan men komen tot
een doorbraak. Zij ziet het als logisch dat de gemeente
als onafhankelijke partij hierin de regie en daarmee het
voortouw neemt. “De rijksoverheid zou hierbij landelijk
de randvoorwaarden moeten organiseren, zoals
afspraken met bijvoorbeeld zorgverzekeraars”, voegt
Hoes toe.

INTERVIEW met Karel ‘t Lam

Onderzoek essentieel voor behandeling brandstichters

B

randstichters vormen een aparte groep
binnen de forensische psychiatrie,
maar tot voor kort was er geen specifieke
behandeling voor deze forensisch
psychiatrische patiënten. Dit komt door
gebrek aan onderzoek en kennis, vertelt
Karel ‘t Lam, klinisch psycholoog bij de
Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK)
van GGZ Drenthe.
Kunt u wat vertellen over de groep
brandstichters
die
binnen
de
forensische psychiatrie valt?
‘’Brandstichters maken zich schuldig aan
een strafbaar feit en komen hierdoor in
de strafrechtspleging terecht. Daders
van dit delict vormen een belangrijke
groep patiënten binnen de forensische
psychiatrie. In de volksmond worden
brandstichters vaak pyromaan genoemd,
terwijl dit een diagnose is die in de praktijk
zelden voorkomt. In de forensische
psychiatrie draait het om mensen bij
wie brandstichten samenhangt met
uiteenlopende psychische problematiek.
Deze mensen kunnen onderverdeeld
worden in drie groepen: Mensen die
het doen om emoties af te reageren, uit
sensatiezucht of uit verveling, mensen
die het doen uit boosheid en mensen die
het doelbewust doen vanuit wraak of een
cry for help of om aandacht te trekken.”
Wat voor gevaar vormen brandstichters?
“Brandstichting veroorzaakt veel schade,
zowel persoonlijk als materieel en roept

daardoor veel angst op. De deelgroepen
verschillen in hun doelwit: de eerste
groep richt zich vooral op objecten, zoals
vuilnisbakken. De tweede groep wil met
de brand iemand persoonlijk treffen. De
laatste groep gaat meer instrumenteel of
opportunistisch te werk, waarbij de brand
zich op objecten of personen kan richten.
Kenmerkend voor brandstichten is dat
je niet sterk of slim hoeft te zijn om een
enorm effect te bereiken.”

Karel ‘t Lam

Waarom is onderzoek naar brandstichters zo belangrijk?
“Tot nu toe is er weinig onderzoek gedaan
in Nederland naar brandstichters,
naar de verschillende typen en naar

de
meest
effectieve
behandeling.
Ongeveer 10 procent van de mensen
aan wie de strafrechter een maatregel
tbs (terbeschikkingstelling) oplegt, is
schuldig bevonden aan brandstichting.
Omdat voor deze doelgroep geen
specifiek behandelprogramma bestond,
werden brandstichters tot nu toe in
algemene programma’s geplaatst tussen
bijvoorbeeld agressieve of seksueel
delinquenten.
Als
gevolg
hiervan
werden zij niet specifiek behandeld voor
brandstichting, maar bijvoorbeeld voor
agressiebeheersing of verslaving. Dit
was dan deels wel goed, maar lang niet
specifiek genoeg. Met een specifieker
aanbod is het mogelijk gerichter te
verwijzen en effectiever te behandelen.”
Jullie hebben onderzocht hoe het beter
kan, kunt u dat toelichten?
“Internationaal is weinig onderzoek
uitgevoerd naar brandstichters en hun
behandeling. We constateerden dat op
dit gebied een lacune bestond in het
vakgebied, dat broodnodig opgevuld
moest worden. Vanuit de FPK Assen is
in samenwerking met de Universiteit
Utrecht (professor Frans Koenraadt)
een promotieonderzoek afgerond naar
brandstichters. Op basis hiervan zijn we,
aangevuld met expertmeetings in binnenen buitenland, bezig met het ontwikkelen
van een gericht behandelprogramma. Dit
behandelprotocol biedt brandstichters
een gestructureerd programma van
ongeveer een jaar. Daarin komen voor de

verschillende subgroepen alle aspecten
van hun problematiek, hun risico’s
en herstelmogelijkheden aan bod. De
effecten van de behandeling gaan we
meten, zodat we weten wat effectief is
en of mensen voldoende vooruitgang
boeken. Zo niet, dan kan de behandeling
bijgestuurd worden.”
Wat gaan jullie met de resultaten van
het onderzoek doen?
“Als expertisecentrum op het gebied
van brandstichting kunnen wij niet
alleen onze kennis gebruiken binnen
eigen instelling, maar kunnen deze ook
delen met andere instellingen. Het doel
is dat rechters en andere instanties
als onderdeel van een strafrechtelijke
sanctie een patiënt kunnen verwijzen
naar dit specifieke programma.”

Meer informatie
De Forensisch Psychiatrische Kliniek is
onderdeel van GGZ Drenthe te Assen. De
kliniek verwierf het predicaat Top GGZ.
Dit houdt in dat hoog specialistische
zorg wordt geboden, in combinatie met
wetenschappelijk onderzoek, innovatie en
opleiding.
www.ggzdrenthe.nl
0592-334800
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wordt aan resocialisatie (terugkeer in de maatschappij).
Bij het laten aansluiten van behandelingen is het van
groot belang dat de verschillende behandelaren goed
overleg met elkaar plegen. Daarbij dienen zij vooruit
te kijken naar wat er moet gebeuren zodat de patiënt
kan doorstromen naar de volgende setting. Daarbij is
het belangrijk dat voorafgaand aan een overplaatsing
informatie wordt uitgewisseld tussen de verwijzende en
vervolgbehandelaar. Dit wordt een ‘warme’ overdracht
genoemd. “Wanneer dit niet gebeurt, en iemand
heeft bijvoorbeeld een lange tijd in een forensische
kliniek gezeten, bestaat het gevaar dat een bepaald
probleemgebied veel aandacht heeft gekregen en een
ander onvoldoende.” Als gevolg hiervan kan iemand
doorstromen naar een setting die niet afgestemd is op
deze persoon. Dit kan zorgen voor tijdsverlies en een
gebrek aan kennis van de kwetsbaarheden. Hoes vult
aan dat een warme overdracht ook van belang is omdat
patiënten dan niet elke keer hun verhaal hoeven te
doen, en zij weten dat ze niet ‘worden losgelaten’ door
de ene hulpverlener tot de andere behandelaar het heeft
overgenomen. Het goed delen van de informatie wordt
belangrijker naarmate meer partijen betrokken zijn en
iemand meer begeleiding nodig heeft.
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of niet aan?”, verduidelijkt Hummelen. De plaats van
de familie in de forensische zorg is, anders dan bij de
ggz, nog niet heel sterk uitgewerkt en dus zeker nog
een verbeterpunt, vindt de hoogleraar. Want, als de
relatie met de familie goed is, kan deze dienen als een
beschermende factor om een nieuw delict tegen te gaan.
Daarnaast kan een betrokken familie de motivatie om de
behandeling met succes af te ronden vergroten.
Hummelen besluit dat de wereld waarin een ggz-patiënt
met een forensische titel of verleden zich bevindt
altijd groter is dan enkel de forensische zorg of de
ggz. Een patiënt is meer dan zijn stoornis. “Daarom
moet men de behandeling meer zien vanuit een
levensloopperspectief, waarin continuïteit van zorg
een hoofdrol speelt.” Enkel op die manier kan ervoor
gezorgd worden dat de patiënt de juiste zorg krijgt én
diens leven en de maatschappij beschermd worden
tegen recidive.

Voor de inhoudelijke continuïteit moet resocialisatie al
vanaf dag één in het vizier zijn, benadrukt Hummelen.
Het gebeurt nu volgens hem nog te vaak dat men eerst
bezig is met de forensische behandeling in enge zin,
waarbij over het delict gepraat wordt, waarna men
pas bezig gaat met de fase resocialisatie. Wanneer dit
het geval is, worden patiënten te laat aangemeld voor
deze fase en kunnen zij tegen wachttijden aanlopen,
waardoor de opname onnodig langer doorloopt.
Inhoudelijke continuïteit
Hummelen geeft aan dat continuïteit van zorg
doorgaans benaderd wordt vanuit dit organisatorische
perspectief, maar dat men ook moet werken aan
inhoudelijke continuïteit van de zorg. Hiermee bedoelt
hij dat de behandelingen inhoudelijk goed op elkaar
moeten aansluiten en dat er al vroegtijdig gedacht

De familie
Gedurende de gehele behandeling zou de familie veel
meer betrokken moeten worden, vindt Hummelen,
omdat zij een belangrijke rol kunnen spelen. Patiënten
hebben vaak over jaren heen te maken met verschillende
behandelsettingen, dokters en therapeuten. “De familie
kan de rode draad in het leven van de patiënt duidelijk
maken. Wat werkt wel of niet? Wat kan hij of zij wel

ADVERTORIAL

Terug in de samenleving met Exodus

U

itgaan
van
iemands
kracht,
mogelijkheden
en
kwaliteiten
– dat is wat Exodus Nederland doet
met de aanpak ‘Jouw Kracht’. De
forensische zorgaanbieder begeleidt
(ex-)gedetineerden en hun familie bij de
terugkeer in de samenleving. Dit gebeurt
door het bieden van ondersteuning
die is toegespitst op de verschillende
fasen van re-integratie, dus mét en
zonder 24-uurstoezicht, ambulant en
door middel van dagactiviteiten. Door
250 professionals en 1.600 vrijwilligers
worden de (ex)-gedetineerden voorbereid
op hun terugkeer naar de samenleving.
Met succes, want het is wetenschappelijk
aangetoond dat de aanpak van Exodus
voor minder recidive zorgt.
Uitgaan van kracht
Exodus
Nederland
scherpte
de
methodiek ‘Jouw Kracht’ in 2016
aan. Kenmerkend voor deze aanpak
is de focus op de kwaliteiten van
gedetineerden. Aan de hand daarvan
wordt gekeken hoe die kunnen worden
ingezet voor een geslaagde terugkeer
in de samenleving. De organisatie
leert mensen dus geen verplichte
vaardigheden aan, maar spreekt ze
aan op hun kracht en kijkt hoe die kan
worden ingezet om een goed burger te
worden, legt Jan van Gils uit, directeur
van Exodus Nederland. “Daar is alles
binnen de organisatie op gericht: om
iemand te laten terugkeren op een
manier die voor iedereen prettig is.

Zowel voor de persoon zelf en het gezin,
maar ook voor de buren en de rest van
de samenleving.”

een laatste element aan toegevoegd:
financiën. “Mensen moeten opnieuw in
de samenleving worden geplaatst. Dat
betekent dat er moet worden gezorgd
dat essentiële zaken als huisvesting,
werk, relaties en financiën op orde
zijn”, zegt Van Gils. Bij zingeving draait
het vooral om iemand in te laten zien
wat betekenisvol is voor hem of haar,
zodat gedragsverandering tot stand kan
komen. Waarom ben je er, voor wie ben
je belangrijk, welke rol vervul je? Door het
bieden van dit soort zelfinzicht ontstaat
een grotere binding met de omgeving en
de motivatie om te willen veranderen.
Als het gaat om relaties is er speciale
aandacht voor de band tussen gedetineerde ouder en kind. Exodus
Nederland organiseert ouderkinddagen,
zorgt ervoor dat kinderen bij gebrek
aan financiële middelen toch op bezoek
kunnen komen in de gevangenis
en
geeft
ouderschapstrain-ingen
aan
gedetineerden.
Hierbij
werkt
de organisatie nauw samen met de
Kinderombudsman en spelen de vele
vrijwilligers een grote rol van betekenis.

Jan van Gils (foto: Winand Stut)

Sleutels
De methodiek van Exodus Nederland
bestaat uit vier sleutels: wonen, werken,
zingeving en relaties. Daar is recentelijk

Samenwerking
Om
(ex-)gedetineerden
zo
goed
mogelijk te kunnen begeleiden, is
samenwerking met andere instanties
volgens Van Gils essentieel. Binnen de
ketensamenwerking forensische zorg
neemt Exodus Nederland een unieke
positie in. De organisatie werkt nauw

samen met de reclassering, die is belast
met het toezicht op de uitvoer van de
opgelegde straf van de gedetineerden
die bij Exodus verblijven. Een tweede
samenwerkingspartner wordt gevormd
door de gemeenten, die helpen bij het
regelen van zaken als huisvesting en een
uitkering voor ex-gedetineerden. Ten
slotte is ook de samenwerking met de
Directie Forensische Zorg heel belangrijk.
Deze instantie toetst Exodus Nederland
op kwaliteit en verschaft de benodigde
financiële middelen. Samen zorgen deze
partners ervoor dat gedetineerden de best
mogelijke begeleiding en voorbereiding
ontvangen voor hun terugkeer in de
samenleving. Daar draait het tenslotte
allemaal om, zegt Van Gils. “Alles wat wij
doen is erop gericht een zo aangenaam en
veilig mogelijke samenleving te creëren.”

Meer informatie
www.exodus.nl
info@exodus.nl
071 516 19 50
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Van onze redactie

Warme overdracht vanuit forensische psychiatrie

D

e overstap van de forensische psychiatrie naar de
reguliere ggz (geestelijke gezondheidszorg) vergt
lef, aanpassingsvermogen en vertrouwen. De
weg richting resocialisatie is immers soms een lange,
maar kan met de juiste begeleiding en een zo vloeibaar
mogelijke overgang zonder al te veel hobbels worden
bewandeld. Drie voormalig forensisch psychiatrisch
patiënten vertellen over hun uitdagingen en kansen.
‘Meer dan je dossier’
Het gaat nu goed met Gerrie (32), maar het heeft haar
veel inspanning gekost om weer vertrouwen in zichzelf
te krijgen. Gerrie is gediagnosticeerd met borderline
en al op haar eerste middag in de reguliere psychiatrie
ging het voor haar al mis. “Al die nieuwe mensen om
me heen zorgden ervoor dat ik de controle verloor. Ik
heb moeite anderen te vertrouwen, omdat ik snel het
gevoel heb afgewezen te worden. Het lukte me gewoon
niet.” Om haar een duwtje in de rug te geven, werd
besloten dat haar behandelaars vanuit de forensisch
psychiatrische kliniek, waar ze daarvoor verbleef, een
lang weekend zouden overkomen voor een warme
overdracht. Het werkte, Gerrie kreeg weer vertrouwen
in haar leefsituatie. “Het is zo belangrijk dat je je gekend
voelt tijdens zo’n schakelmoment. Je bent zoveel meer
dan wat er op papier over je vermeld staat.”

Waardevolle gesprekken
Ook Jan (45) ziet graag dat behandelaren verder kijken
dan zijn dossier. “Dat ik tbs (terbeschikkingstelling) heb
gehad, is niet voor niets. Daarover is in mijn dossier wel
wat terug te vinden, waardoor een ander toch al snel
een eerste indruk krijgt.” Liever vertelt Jan bijvoorbeeld
eerst in een persoonlijk gesprek hoe hij heeft geleerd
clean te worden en dat al 3,5 jaar lang vol te houden.
Persoonlijke begeleiding is voor zijn overstap van
forensisch beschermd wonen naar reguliere psychiatrie
daarom enorm belangrijk geweest. “Je krijgt van
behandelaren weliswaar ook allerlei etiketten opgeplakt
– soms misschien wat discutabele – maar zo krijg je wel
inzicht en leer je om te gaan met je stoornis.”

HET BREIN

Auteur: Yara Hooglugt

Blijven doorzetten
Voor Chantal (40) was het van grote meerwaarde dat ze
tijdens haar schakelperiode bij de hand werd genomen
door haar begeleiding. Op haar twintigste werd ze voor
het eerst gediagnosticeerd met schizofrenie. Negen jaar
bracht ze met zware psychoses door in gevangenissen
en tbs-klinieken. In een forensisch psychiatrisch
centrum vond ze uiteindelijk, met de juiste medicatie,
de weg naar boven. “Zolang je bij schizofrenie de
medicatie niet op orde hebt, heeft therapie geen enkele
zin. Nu ben ik rustig en reageer ik ook normaal, niet
direct agressief. Die neiging is er niet eens meer.” Bij
haar overstap naar de reguliere ggz heeft ze eerst een
paar keer proefgedraaid en koffie gedronken met de
anderen, met de begeleiding erbij. “Zo kon ik alvast
contacten leggen, maar ook kijken of ik hier wel zou
passen. Klikte het niet, dan zouden we naar een andere
oplossing zoeken.” Haar resocialisatietraject is zelfs
zo goed gegaan dat Chantal nu als vrijwilliger bij de
Voedselbank werkt. “Ik leg er geld op toe omdat ik er
met de regiotaxi heen moet, maar ik ga door – net als
met sporten. Wie weet kan ik op den duur zelfs op
mezelf gaan wonen.”

ADVERTORIAL

Transfore: individuele patiënttrajecten met het einddoel voor ogen

G

rensoverschrijdend gedrag kan in
principe overal voorkomen; op straat,
in gezinnen, op scholen, op het werk of bij
de sportclub. Denk hierbij aan agressie,
seksuele intimidatie of bijvoorbeeld
misbruik. Wanneer dit gedrag gepaard
gaat
met
psychische
problemen,
kan Transfore helpen. Bij Transfore,
forensische ggz-aanbieder in OostNederland, komen mensen die vrijwillig
of verplicht een behandeling volgen
zodat zij weer zo volwaardig mogelijk
kunnen leven, zonder terug te vallen op
hun grensoverschrijdende gedrag. En
zodat het veilig is voor de ander, voor
de maatschappij. Dat is complex en niet
zonder uitdaging. Hoe pakt Transfore dat
aan? Tinie Hendriks, directeur Transfore,
vertelt.
Individueel patiënttraject
“Transfore stelt na de aanmelding van
een patiënt een compleet behandeltraject
vast. Dit noemen we een individueel
patiënttraject. Klinische en ambulante
trajecten sluiten hierbij naadloos op
elkaar aan. We werken samen aan doelen
van behandeling, risicomanagement,
wonen en werken. Dit vraagt van
medewerkers dat ze continu het einddoel
van de patiënt voor ogen hebben.”
Ambulant tenzij…
“Transfore
is
gespecialiseerd
in
forensische ggz. We gaan hierbij uit van
het motto ‘Ambulant tenzij…’. We komen
bij mensen thuis, ze volgen behandeling

Wij hebben dat in onze regio belegd in
het Forensisch Circuit Oost-Nederland.
We werken hierbij nauw samen met de
veiligheidshuizen.”

en begeleiding bij de polikliniek en als het
echt nodig is, kunnen ze terecht in een van
onze klinieken. Veiligheid voor de patiënt,
voor zijn of haar directe omgeving en de
samenleving staan hierbij voorop.”

Niemand tussen wal en schip?!
Is er voor iedere patiënt goede
vervolgzorg geregeld? “Er ligt nog een
duidelijke opgave voor patiënten die
een hoog risico hebben op een terugval,
maar voor wie geen strafrechtelijke
(zorg)titel beschikbaar is en die ook niet
terecht kunnen in de specialistische ggz.
Binnenkort starten we met een pilot om
deze uitdaging aan te gaan.”

Vrijwillig of verplicht
De patiënten die bij Transfore in
behandeling zijn, komen niet allemaal
vrijwillig. “Meer dan de helft van onze
patiënten heeft een strafrechtelijke
titel. Zij hebben dus een verplichte
behandeling opgelegd gekregen. De
reclassering voert regie over de totale
behandeling en bepaalt samen met ons
hoe het patiënttraject eruit komt te
zien. We zetten met elkaar een stip op de
horizon. Wat heeft de individuele patiënt
nodig om het leven weer zo goed mogelijk
vorm te geven?”

Een patiënt bij Transfore:
“Vroeger wilde ik nooit hulp.
Ik ging wel eens naar een
verslavingskliniek, maar
dan meer om van het gezeur
van anderen af te zijn. Het
ging ook altijd mis. Ik had de
motivatie er niet voor. Je moet
het écht zelf willen. En om het
dan te laten slagen, heb je
professionele hulp nodig.”

Tinie Hendriks

Continuïteit van zorg is belangrijk
Na afloop van de strafrechtelijke titel kan
het voorkomen dat iemand nog steeds zorg
en begeleiding nodig heeft. “Mede dankzij
het landelijke programma ‘Continuïteit
van zorg’ is de samenwerking in de
keten verbeterd; patiënten, naasten,
zorgverleners, rechterlijke macht, sociaal
domein, financiers en toezichthouders.
Hierdoor komen patiënten sneller op de
juiste plaats terecht en krijgen ze de juiste
zorg en begeleiding die ze nodig hebben.

Meer informatie
Eind juni komt een publicatie uit over
Continuïteit van zorg en wat dit betekent
voor patiënten. Interesse? Mail naar info@
transfore.nl
Transfore
Forensische GGZ
T 0570 604 455
E info@transfore.nl
I www.transfore.nl
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Delinquenten met een LVB vragen om speciﬁeke expertise

N

a het plegen van een delict kan een dader in
de strafrechtketen terechtkomen. Wanneer de
misdaad samenhangt met een stoornis en/of
een licht verstandelijke beperking (LVB), dient hij of zij
de juiste behandeling te krijgen. Specifieke expertise en
samenwerking in de keten zijn hierbij essentieel.
Daders met een LVB
Een laag IQ in combinatie met criminaliteit is een
controversieel thema, stelt
Robert Didden, gz-psycholoog
en hoogleraar Orthopedagogiek
Radboud Universiteit. “Mensen
met een LVB komen vaak in
het nieuws en niet zelden in
combinatie met crimineel
gedrag. Als gevolg hiervan wordt
snel de link gelegd tussen een
laag IQ en criminaliteit.” Dit is
volgens hem echter onterecht,
want het overgrote deel van
de mensen met een LVB komt
niet in aanraking met justitie.
Het percentage van hen dat
wel in de strafrechtketen
komt, is onbekend, vertelt
Hendrien Kaal, lector LVB
en jeugdcriminaliteit van de
Hogeschool Leiden. Wel is
bekend dat een substantieel deel
van de mensen in penitentiaire
inrichtingen een LVB heeft, en
dat dit percentage hoger is dan
men zou verwachten, kijkende
naar het aantal mensen met een
LVB in Nederland.
De risicofactoren
Dit komt echter niet alleen door
het lage IQ, maar vooral door
bepaalde risicofactoren die
vaker voorkomen bij mensen
met een LVB, stellen de experts.
“Belangrijke factoren zijn de
(slechte) buurt waarin iemand
opgroeit en de (foute) vrienden
die iemand heeft”, aldus Kaal.
Deze factoren zijn niet anders dan voor mensen zonder
beperking, maar kunnen mensen met beperking meer
negatief beïnvloeden. Met name de impact van vrienden
op crimineel gedrag is heel groot, vult Didden aan.
Mensen met een LVB hebben vaak door dat zij anders
zijn en willen er graag bij horen. Als gevolg hiervan, en
door hun verminderde vermogen om te snappen wat ze
doen en wat de gevolgen zijn, belanden ze eerder op het
verkeerde pad.

Herkenning en erkenning
Het is cruciaal dat een LVB door alle partners in de
strafrechtketen als zodanig herkend wordt, stelt Kaal.
Denk hierbij aan de politie die de dader oppakt, de advocaat en de rechter, maar ook aan gevangenispersoneel.
Om een herhaaldelict te kunnen voorkomen, dient de
bejegening en communicatie aangepast te worden op
het niveau van iemand met een LVB.
Het herkennen van een LVB is ook belangrijk binnen

de forensische zorg (zorg voor delinquenten met een
psychiatrische stoornis of psychische problemen).
Didden: “Stel dat iemand met een laag IQ deze zorg
nodig heeft, maar men weet niet dat iemand een LVB
heeft. Dan kan de hulpverlening nog zo goed (bedoeld)
zijn, maar toch inefficiënt blijken omdat de boodschap
niet gesnapt wordt.” Essentieel is ook dat de dader met
een LVB zijn of haar houding verandert. Didden legt uit
dat forensische zorg bijna altijd voor een bepaalde tijd
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is, waarna het toezicht wegvalt. Wanneer deze cliënten
dan niet inzien dat begeleiding van groot belang is,
zullen zij niet om hulp vragen en kunnen zij terugvallen
in oude patronen. Daarom moeten mensen met een
LVB en een forensisch verleden erkennen dat zij altijd
een bepaalde vorm van monitoring en begeleiding
nodig zullen hebben. Dit kan volgens de hoogleraar
doorslaggevend zijn voor een succesvolle behandeling.
Continuïteit van zorg
Om de continuïteit van zorg
voor forensische cliënten
met een LVB te kunnen
waarborgen, moet goed
samengewerkt worden tussen
de verschillende partijen in de
keten, vinden beide experts.
Dit is de afgelopen twintig
jaar aanzienlijk verbeterd, ziet
Didden, maar het kan nog beter.
Volgens hem zijn er toch nog
te veel instellingen die elkaar
niet kunnen vinden, doordat
diagnostiek en bejegening erg
kunnen verschillen. Daarnaast
zijn de financieringsstromen
niet altijd op elkaar afgestemd,
waardoor bijvoorbeeld de zorg
voor een verslaafd iemand met
een LVB uit twee ‘geldpotjes’
betaald moet worden: de
gehandicapten- en de
verslavingszorg.
Speciﬁeke kennis
Voor de zorg en begeleiding
voor mensen met een LVB in de
strafrechtketen ziet Kaal grote
mogelijkheden op het gebied
van kennisdeling. Ze vertelt
dat de wil om deze mensen in
de strafrechtketen te helpen er
zeker is, maar dat het nu bij de
ketenpartners nog veelal schort
aan de juiste kennis. Volgens
haar moeten alle ketenpartners
praktische handvatten krijgen
over hoe zij mensen met een LVB kunnen herkennen
en hoe zij daar rekening mee moeten houden. “Je moet
hele beroepsgroepen meekrijgen en het kennisniveau
van de professionals moet echt omhoog. Enkel dan
kan deze groep delinquenten de juist begeleiding en
zorg krijgen.” En dit is weer essentieel om de kans op
herhaaldelicten te kunnen verkleinen en de veiligheid
te vergroten.

INTERVIEW met Maarten Otter

Uitstroom forensische LVB’er vraagt om maatwerk

B

ij het laten uitstromen van forensische
patiënten met een lichte verstandelijke
beperking (LVB) draait het altijd om
maatwerk en samenwerking. Maarten
Otter, psychiater bij Stevig, zoomt in op het
proces.

Maarten Otter

Is de behandeling voor forensische
patiënten met LVB anders dan bij
patiënten zonder beperking?
“Veel dingen zijn hetzelfde. Mensen met
een LVB kunnen net zo goed een antisociale
persoonlijkheidsstoornis hebben of een

verslavingsziekte. Wanneer dit zo is, moet
dit behandeld worden, waarbij wel rekening
gehouden moet worden met beperkingen.
Het grote verschil zit in de bejegening van de
patiënt. Bij LVB-patiënten is het bijvoorbeeld
essentieel om te controleren of zij echt
hebben begrepen wat er bedoeld wordt.”
Hoe verloopt het uitstromen van
forensische LVB-patiënten?
“Dit hangt af van het type problematiek
dat iemand heeft, en van de juridische
titel die hij/zij meeneemt. Voor een aantal
mensen zal het haalbaar zijn om weer
zelfstandig te wonen, maar de meesten
moeten wel begeleid wonen en krijgen
ambulante (na)zorg. Tijdens de behandeling
wordt door middel van gesprekken en
trainingen toegewerkt naar uitstromen,
waarbij het gevaar geminimaliseerd moet
zijn. Er kunnen nooit garanties gegeven
worden, maar er wordt een voortdurende

inschatting gemaakt op basis van het gedrag
van mensen en de mogelijke risicofactoren.”
Hoe belangrijk is samenwerken binnen
dit proces?
“Heel erg belangrijk, de beslissingen worden
genomen door een heel team, bestaande uit
sociotherapeuten, gz-psychologen, vaktherapeuten, psychiaters en de reclas-sering.
Die laatste is een belangrijke partner,
omdat die consequenties kan verbinden
aan gedragsproblemen; een stok achter de
deur die bijna altijd nodig is om mensen te
motiveren zich aan de afspraken te houden.”
Welke rol speelt jullie organisatie in dit
geheel?
“Wat wij bieden is specialistische diagnostiek
en behandeling gericht op de doelgroep
lichtbegaafd en zwakbegaafd. Binnen
onze organisatie hebben we een grote
poot ambulante zorg, waarbij we nazorg

bieden vanuit psychiatrie en psychologie,
en reclassering. Ook hebben we een
beschermde woonvorm in samenwerking
met tbs-kliniek de Rooijse Wissel. Dit is voor
de uitstroom van patiënten heel belangrijk.
Onze zorg is altijd maatwerk, waarbij we
niet alleen kijken naar het cognitieve maar
ook naar het emotionele niveau dat iemand
heeft. Dit doen we omdat we denken dat dit
het slagingspercentage van de behandeling
vergroot en de kans op een herhaaldelict
verkleint.”

Meer informatie
STEVIG is onderdeel van Dichterbij en biedt
behandeling aan mensen met een LVB en
gedrags-en/of psychiatrische stoornissen, al dan niet met een strafrechtelijke
veroordeling.
www.stevig.nl
088-7540000
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INTERVIEW met Jacques Martini

‘Stem strafrechtketen meer af op LVB’er’
Verslavingen komen ook veel voor
onder mensen met verstandelijke of
psychiatrische aandoeningen. Door een
verminderd verstandelijk vermogen en
de moeite die zij daardoor hebben met
het reguleren van hun gedrag, kunnen
dit soort stoornissen aanleiding zijn
tot strafwaardige handelingen. LVB’ers
kunnen vaak de consequenties van hun
gedrag niet overzien, hebben veel minder
vermogen tot zelfcontrole en vinden
het moeilijk om te accepteren dat voor
hen dingen niet haalbaar zijn die voor
leeftijdsgenoten eenvoudig lijken.”

Jacques Martini

L

icht verstandelijk beperkten (LVB) die
een strafbaar feit hebben gepleegd,
worden in de strafrechtketen dikwijls
behandeld als normaal begaafden. “Er
wordt alleen gekeken naar het delict,
niet naar de ‘persoon’ achter de dader”,
stelt Jacques Martini van zorginstelling
Trajectum. “De juiste bejegening kan
cruciaal zijn bij de afhandeling van een
strafbaar feit.”
Hoe groot is de groep LVB’ers met een
forensische achtergrond?
“Licht verstandelijk beperkten kunnen
we onderscheiden in twee groepen: de
mensen met een IQ tussen de 50 en 70
en die met een IQ tussen de 70 en 85. De
eerste groep betreft 142.000 mensen en

de tweede 2,2 miljoen. Bij elkaar is dat 15
procent van de samenleving. Binnen de
strafrechtketen ligt dat percentage hoger.
Geschat wordt dat van de mensen met een
lichte verstandelijke beperking een derde
(35 procent) in aanraking komt met Justitie.
Pas sinds een paar jaar begint langzaam het
besef te groeien dat specifiek beleid, gezien
de omvang van deze doelgroep, belangrijk
is. Er moet niet alleen gekeken moet
worden naar het delict, maar ook naar de
dader die het delict gepleegd heeft.”
Met wat voor problemen kampen zij zoal?
“Agressief gedrag is voor veel LVB’ers
een uitweg als ze verbaal niet over
de
mogelijkheden
beschikken
om
voldoende voor zichzelf op te komen.

In welk opzicht moet daar aandacht aan
worden besteed?
“Over het algemeen zijn LVB’ers gebaat bij
een specifieke manier van bejegenen. Dat
gebeurt in de strafrechtketen slechts bij
hoge uitzondering. Een LVB’er voelt zich
al snel overvraagd, begrijpt niet wat er
aan de hand is en kan de impact van zijn
of haar handelingen niet overzien. Het
hebben van een verstandelijke beperking
is natuurlijk geen rechtvaardiging
voor het plegen van een misdrijf, maar
in de bejegening zou er wel rekening
mee gehouden moeten worden. Dit
bijvoorbeeld door mensen serieus te
nemen en vraagstellingen aan te passen
door de verstandelijke beperking in te
schatten. Bijscholing en het introduceren
van een screeningsmethode binnen
politie en justitie zou van groot belang
kunnen zijn om de strafrechtketen meer
af te stemmen op deze daders.”

Behandelen als onderdeel van de
strafrechtketen
“Trajectum
biedt
preventieve
en
klinische zorg, die als maatregel in het
kader van de strafrechtketen als nazorg
geldt. De preventieve zorg is vooral
ambulant van karakter. Mensen met
een verstandelijke beperking zijn vaak
zorgmijders. De zorg van onze FACTteams voorkomt dat zij verder afglijden.
Klinische behandeling bieden we aan als
een rechter oordeelt dat een behandeling
beter aansluit dan een gevangenisstraf.
We richten ons dan op het stimuleren
van een gedragsverandering die recidive
voorkomt. Trajectum biedt hiermee een
keten van preventie, behandeling en
verblijfszorg aan. Ons doel is om cliënten
te helpen zo zelfstandig mogelijk weer
deel te nemen aan de samenleving. Omdat
vaak sprake is van een verstandelijke
beperking, is het belangrijk om de
behandeling qua leerstijl en bejegening
aan te passen aan de kenmerken
van de beperking. De behandeling is
gedifferentieerd om zo de onderliggende
problematiek achter het strafbare feit te
behandelen. Wij bieden na afronding van
de behandeling gespecialiseerd verblijf
aan, ook als strafrecht niet meer van
toepassing is.”

Meer informatie
Meer informatie en vragen:
info@trajectum.info

INTERVIEW met Belia Haasbroek en Marieke Claes

Jonge delictplegers hebben een toekomst

J

ongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) die in de
strafrechtketen
terechtkomen,
zijn
gebaat bij een geduldige en ontwikkelingsgerichte behandeling. Vaak hebben
zij het gevoel dat ze achtergesteld zijn.
Door hen stap voor stap te laten leren
van hun daden en te zoeken naar hun
risico- en beschermende factoren, kan
worden toegewerkt naar succesvolle
resocialisatie. Dat betogen directeur Belia
Haasbroek en hoofd behandeling Marieke
Claes van justitiële jeugdinrichting JJI
Lelystad.

Marieke Claes

Welk traject doorlopen LVB-jongeren die
in de strafrechtketen terechtkomen?
Haasbroek: “Het begint meestal in de
verhoorkamer op het politiebureau. Het
is belangrijk dat daar al gelijk wordt
geconstateerd dat agenten te maken
hebben met een jongere met een LVB.
Wanneer een ernstig strafbaar feit
is gepleegd, zoals een gewelddadige
overval, diefstal of verkrachting, wordt
overgegaan tot voorlopige hechtenis.
Dan wordt direct de Raad voor de
Kinderbescherming ingeschakeld, die
een advies uitbrengt aan Justitie. Mocht
de officier of rechter in de uitspraak
besluiten tot een behandelmaatregel
(veelal de PIJ-maatregel, vergelijkbaar
met tbs), wordt advies van een psychiater
en psycholoog ingewonnen. De uitvoering
van de Pij-maatregel vindt plaats in en
vanuit de justitiële jeugdinrichting.”
Zijn zij extra gevoelig om strafbare
feiten te plegen?
Claes: “Deze jongeren begrijpen vaak
pas wat ze gedaan hebben als het kwaad
al is geschied. Ze zijn makkelijker
beïnvloedbaar in groepsverband omdat
ze in veel mindere mate in staat zijn de
gevolgen te overzien van hun keuzes. Zij
missen niet alleen de emotionele rem,
die bij normaal begaafden ook wel eens
ontbreekt, maar ook vaak een cognitieve
rem. Doorredeneren lukt niet en gedrag
generaliseren al helemaal niet: als je de
ene week afziet van een overval maakt
dat het niet goed dat je de week daarna

een drugsdeal sluit. Het een is net zo
slecht als het ander, maar dat begrijpen
zij vaak niet.”

“De toon en de manier waarop
tegen hen gepraat wordt, moet
hen het gevoel geven dat ze
serieus genomen worden”
Hoe kunnen zij daarbij worden geholpen
tijdens hun behandeling?
Claes: “Ze hebben heel veel aan
vaktherapieën zoals drama, beeldende
kunst, muziek en psychomotorische
therapie. Tijdens dit soort therapie
leren zij hun gedrag, de gevolgen die
daaruit voortvloeien en de risicoen beschermende factoren uit de
delictanalyse, om te zetten in inzichten
over wie ze zijn. Het is van belang dat
deze jongeren gedoseerd informatie
krijgen, want in veel gevallen liggen hun
kalender- en ontwikkelingsleeftijd ver
uit elkaar. De toon en de manier waarop
tegen hen gepraat wordt, moet hen het
gevoel geven dat ze serieus genomen
worden. Daarbij is het belangrijk om
hen duidelijk te stimuleren wanneer ze
iets goed doen en dit ook te duiden en te
benoemen.”
Hoe werken jullie naar resocialisatie
toe?
Haasbroek: “JJI Lelystad is een inrichting
waar 78 jongens zitten, waarvan ruim

de helft een LVB heeft. Alleen al het feit
dat zij met gelijkgestemden zijn, is van
meerwaarde voor resocialisatie; ze zijn
niet de enige, ze worden begrepen. Ook
onze behandelaren - we hebben tal van
disciplines in huis, van gezinstherapeuten
tot docenten en van psychologen tot
beveiligers - zorgen er altijd voor dat
ze op hetzelfde niveau spreken als de
jongens. De jongeren gaan elke dag
naar school en ze krijgen individuele
therapie en intensieve begeleiding op de
leefgroep, waar ze gedragsalternatieven
leren. Uiteindelijk streven we ernaar
de jongeren weer de maatschappij in te
kunnen sturen met de acceptatie dat ze
nu eenmaal niet alles op dezelfde manier
kunnen doen als normaal begaafden. Om
zich buiten te kunnen handhaven willen
wij hun draag- en veerkracht vergroten.
Wanneer ze hier de deur uit lopen zien
wij het liefst een jongen met niet alleen
een verbeterd zelfbeeld, maar zeker ook
een realistisch toekomstbeeld.”

Meer informatie
JJI Lelystad is onderdeel van IntermetzoPluryn, een grote particuliere
Jeugdzorgaanbieder met een specialisme
op het gebied van LVB-problematiek.
www.intermetzo.nl
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De voeding voor het radicaliseringsproces

A
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onderscheidt hij verschillende triggerfactoren. Het
proces van radicalisering verloopt vaak schoksgewijs,
waarbij de schokken veroorzaakt worden door triggers:
ingrijpende gebeurtenissen in het persoonlijk leven.
“Dat kan bijvoorbeeld het overlijden van een dierbaar
persoon zijn, waardoor je na gaat denken over wie
je bent en wat je bestemming is. In een zoektocht
naar identiteit bieden radicale boodschappen
zekerheid, met een duidelijk beeld over wij en zij
en gedragingen”, vertelt hij. Een ander motief is
ideologie, zoals rechtvaardigheid. Maar er zijn
ook sensatiezoekers onder radicaliserende
jongeren, mensen die houden van wapens,
avontuur en geweld. Daarnaast zijn er de
zingeving-zoekers. “Van zero tot hero,
jongens die uit de criminaliteit komen en in
Syrië een nieuw leven willen beginnen.”

ls je weet wat de voedingsbodem en triggers zijn
voor het proces van radicalisering, is het wellicht
ook mogelijk om preventief op te treden. Hoe ziet
die voedingsbodem eruit en hoe kan de samenwerking
tussen diverse instellingen en overheid verbeterd worden?
Jolijn Broekhuizen is senior onderzoeker bij het VerweyJonker Instituut, dat onafhankelijk onderzoek doet
naar maatschappelijke vraagstukken. Broekhuizen
zelf doet onderzoek naar de voedingsbodem voor
radicalisering in Nederlandse gemeenten. Zij
heeft binnen het Kennisplatform Integratie en
Samenleving (KIS) een instrument ontwikkeld
om de vatbaarheid voor radicalisering in
beeld te brengen. Dat kan gemeenten helpen
om preventief beleid te verbeteren en aan te
scherpen.
Voedingsbodem en triggers
Broekhuizen ziet drie bestanddelen in
de voedingsbodem. Allereerst sociale
factoren: jongeren kunnen vatbaar
worden voor radicalisering als ze zich niet
thuis voelen in de maatschappij en weinig
toekomstperspectief hebben. Ze hebben
behoefte aan een positieve sociale identiteit,
willen ergens bij horen, licht ze toe. Ten tweede
spelen religieuze factoren een rol. De jongeren
onderzoeken hoe ze als goede moslim in Nederland
kunnen leven en zoeken naar zingeving en kennis
over de islam. Ze vinden het lastig om aansluiting te
vinden bij de moskee, om Nederlandstalige kennis op te
doen en kennis die aansluit bij hun leefwereld. Daardoor
zoeken ze op andere plekken naar informatie. Als derde
bestanddeel gelden politieke factoren. “Ze ervaren een
achterstelling van de moslimgemeenschap in de breedte
en hebben een sterke behoefte aan rechtvaardigheid”,
aldus Broekhuizen. Deze drie factoren maken hen
vatbaarder voor radicalisering. Dat wil nog niet
zeggen dat een jongere met deze voedingsbodem ook
daadwerkelijk radicaliseert. Dat vraagt om triggers.
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Geleidelijk proces
Bertjan Doosje is verbonden aan de psychologie- en
politicologiefaculteiten van de Universiteit van
Amsterdam. Hij bekleedt de leerstoel Radicalisering.
Naast de voedingsbodem die Broekhuizen beschrijft,

Betere ketenzorg
Doosje vindt het lastig om aan te geven
hoe signalen tot radicalisering opgevangen
kunnen worden en hoe preventief gewerkt
kan worden. “Er meer aandacht aan
besteden, bijvoorbeeld op scholen. Meer
kennis is nooit slecht. Je kunt op gemeentelijk
niveau buurtteams faciliteren.” Omdat
radicalisering een individueel proces is, is het
lastig te vangen. Zo kun je preventieve projecten
en opvoedondersteuning onderscheiden van een
meer persoonsgerichte aanpak. De ketenzorg ter
preventie van radicalisering kan echter wel zo goed
mogelijk ingericht worden. Broekhuizen: “Jeugdzorg
kan bijvoorbeeld werken aan zelfvertrouwen,
zelfreflectie en het weerbaar maken van jongeren.”
Jongerenwerkers hebben vaak contact met deze
jongeren en moskeeën kunnen bijdragen aan een
goede kennisvoorziening. Veel Nederlandse gemeenten
werken hier, onder andere met deze partijen,
gezamenlijk aan om ervoor te zorgen dat deze jongeren
zich verbonden blijven voelen met de samenleving.

INTERVIEW met Erik Klaassen en Haval Abdulrazaq

Preventieve aanpak van radicalisering
“Een expertteam of
superspecialist staat open voor
vragen omtrent radicalisering
van collega’s of ketenpartners”

Erik Klaassen

Haval Abdulrazaq

yriëgangers,
moslimextremisme,
radicalisering: het zijn woorden die
tegenwoordig veel gebezigd worden.
Een specialistische jeugdzorginstelling
kan veel betekenen om radicalisering
in te tomen en in gesprek te blijven
met jongeren die radicaliseren. Erik
Klaassen en Haval Abdulrazaq van Youké
bespreken hun ervaringen.

identiteitscrisis zitten en benutten hun
expertise zo optimaal mogelijk. Stel je
open op, maak contact, stel goede vragen
en probeer de jongere achter het gedrag
te zien. Via deze weg zou de jongere tot
andere inzichten kunnen komen. Het
herkennen van de signalen is vers twee.
Vaak is er sprake van een cultuurverschil,
wat het bereiken van deze doelgroep
ingewikkeld maakt. Het is daarom goed
om samen te werken met zelforganisaties
in de nulde lijn, die het contact vaak al
hebben.”

S

Wat kan een specialistische jeugdzorginstelling betekenen voor jongeren
die radicaliseren?
Klaassen: “Hulpverleners uit deze
instellingen hebben vaak al langer
contact met gezinnen waar sprake is van
een complexe problematiek. De kennis en
kunde die specialistische hulpverleners
meebrengen is heel belangrijk en dat
is goed in te zetten in de aanpak van
radicalisering. Zij voeren al gesprekken
met probleemgezinnen of behandelen
en begeleiden jongeren die in een

Hoe gaat zo’n gesprek in zijn werk?
Klaassen: “Idealiter zoekt de hulpverlener
naar
antwoorden
op
hulpvragen
met behoud van contact. Als het heel
specialistisch wordt, is het goed om
een expert te laten aansluiten. Over het
algemeen is het goed om alert te blijven
op signalen en te vertrouwen op je
onderbuik.”

Een expert of superspecialist, wat
brengt zo iemand extra?
Abdulrazaq:
“Een
expertteam
of
superspecialist staat open voor vragen
omtrent radicalisering van collega’s
of ketenpartners. Adviseren en samen
kijken wat een goede oplossing is. Ik
kom zelf oorspronkelijk uit NoordIrak en heb veel interesse in sociologie
en geschiedenis en ben betrokken bij
allerlei gebeurtenissen in het MiddenOosten. Ik heb ook de Arabische taal
gestudeerd en een opleiding gedaan bij
het Rijksopleidingsinstituut tegengaan
Radicalisering om superspecialist te
worden. Zo heb ik meer aansluiting bij
jongeren die radicaliseren als het gaat om
de islam.”
Wat is daarbij een goede benadering
van radicaliserende jongeren?
Abdulrazaq: “Het is belangrijk om
laagdrempelig en goed toegankelijk te zijn
voor deze jongeren. Het vraagt ervaring
om goed met ze te communiceren.
Probeer een band op te bouwen en niet
te veroordelen, maar ze zelf te laten
nadenken en conclusies te laten trekken.
Vaak zijn ze heel eenzijdig geïnformeerd
en halen zij hun informatie van een
enkele vlogger of nieuwssite.”

Zijn er dingen die jullie in het bijzonder
doen?
Abdulrazaq: “In de crisisopvang van
Youké hebben we veel contact met
deze jongeren. We bieden structuur,
bijvoorbeeld in het dag- en nachtritme
of financiële zaken. We gaan met ze in
discussie: wat houdt ze bezig, hoe denken
ze? Zo kun je zien wat hun mening is en
we proberen daarnaar te luisteren om
wederzijds vertrouwen op te bouwen.”
Hoe kun je de kwaliteit verder verbeteren?
Klaassen: “Het is goed om radicalisering
onder de aandacht te houden bij de
medewerkers, maar je tegelijkertijd niet
blind te staren op één soort radicalisering.
Het vraagt om voortdurende scholing en
ondersteuning van de professionals. In
onze instelling proberen we altijd onze
oplossingen te zoeken bij vraagstukken
vanuit de gemeente. Het vraagt om
maatwerk: weten wat werkt en wat niet.
Ten slotte is het belangrijk om te kijken
hoe je de keten van hulp en ondersteuning
rondom deze gezinnen en jongeren zo
goed en dichtbij mogelijk inricht.”

Meer informatie
Youké
www.youke.nl
info@youke.nl
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Depressieve gevoelens bespreekbaar maken

Auteur: Ruby Sanders

hier in Nederland als iets heel uitzonderlijks ervaren,
stelt Cohen de Lara. Dat veroorzaakt bij vrouwen
schuldgevoelens over sombere gevoelens en de neiging
die te onderdrukken. “Het is een spannende tijd, maar
de maatschappij en media roepen dat je alleen maar
moet genieten. Zo zijn er zwangerschapstijdschriften,
de zwangerschapsbeurs, de babyshower en allerlei
gratis babydozen met vrolijke inhoud.”
Preventie en samenwerking
Voor jongeren is het essentieel om ‘erbij te horen’. Scholen
kunnen hierop inspelen door een ‘gemeenschap’ te
creëren, waar het opvalt als iemand wordt buitengesloten.
Samenwerking met professionals binnen en buiten de
school moet worden gezocht wanneer nodig, zegt Visser.

J

aarlijks kampen een miljoen Nederlanders met een
depressie. Klachten worden vaak laat gesignaleerd
door de omgeving en mensen wachten lang met
hulp vragen. Bepaalde groepen lopen extra risico’s,
waaronder jongeren en zwangere en onlangs bevallen
vrouwen.
De kern van een depressie draait om lusteloosheid,
gevoelens van waardeloosheid en geen plezier
meer ervaren in dingen, legt Hanneke Visser uit.
Zij is plaatsvervangend hoofdopleider van de postacademische opleiding Schoolpsycholoog en werkt
als schoolpsycholoog in het voortgezet onderwijs. Die
kern is voor iedereen gelijk, maar de omstandigheden
en uitingen kunnen verschillen. “Jongeren zijn soms
eerder geprikkeld en tegendraads dan lusteloos.
Ze hebben een houding van ‘laat me met rust’ of
ervaren lichamelijke klachten. Onder dat gedrag kan
somberheid zitten.”
Bepaalde indicatoren kunnen wijzen op een grotere
kans op depressieve klachten, vertelt Merith Cohen de
Lara, vrijgevestigd gz-psycholoog en gespecialiseerd
in psychische zorg van zwangere en pas bevallen
vrouwen. Uit onderzoek blijkt dat laagopgeleide, nietwesterse vrouwen een extra kwetsbare groep vormen,
zeker wanneer zij kampen met meerdere problemen
als schulden, huisvestingsproblematiek of medische
klachten.

Vroeg signaleren
Voor beide risicogroepen geldt dat vroegtijdig
signaleren van problemen voorkomt dat klachten
verergeren. Visser: “Je moet op jonge leeftijd signaleren
wat ‘normale’ gevoelens van somberheid zijn en wat
niet. Voor jongeren kan dat het beste op plekken waar zij
veel komen: scholen, sportclubs.” Docenten zijn vaak het
eerste aanspreekpunt, weet Visser, maar moeten geen
te zware last ervaren. De balans is lastig: aangeven dat
de leerling alles kan vertellen maar ook weten wanneer
hulp ingeschakeld moet worden. Jongeren vormen een
risicogroep omdat zij erg vatbaar zijn voor meningen
van anderen en de adolescentie een heftige periode
is, waarin veel van ze verwacht wordt. Veel jongeren
ervaren buitensluiting of eenzaamheid, mogelijk
versterkt door intensief gebruik van social media.
Van babyshower tot babydoos
Bij zwangere en pas bevallen vrouwen zijn ook
risicofactoren aan te wijzen. Psychische problemen
ontstaan vaak bij levensveranderende gebeurtenissen.
Daarbij kan een vrouw een voorgeschiedenis of
psychische kwetsbaarheid hebben. Daarnaast hebben
hormonale veranderingen en slaapgebrek invloed op
de stemming. De relatie met de partner en het eigen
lichaam verandert en vrouwen moeten wennen aan
de nieuwe, onvoorspelbare situatie. Tot slot is er de
enorme nadruk dat zwangerschap en moederschap
alleen maar leuk moeten zijn. Een kind krijgen wordt

Voor psychologen is samenwerking met andere
disciplines van groot belang. In het geval van Cohen de
Lara met kraamzorg, verloskundigen en gynaecologen.
“Wij worden steeds beter gevonden. Ook omdat meer
gynaecologen vrouw zijn en er meer oog is voor de
klachten.” Omdat de eerste duizend dagen van een
kinderleven cruciaal zijn, is het schadelijk als een moeder
met psychische klachten kampt. Wie daarmee geholpen
wordt, kan beter voor haar kind zorgen. Daarom zou
er bij zwangerschapscursussen meer aandacht naar
preventie moeten gaan; naar de verschillende facetten
van het psychisch welbevinden, zegt Cohen de Lara.
Taboe doorbreken
Hulp vragen is niet ‘stoer’. Toch is het voor jongeren
essentieel dat hulp vragen geen taboe is, vindt Visser.
Professionals kunnen de drempel verlagen door
voorlichting te geven en alert en zichtbaar beschikbaar
te zijn. Wanneer zij iets signaleren kunnen docenten
een schoolpsycholoog of maatschappelijk werker
betrekken. De schoolpsycholoog ondersteunt en
informeert de docenten, maar vormt ook de verbinding
met de hulpverlening buiten de school, legt Visser uit.
Goede voorlichting kan zowel jongeren als zwangere
of bevallen vrouwen geruststellen: horen dat ze niet de
enige zijn. Het bespreekbaar maken, zegt Cohen de Lara,
daar gaat het om. “Je bent echt geen slechte moeder
als het niet altijd even goed gaat.” Ook verloskundigen
en gynaecologen kunnen klachten normaliseren, door
psycho-educatie: uitleggen welke gevoelens gebruikelijk
zijn bij zwangerschap en bevalling en wanneer het
raadzaam is professionele hulp te vragen. Het goede
nieuws is dat de klachten bij deze vrouwen vaak goed
en met kortdurende therapie te behandelen zijn, vertelt
Cohen de Lara. De doorgaans goede motivatie draagt
hieraan bij. En meestal helpt het al enorm om te horen
dat ze niet de enige zijn met angstige of sombere
gevoelens.

INTERVIEW met Elly Plooij-van Gorsel

Depressie? Psychologie werkt

N

ederlanders
zijn
gelukkig
en
waarderen het leven zelfs met
een zeven of acht. Toch blijkt dat geen
garantie voor het geluksgevoel bij
iedereen. Depressie is een van de meest
voorkomende psychische klachten. Het
Nederlands Instituut van Psychologen
werkt samen met het ministerie van
VWS en achttien andere partijen aan
het terugdringen van depressies. Dr. Elly
Plooij- van Gorsel, voorzitter van het NIP,
vertelt waarom.
Wat kan de psycholoog betekenen bij
het terugdringen van depressie?
“Ongeveer
20
procent
van
de
Nederlanders krijgt ooit te maken met
een depressie. Jongeren, jonge vrouwen,
werknemers in stressvolle beroepen,
chronisch zieken en mantelzorgers
lopen het meeste risico. Psychologen
werken overal in de samenleving en

komen de risicogroepen dagelijks tegen:
op scholen, in de huisartspraktijk, in de
gezondheidszorg en in het bedrijfsleven.”

Elly Plooij-van Gorsel

Is voorkomen beter dan genezen?
“Mensen met depressieve klachten vragen
zelf vaak niet om hulp. Een psycholoog
herkent de signalen en kan zorgen dat
iemand op tijd de juiste hulp krijgt. Door

preventief hulp te bieden, kun je een
depressie soms voorkomen. Daarom is
het belangrijk dat psychologische zorg
in de hele maatschappij toegankelijk is:
de jeugdzorg, gezondheidszorg, op de
werkvloer en op scholen.”
Het komt regelmatig voor: jongeren
met een burn-out. Is dat normaal?
“Scholen vragen veel van jongeren, met
lesuren, diploma’s en verplichtingen
maar ook sportclubs zijn meer en meer op
prestatie gericht. En op social media zijn
imago’s snel gemaakt, maar ook heel snel
weer afgebroken. Jongeren lopen vaak
op hun tenen om alle verwachtingen,
virtueel en in het echt, waar te maken.
Ouders, leraren en trainers, maar ook
politici zijn zich vaak onvoldoende bewust
van de druk die we kinderen opleggen. In
zo’n maatschappij is een burn-out niet
vreemd, ook niet voor een puber.”

Hoe blijft Nederland mentaal gezond?
“Ik ben blij dat er steeds meer erkenning
is voor het belang van psychische
gezondheid.
De
psycholoog
speelt
een grote rol in het gezond houden
van de Nederlandse samenleving. De
toegankelijkheid van de psychologie, een
goed functionerende jeugdzorg en onze
mentale gezondheid gaan hand in hand.
Het NIP vraagt daarnaast aandacht voor
extra kwetsbare groepen. Bijvoorbeeld
via het Manifest 1001 kritieke dagen,
dat pleit voor een gezonde emotionele
ontwikkeling tijdens de zwangerschap en
de eerste twee levensjaren van een kind.
Een goede mentale gezondheid begint
namelijk al in de allereerste levensfase.”

Meer informatie
www.psynip.nl
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Bij anorexia kun je je geen wachtlijsten permitteren

B

innen zorg voor patiënten met anorexia
nervosa is snelheid van behandeling cruciaal.
Bij deze ziekte is er geen tijd te verliezen.
Wachtlijsten en stijgende bureaucratie in de geestelijke
gezondheidszorg (ggz) vormen hiervoor een obstakel.
Ook de overgang van jeugd naar volwassenheid bij de
patiënten zorgt voor moeilijkheden.
Het duurt doorgaans lang voordat een eetstoornis
als zodanig wordt erkend, vertelt professor Eric van
Furth, voorzitter van de Nederlandse Academie van
Eetstoornissen en directeur behandelzaken van een
ggz-instelling. Jongeren die anorexia ontwikkelen, zien
de ziekte niet als probleem maar als oplossing: zij willen
dun worden. Zij zijn daardoor vaak weinig gemotiveerd
voor behandeling; meestal trekken ouders het eerst aan
de bel. In de praktijk kan het maanden tot jaren duren
voordat met behandeling wordt gestart. Zorgwekkend,
want hoe langer een eetstoornis bestaat, hoe moeilijker
het is om er vanaf te komen. Vroege opsporing is
daarom essentieel. Bijkomend voordeel is dat herstel
dan vaak middels kleine interventies kan worden
bereikt.
Integrale zorg
Integrale zorg bij anorexia is belangrijk. Somatiek
(lichaam) en psychologie (geest) moeten dezelfde plek
in de behandeling krijgen, vindt professor Annemarie
van Elburg, kinder- en jeugdpsychiater en medisch
manager van een eetstoornissencentrum. Ook moet
het systeem rond de patiënt betrokken worden. Naast
multidisciplinair moet de zorg volgens haar voorbij de
leeftijdsgrens van 18 jaar getrokken worden. “Het is
typisch een transitiestoornis, die minderjarig begint
en voort kan duren bij de meerderjarige patiënt. De
behandeling moet door kunnen lopen.” Doordat de
jeugdzorgverantwoordelijkheid nu bij gemeenten
ligt, en zorgcontracten voor veel bureaucratie zorgen,
ondervinden eetstoornissencentra problemen om
jongeren aan te nemen.
Bij heel jonge patiënten is het verloop van de ziekte erg
snel, vertelt Van Elburg, waardoor zij het best direct
naar een specialist gestuurd kunnen worden. Juist bij
hen is snelheid zo belangrijk, om de lichamelijke en

sociaal-emotionele ontwikkeling zo min mogelijk te
verstoren. Temeer omdat de gevolgen op lange termijn
groot kunnen zijn, vult Van Furth aan: groei; bot- en
hersenontwikkeling worden geremd. “Snel herstel is het
streven. En dat is ook goed mogelijk, mits hulp er op tijd
bij is.” Wachtlijsten in de zorg zijn een groot probleem,
mede omdat patiënten bij aanmelding vaak al een flinke
achterstand hebben. Helaas stijgen de wachtlijsten op
veel plekken, ziet Van Elburg.
Online hulp
Om meer mensen met eetstoornissen in een vroeg
stadium te helpen, is laagdrempelige hulp en
informatie belangrijk, denkt Van Furth. Er bestaan
online communities, waar middels voorlichting en
interactie tussen patiënten onderling en tussen
patiënten en hulpverleners, jongeren in die vroege
fase aangesproken worden (zie kader). “Dit helpt
hulpverleners ontdekken wat er leeft, en is voor
jonge mensen een laagdrempelig, want anoniem,
platform om in contact te komen.” Er zijn ook andere
online hulpmiddelen, waarbij patiënten bijvoorbeeld
vragenlijsten invullen over hun eetproblemen en
daarnaast door een psycholoog worden ondersteund.
Allemaal laagdrempelige interventies die zonder
doorverwijzing gebruikt kunnen worden.
Meer bewustzijn, minder taboe
In het publieke bewustzijn is meer aandacht gekomen
voor anorexia. Van Furth: “Ouders en leerkrachten zijn
sneller geneigd eraan te denken wanneer kinderen
plotseling afvallen.” Dat komt ook doordat de media in
positieve zin hebben bijgedragen aan aandacht voor
dit onderwerp, denkt Van Elburg. Wel valt nog steeds
op een psychische stoornis anders bekeken wordt dan
een lichamelijke. Er blijven mensen denken dat een
eetstoornis een ‘keuze’ is, de schuld van de patiënt. Van
Furth: “Daarom steken wij veel energie in voorlichting:
anorexia overkomt je; het is geen keuze.” De oorzaak
ligt deels in de genen, en omgevingsfactoren bepalen
of de genetische kwetsbaarheid tot uiting komt.
Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de rol van
erfelijk materiaal in het ontstaan van eetstoornissen.
Op den duur kan dit voor meer begrip zorgen en kan ook
gerichtere behandeling ingezet worden voor de patiënt.
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Het besef dat anorexia een dodelijke ziekte is en dat
je daar als ouder tijd en energie voor moet vrijmaken,
dringt steeds beter door, denkt Van Elburg. “Voor de
behandeling van een kind met leukemie, zet je ook
alles opzij.” Het laatste jaar zijn er verschillende jonge
patiënten overleden; dat beschadigt ook hulpverleners,
legt ze uit. Iedereen zou dit het liefst voorkomen.
Daarom wordt er door professionals gesproken
over de beste aanpak: moeten patiënten minder vrij
gelaten worden? Wat als iemand niet meer behandeld
wil worden? Voor betere samenwerking zou een
behandelpaspoort ontwikkeld moeten worden, waarin
wordt bijgehouden wat werkt bij een bepaalde patiënt
en familie. Momenteel wordt een ‘zorgstandaard
eetstoornis’ ontwikkeld, vult Van Furth aan, om de
zorg ‘in de volle breedte’ te verbeteren. Intensieve
samenwerking met kinderartsen is nodig, net als goede
voorlichting aan huisartsen. “Zij moeten alert zijn;
doorvragen, ouders serieus nemen.” Alleen dat kan
anorexia in het eerste stadium herkend en behandeld
worden.

Om een tegengeluid te bieden aan de voorheen
populaire ‘pro-ana’ (pro-anorexia) websites,
zijn er verschillende e-communities of
hulpwebsites die jonge meisjes proberen te
ondersteunen bij problemen met eten en
zelfacceptatie. Deze websites zijn is gericht
op jongeren die problemen ervaren met
zelfbeeld, eten en bijkomende problematiek.
Op de websites worden artikelen en blogs
geplaatst over gezondheid, mode, uiterlijk,
eetproblemen, gezond eten en zelfacceptatie.
Via forum en chat kunnen bezoekers in
contact komen met lotgenoten maar ook met
ervaringsdeskundigen en professionals voor
hun problemen. Proud2Bme is een van de
grootste hulpsites van Nederland en België.

INTERVIEW met Jan Widdershoven

Moderne aanpak anorexia bij diverse patiëntengroep

A

norexia ontstaat meestal in de
puberteit. Hoe eerder de eetstoornis
behandeld wordt, hoe groter de kans op
herstel en hoe minder schade de patiënt
op latere leeftijd ervaart, vertelt Jan
Widdershoven, kinderarts in het Jeroen
Bosch Ziekenhuis.
Hoe ziet deze patiëntengroep eruit?
“Heel uiteenlopend in opleidingsniveau,
achtergrond en leeftijd. Kinderartsen zien
patiënten tussen de 9 en 17 jaar oud. Vanaf
12 jaar is ongeveer 90 procent vrouw. Zij
voelen vaak een sterke angst voor eten.
Jongere kinderen hebben veelal irrationele
gedachten over eten. De oorzaken wisselen.
Anorexia komt veelal voort uit een
ontevreden zelfbeeld. Jongeren proberen
in de smaak te vallen door te vermageren
of beginnen met overgewicht en slaan door
naar de andere kant. Ook in de ernst van de
ziekte bestaat grote verscheidenheid. Een

problematische groep bestaat uit jongeren
met dubbelpathologie; bijvoorbeeld suikerziekte en een eetstoornis én autisme.”

Jan Widdershoven

Waarom is snelheid in de behandeling
van anorexia zo belangrijk?
“De overlevingskans van anorexia na vijf
jaar is (voor volwassenen) 85 procent:
dat is vergelijkbaar met leukemie. Dit
wordt erg onderschat. De ziekte kan
grote gevolgen hebben voor het latere
leven. Hoe eerder de behandeling start,
hoe minder schade op de lange termijn.
Door de wachtlijsten in de ggz moeten
patiënten weken wachten op hulp. Als
iemand een kilo per week afvalt, maakt
het enorm uit of behandeling na twee of
na zes weken start. In die vroege fase is
samenwerking tussen eerste en tweede
lijn essentieel.”
Hoe ziet jullie behandelprogramma
eruit en hoe reageren patiënten erop?
“Wanneer
jongeren
gevaarlijk
in
gewicht dalen of uitgeput zijn door het
voortdurende gevecht – heen en weer

geslingerd tussen ouders, hulpverleners
en de eigen gedachten – beschouwen wij
dat als noodsituatie en bieden we opname.
Het programma duurt vier weken en
beoogt het gevoel van ‘niet mogen eten’
te doorbreken. Wij nemen het over en
bepalen wat ze eten: dat is direct al een
substantieel aantal calorieën, ongeveer
1800. De patiënten kunnen de strijd
even buiten zichzelf neerleggen en geven
zich daaraan over. Het gevecht in hun
hoofd stopt daarmee. De ouders krijgen
een meer coachende rol, zij hoeven de
verantwoordelijkheid voor het eten niet
meer te dragen. Wel worden ze getraind
om die verantwoordelijkheid weer op te
pakken na de behandeling.”

Meer informatie
www.jbz.nl
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Dementie op jonge leeftijd onderbelicht

Auteur: Ruby Sanders

wonen. In de weekenden doen ze zo veel mogelijk samen:
fietstochtjes, boodschappen, terrasje. Hier geniet hij erg
van, al wordt het wel steeds lastiger.
Weinig begrip
Het inzicht in de ziekte is bij Wilco zelf nooit gekomen,
vertelt Sharon. “Hij leidt nog steeds een blij leven.”
Door zijn vrolijke voorkomen was het voor de omgeving
moeilijk begrip op te brengen voor de beslissingen van
Sharon. “Mensen dachten dat ik wat verzon, dat hij
overspannen was geraakt omdat ik was weggegaan.”
Naar hun kinderen, nu 14 en 15 jaar, was Sharon altijd
zo open mogelijk. Het academisch ziekenhuis hielp hier
erg bij, door de behandeling op het hele gezin te richten.
Dit is ook noodzakelijk, aangezien de patiënt geen
ziekte-inzicht ontwikkelt.

I

n Nederland krijgt een op de vijf mensen een vorm
van dementie. De ziekte van Alzheimer komt het
meest voor, maar er bestaan ook andere soorten.
Dementie wordt gezien als een ouderdomsziekte, maar
bij sommige patiënten treden de eerste symptomen
op voor ze 65 jaar oud zijn. Dat zijn bij deze groep
meestal eerst gedragsproblemen, waardoor de diagnose
geregeld lang op zich laat wachten. In Nederland
hebben 12.000 mensen onder de 65 jaar een vorm van
dementie.
Dementie bij mensen onder de 65 jaar betreft
vaak frontotemporale dementie. Dit type, waarbij
hersencellen in de frontaalkwab worden aangetast,
uit zich vooral in veranderingen in het gedrag en
de persoonlijkheid van de patiënt (zie kader). Bij de
man van Sharon Bilars openbaarde frontotemporale
dementie zich voor het eerst toen hij vroeg in de 40 was.
Moeizame diagnose
“Drieënhalf jaar geleden ben ik weggegaan bij
Wilco, omdat hij zo veranderd was qua gedrag en
persoonlijkheid”, vertelt Sharon. Op het moment van die
beslissing wist ze niet dat hij leed aan frontotemporale
dementie. Er was een tijd van onzekerheid aan
voorafgegaan waarin Sharon probeerde uit te zoeken
waar zijn veranderde gedrag vandaan kwam. “Dat
werkte niet, hij wilde het niet uitzoeken, waardoor ik
uiteindelijk ben vertrokken.” De gedragsveranderingen
kwamen vooral tot uiting in een gebrek aan interesse
en genegenheid. Hij werd vlak, gevoelloos. Daarbij
bemoeilijkte een gebrek aan inzicht in de klachten het
bespreken ervan.

Na de breuk bleef Sharon achter met een knagend
gevoel. Ze hielden veel contact en Sharon merkte dat
ook zijn geheugen hem in de steek liet. Toen besloten ze
naar de huisarts te stappen. In een regionaal ziekenhuis
werden onderzoeken gedaan, maar een diagnose bleef
uit. Ondertussen was Sharon er, door een zoektocht
op internet, achter gekomen dat zijn symptomen
overeenkwamen met die van frontotemporale dementie.
Een telefoontje naar een academisch ziekenhuis
volgde. Ondanks een wachtlijst van driekwart jaar
kwam er plotseling een plek vrij. Het dossier van Wilco
werd opgevraagd en al na de eerste gesprekken in
het academische ziekenhuis werd duidelijk dat het
inderdaad frontotemporale dementie betrof.
Dagbesteding
Na de diagnose viel de grond onder Sharons voeten
vandaan. Zij besloot de zorg voor Wilco op zich te
nemen, maar in twee aparte huizen te blijven wonen.
Samen stapten ze naar Wilco’s werkgever om de
situatie te bespreken. Zijn werkgever schrok van het
verhaal, maar bleek zich al langer zorgen te maken over
achteruitgaande prestaties van Wilco. Nu betaald werk
geen optie meer was, ging Sharon op zoek naar een
geschikte dagbesteding: niet makkelijk voor iemand
van 47 jaar oud. “Alles is gericht op veel oudere mensen:
breien, biljarten.” Uiteindelijk vond ze een grote
woonboerderij, met dieren en een moestuin. Op het grote
erf kon Wilco vrij bewegen maar door een hek eromheen
zou hij niet zomaar weg kunnen. Aanvankelijk bezocht
Wilco vier keer per week de dagbesteding; inmiddels
woont hij op de boerderij. Zijn toestand verslechterde
zodanig dat het niet meer verantwoord was om thuis te

Sharon is blij dat ze zich assertief heeft opgesteld;
ze hoorde verhalen van anderen die veel langer op
de diagnose hebben gewacht. Ook voor haar eigen
begrip heeft het geholpen dat ze veel gelezen heeft
over de aandoening. Ze begrijpt waarom het stellen
van de diagnose zo moeilijk is; huisartsen weten hier
weinig van en bij de patiënt ontbreekt inzicht. Daarom
adviseert ze: “Wees er zo open mogelijk over, maak het
bespreekbaar..”

Frontotemporale dementie (FTD, ook wel
frontaalkwabdementie genoemd) komt
vaak voor op jongere leeftijd. Meestal treden
karakterveranderingen op en krijgen patiënten
moeite met plannen. Ook taal en spraak kunnen
aangetast worden. Dit in tegenstelling tot
alzheimer, waarbij het geheugen als eerste
wordt aangetast. De ziekte openbaart zich
meestal tussen de 40 en 60 jaar. Op jonge
leeftijd is het – na alzheimer – de meest
voorkomende vorm van dementie. Deze ziekte
ontstaat doordat hersencellen in de voorste
gedeelten van de hersenen – de frontaalkwab
(gedragsgebied) en de temporaalkwab
(taalgebied) – afsterven. In ongeveer een op
de vijf gevallen is een genetische mutatie de
oorzaak van het ontstaan. Bij patiënten met
frontaalkwabdementie kan de diagnose lang
duren omdat er niet snel aan dementie wordt
gedacht. Hierdoor komen patiënten vaak in de
psychiatrie terecht of krijgen helemaal geen
diagnose.
Bron: Hersenstichting en Alzheimer Nederland

INTERVIEW met Marco Blom

Grote impact dementie op jongere leeftijd

D

ementie komt niet alleen voor bij
ouderen: in Nederland lijden ongeveer
12.000 mensen onder de 65 jaar aan een
vorm van dementie. Dit op tijd herkennen
is bij deze groep vaak problematisch en de
impact op de levens van de patiënten is
heel groot, vertelt Marco Blom, interimdirecteur bij Alzheimer Nederland.
Waarin verschilt dementie op jongere
leeftijd met dementie op oudere leeftijd?
“De psychosociale componenten en de
beleving maken het anders. Op jongere
leeftijd duurt de gang naar diagnostiek
langer. Daarnaast komen er bij deze groep
relatief veel andere vormen van dementie
voor, behalve alzheimer. Erfelijkheid
speelt een grotere rol, wat het voor het
gezin extra ingrijpend maakt. De ziekte is
dodelijk, maar ouderen overlijden meestal
aan bijkomende aandoeningen terwijl
jongere patiënten vaker aan dementie

zelf overlijden. Ook zijn de eerste
signalen anders: aanvankelijk vooral
gedragsveranderingen als onverschilligheid, concentratieproblemen, verminderde motivatie of impulsief gedrag.
In het gezin ontstaat vaak onenigheid
voordat de diagnose wordt gesteld – dat
duurt soms jaren.”

Marco Blom

Waarom duurt het zo lang voordat het
wordt herkend?
“Het beeld dat de patiënt van zichzelf heeft,
is vaak anders dan dat van de omgeving.
Die ziet grotere veranderingen. Daarom
wordt eerst gedacht aan een burn-out,
depressie of relatieproblemen. Voor
huisartsen is de ziekte lastig te herkennen.
Het zit ‘m vaak in de onverklaarbaarheid.
De doelgroep nu komt wel beter op voor
hun rechten dan voorgaande generaties.
Naar verwachting wordt dit jaar een
register opgezet voor jonge mensen
met dementie. Met hun gegevens wordt
onderzocht wat veelal de eerste klachten
zijn waarmee ze bij de huisarts komen.
Dat kan betere educatie richting de eerste
lijn bieden. Wij proberen bij te dragen aan
voorlichting hierover.”
Wat betekent het om op jongere leeftijd
met dementie in aanraking te komen?

“Mensen op jongere leeftijd zijn fysiek
vaak fitter en gaan minder snel achteruit.
De voorzieningen in Nederland zijn
vooral op oudere patiënten gericht en
vaak ongeschikt voor de doelgroep onder
de 65, die fysiek actief wil blijven. In een
gemiddeld verpleeghuis is de leeftijd 80plus. Er bestaan kleinere gespecialiseerde
woonvormen, maar het is een uitdaging
om deze mensen op de juiste plek te
krijgen. Zij hebben gespecialiseerde
zorgverleners nodig met expertise en
kennis over deze groep. Tot slot hebben
mensen met dementie op jongere leeftijd
regelmatig thuiswonende kinderen, voor
wie het vreselijk zwaar is. Het hele gezin
moet daarom aandacht krijgen.”

Meer informatie
www.alzheimer-nederland.nl
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Van onze redactie

Succesvol re-integreren met jobcoach en leerdoelen

Auteur: Nina Visser

O

p dit moment worden steeds meer banen
gecreëerd voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Dit zijn mensen die, bijvoorbeeld
vanwege een lichamelijke of verstandelijke beperking,
een psychische kwetsbaarheid of chronische ziekte,
langere tijd niet aan een regulier arbeidsproces
hebben deelgenomen. Hoe kan deze groep succesvol
re-integreren?
Jobcoach
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen
veel baat hebben bij de begeleiding van een jobcoach,
zegt Ester Leibbrand, voorzitter van NOLOC, de
beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals
en jobcoaches. “We streven naar een inclusieve
arbeidsmarkt, waarin iedereen met welke afstand
tot de arbeidsmarkt dan ook een passende baan kan
vinden.” In de praktijk blijkt echter dat dat niet zo
eenvoudig is. Voor jobcoaches valt dan ook nog een
wereld te winnen, denkt ze.
Met een arbeidsbeperking is het lastig om jezelf op
de juiste manier te presenteren, weet Leibbrand.
“Een jobcoach begeleidt mensen tijdens de
bemiddelingsprocedure, maar blijft ook nadat iemand
een baan heeft gevonden nog een aantal jaar een
stabiele begeleidingsfunctie vervullen.” Gedurende deze
periode maakt de jobcoach afspraken met de cliënt en de
werkgever, en biedt hij of zij heel gericht ondersteuning
die ervoor zorgt dat de cliënt de baan behoudt. Zo leren
mensen om te gaan met de eisen die het werk en de
werkomgeving stellen. Indien nodig stemt de jobcoach
af met het ondersteunende sociale netwerk, want een
succesvol re-integratietraject begint met het op orde
brengen van huisvesting en het leren omgaan met
verantwoordelijkheden. Als het werk zelfstandig kan
worden uitgevoerd, al dan niet met ondersteuning van de
werkgever, is de hulp van de jobcoach niet meer nodig.
Fouten maken mag
Bij de zoektocht naar een nieuwe baan zou het

daarnaast goed zijn als mensen leerdoelen stellen in
plaats van prestatiedoelen, betoogt Arjan van Dam,
buitenpromovendus aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam. Dat zorgt ervoor dat de kwaliteit van
iemands motivatie verbetert, waardoor hij of zij sneller
een baan vindt, concludeert hij op basis van onderzoek
naar succesvolle re-integratie op de arbeidsmarkt dat
hij samen met Gera Noordzij uitvoerde. Waar mensen
bij prestatiedoelen omschrijven welke resultaten ze
willen bereiken, richten ze zich bij leerdoelen op zaken
waar ze beter in willen worden. Bij prestatiedoelen ligt
de nadruk op het behalen van resultaat, terwijl het bij
leerdoelen gaat om het mogen maken van fouten om
daarvan te leren.
In de praktijk worden werkzoekenden bij het reintegratieproces vaak aangemoedigd om standaard
prestatiedoelen te stellen, zoals het versturen van
een vast aantal sollicitaties per week, weet Van

Dam. Het zou volgens hem beter zijn om samen met
werkzoekenden te bepalen wat hun persoonlijke
leerdoel is, zoals het leren vinden van relevante
vacatures, en van daaruit een op maat toegesneden
aanpak in te zetten. “Prestatiedoelen werken heel goed
voor mensen die ergens goed in zijn, zoals topsporters.
Leerdoelen werken daarentegen beter bij taken waar
mensen niet veel ervaring mee hebben of moeite mee
hebben, zoals solliciteren.”
Uit het onderzoek blijkt verder dat mensen die
leerdoelen stellen meer vertrouwen in zichzelf en
hun situatie hebben. Zij vinden het minder erg om
fouten te maken en zien dat als leermomenten. Deze
andere manier van denken heeft dus veel effect op hoe
iemand zich voelt en in de zoektocht naar werk staat,
benadrukt Van Dam. “Wees niet bang om fouten te
maken en wees bereid om risico’s te nemen. Als je er
maar van leert.”

ADVERTORIAL

Jobcoaching: brug naar een baan met maatschappelijk perspectief

S

upported
Employment
is
een
methodiek voor jobcoaching specifiek
ontwikkeld voor mensen met een
structurele beperking en een grote
afstand tot de arbeidsmarkt. Deze
mensen zijn niet in staat om zelfstandig
een baan te verwerven en te behouden,
waardoor ze weinig perspectieven hebben
op de arbeidsmarkt. Ze worden vaak
uitgesloten. Supported employment gaat
daarentegen op zoek naar aansluiting om
uitsluiting te voorkomen.
Participatie: recht voor ieder mens
Ieder mens, van welke afkomst, religie,
geslacht,
seksuele
geaardheid
of
huidskleur en in welke omstandigheid
dan ook, verdient gelijke kansen. Ieder
mens wil erkenning, erbij horen, een
bijdrage leveren en een behoorlijke
beloning voor geleverd werk. Een
beperking of handicap mag geen
belemmering zijn om tot ontplooiing te
komen, kennis te vergaren en een betaald
beroep te kunnen uitvoeren. Het gaat om
erkend burgerschap, waarbij eenieder
waardevol is. Supported employment –
uitgevoerd door een jobcoach – levert hier
een waardevolle bijdrage aan.
Voor wie is jobcoaching bedoeld?
Jobcoaching is bedoeld voor een diverse
groep mensen met een structurele
beperking, die om welke reden dan ook
aan de slag willen en erbij willen horen.
Denk hierbij aan: Wajongers, mensen
met psychische klachten, transgenders,

VSO-schoolverlaters,
mensen
met
een
verstandelijke
beperking,
exgedetineerden, vluchtelingen, mensen
met autisme, cliënten uit de ggz, nieuwe
Nederlanders en achterstandsgroepen.
Hoe werkt jobcoaching?
De jobcoach hanteert de stappen van
de methodiek supported employment.
Vanuit samenwerking stuurt hij op eigen
regie van de klant en zoekt binnen zijn of
haar mogelijkheden naar passend werk.
Waar nodig wordt een functie gecreëerd
of aangepast, om de klant en de werkplek
optimaal te matchen. De jobcoach heeft
een rol in het inwerken van de klant op
zijn of haar nieuwe werkplek en coacht
zowel de werkgever als de klant op doelen
uit het coachplan. De jobcoach blijft in
beeld zolang nodig en zorgt middels
nazorg aan klant en werkgever voor
borging van de gerealiseerde resultaten.
Op deze manier wordt uitsluiting
opgeheven of voorkomen. De resultaten
van jobcoaching zijn evident: betaald
werk voor deze doelgroep. Dit vraagt om
meer goed opgeleide jobcoaches.
Opleiding Elan Training Jobcoaches
Elan Training is een erkend trainingsen opleidingsinstituut, dat al ruim 25
jaar met succes jobcoaches op hboniveau opleidt. De jobcoachopleiding is
gecertificeerd door de NOLOC en NVS.
Onderdelen van de erkende opleiding
zijn onder meer Intake & assessment,
Wettelijke kaders & doelgroepen, Coa-

chingstechnieken, Psychische klachten
en re-integratie, Matching naar passend werken en Ongoing support. De
methodiek supported employment vormt
de rode draad in de opleiding. Daarnaast
staat gedurende de hele opleiding de
attitude en zelfreflectie van de jobcoach
centraal. Jobcoaching is immers een echt
mensenvak, waarbij de jobcoach zijn
eigen handelingsrepertoire ook steeds
kritisch onder de loep moet durven
nemen. Elan Training biedt de opleiding
zowel aan voor vrije inschrijvers als incompany voor instellingen, bedrijven,
gemeenten en Rijksoverheid.

Pleidooi voor inclusieve samenleving
Jobcoaches kunnen overal waar nodig
voor deze doelgroep worden ingezet.
Je vindt ze vooral bij SW-bedrijven, reintegratiebureaus, UWV, sociale diensten
en gemeenten, speciaal onderwijs en
lokale- en Rijksoverheid. Dit kan nog
veel meer. Vooral het bedrijfsleven
kan meer investeren om mensen in
achterstandsposities gelijke kansen te
bieden. Elan Training roept bedrijfsleven,
politiek en uitvoerende overheidsorganen
op een daadkrachtiger beleid te voeren en
voorwaarden te creëren die een inclusieve
samenleving bevorderen. Voorwaarden
hiervoor zijn: minder protocollen, kortere
beleidsnotities, minder belemmerende
regelgeving, maar ook meer vertrouwen
in klanten en ruimte voor persoonlijk
initiatief. De klant en jobcoach samen
aan zet met als motto: geen woorden
maar daden.

Meer informatie
Elan Training
www.elan-training.nl
info@elantraining.nl
Frans Griffioen Directeur Elan Training
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Wie werkt, werkt aan zijn herstel

Auteur: Nina Visser

V

IPS
Naast werknemers die uitvallen door tijdelijke ziekte,
zijn er ook mensen met een EPA, zoals een psychotische
of bipolaire stoornis, die graag terug willen keren
naar de arbeidsmarkt. Hoe lastig dat is, weet Jaap van
Weeghel, directeur wetenschap van kenniscentrum
Phrenos. “Vaak zijn mensen er een hele tijd uit geweest,
waardoor ze vaardigheden en werkervaring missen.
Hoe langer je eruit bent, hoe meer dat je zelfvertrouwen
aantast.” Daarnaast speelt volgens hem het stigma mee.
Mensen zijn bang om negatieve reacties te ontvangen
als ze gaan solliciteren, anticiperen daar zelfs op.
Hierdoor geven ze het solliciteren al bij voorbaat op,
want wie zit er nu op hen te wachten?

oor mensen met een psychische aandoening
is het hebben van een baan erg belangrijk voor
het herstelproces, daar zijn de deskundigen het
over eens. Van deze groep is echter maar een klein deel
daadwerkelijk actief op de arbeidsmarkt. Hoe komt dat
en hoe kan dat aantal worden verhoogd?

Ter ondersteuning van deze groep zijn re-integratietrajecten als Individuele Plaatsing en Steun (IPS)
ontwikkeld, bedoeld om mensen met een psychische
aandoening aan betaald werk te helpen. Kenmerkend
voor deze methode, die in Nederland door ongeveer 30
ggz-instellingen wordt uitgevoerd, is dat mensen zo
snel mogelijk aan de gewenste baan worden geholpen.
Vandaaruit ontvangen ze vervolgens training in de
voor het werk benodigde vaardigheden. Bij andere reintegratietrajecten vindt die training juist voorafgaand
aan het werken plaats, maar volgens Van Weeghel kan
stapsgewijs naar een baan toewerken erg lang duren en
daardoor een demotiverend effect hebben.

Tijdelijke uitval
“Steeds meer behandelaren erkennen het: als je
ziek bent, is het beter om niet te lang buiten het
arbeidsproces te staan. Het is juist goed om aan je
herstel te werken terwijl je weer volop meedoet”,
vertelt Jacobine Geel, voorzitter van GGZ Nederland.
Hoe mensen met een psychische aandoening hierbij
kunnen worden ondersteund, hangt af van het
ziektebeeld. Er is de laatste tijd relatief veel aandacht
voor re-integratie van mensen met een ernstige
psychische aandoening (EPA), terwijl volgens Geel ook
in de omgang met tijdelijk zieke werknemers veel te
winnen valt.

Een tweede kenmerk van IPS is de combinatie met een
ggz-behandeling. De IPS-trajectbegeleider opereert
naast andere behandelingen en de psycholoog,
psychiater of woonbegeleider dragen elk op hun
eigen manier bij aan het re-integratieproces. Zo kan
de psychiater er in zijn medicatiebeleid rekening
mee houden, kan de psycholoog werken aan het
zelfvertrouwen van de cliënt en kan een woonbegeleider
ervoor zorgen dat hij of zij op tijd op het werk komt.
“Het is dus een teambenadering, waarbij de IPStrajectbegeleider uiteraard de hoofdrol heeft, maar
alle andere teamleden onmisbare bijrollen vervullen”,
licht Van Weeghel toe. Hij besluit met het derde en
laatste onderscheidende kenmerk: de begeleiding van
de IPS-trajectbegeleider kan heel lang duren, want de
behandeling stopt niet op het moment dat iemand een
baan heeft gevonden. Als cliënten een terugval krijgen
of tegen andersoortige problemen aanlopen, kunnen
ze altijd terugvallen op hun begeleider, zelfs jaren
later nog. Van Weeghel benadrukt dat uiteraard lang
niet alle IPS-trajecten succesvol zijn, en dat het soms
lang duurt voor cliënten uiteindelijk de baan vinden
die bij ze past. Mislukken en fouten maken zijn echter
vaste onderdelen van het proces, weet hij. Waar het
om gaat is dat mensen in hun zoektocht naar een baan
vooruitkijken, en misschien alleen daarom al een stap
dichter bij hun herstel zijn.

Ze ziet nog te vaak dat mensen met bijvoorbeeld een
burn-out moeite hebben om hun situatie bespreekbaar
te maken bij hun werkgever, of op onbegrip stuiten.
Geel roept werkgevers dan ook op om ruimte te creëren
voor een gesprek over hoe het met iemand gaat.
“Ervoor openstaan om dergelijke gesprekken te voeren,
kan meestal al heel veel verschil maken.” Waar die
openheid bestaat kunnen beide partijen samen zoeken
naar een aangepaste manier van werken en kan de
werknemer in veel gevallen gewoon in dienst blijven.
Volgens Geel komt die openheid niet alleen het herstel
van de zieke ten goede, maar ook de economie. Ggzcliënten zijn met name afkomstig uit het vitale deel
van beroepsbevolking en vormen daarmee economisch
gezien een factor van betekenis, legt ze uit. Deze
mensen helpen om te blijven werken, eventueel in
enigszins aangepaste vorm, is veel voordeliger dan hen
op de bank te laten zitten.

INTERVIEW met Debby Kamstra en Milie Schweitzer

Een brug tussen werkgevers en de zorg

M

ensen die vanwege hun psychische
kwetsbaarheid maar moeilijk aan
werk kunnen komen, toch aan een baan
helpen. Met goede begeleiding kan het wel!
Sinds de introductie van de Participatiewet,
bedoeld om zoveel mogelijk mensen aan
het werk te krijgen, is het draagvlak voor
re-integratie van cliënten uit de geestelijke
gezondheidszorg (ggz) toegenomen. Dat is
goed nieuws voor deze groep, weten Debby
Kamstra en Milie Schweitzer van Roads.
“Werk zorgt ervoor dat mensen met een
psychische kwetsbaarheid deelnemen in
de maatschappij.”
Waarom is het belangrijk dat ggzcliënten een baan hebben?
Kamstra: “Omdat de ziekte daarmee
minder ruimte krijgt om zich op een
negatieve manier te ontwikkelen. Cliënten
die werken, functioneren beter. Werken
draagt bij aan gezondheid. Het helpt het

eerste stap is praten met werkgevers, met
de wens van de cliënt als vertrekpunt. Wij
functioneren als een soort brug tussen
werkgevers en de zorg en zetten onze
expertise in om mensen te begeleiden
bij het vinden van werk. Daarna geven
wij ondersteuning op de werkvloer en
ontzorgen we daarmee ook de werkgever.”
Debby Kamstra

Milie Schweitzer

stigma tegen te gaan dat mensen met een
psychische kwetsbaarheid niet of minder
goed kunnen werken. Tot ongeveer tien jaar
geleden was dat ook in de zorgverlening de
algemeen heersende opvatting. Inmiddels
is dat achterhaald gebleken en zien we heel
goede resultaten.”

zijn doorgaans heel enthousiast. Ze
investeren veel om mensen te behouden
die heel gemotiveerd zijn, maar bij wie
het toch niet meteen lukt. Die motivatie is
namelijk een grote meerwaarde voor hun
bedrijf. Het gaat om zeer loyale mensen, die
ontzettend blij zijn met hun baan.”

Welke voordelen biedt het werken met
ggz-cliënten aan werkgevers?
Kamstra: “Werkgevers die werken met
mensen met een psychische kwetsbaarheid

Hoe dragen jullie bij aan het vinden van
een baan?
Schweitzer: “Wij werken bij Roads met
Individuele Plaatsing en Steun (IPS). De

Kamstra: “Uit onderzoek van het Erasmus
MC blijkt dat IPS de zorg goedkoper maakt.
IPS lukt eigenlijk altijd, ook als mensen
geen baan vinden. Hun ambitie wordt weer
geprikkeld en ze gaan nadenken over wat
ze willen. Het traject zelf is minstens zo
belangrijk als het resultaat.”

Meer informatie
Bekijk voor het aanbod van activiteiten en
meer informatie over Roads op
www.roads.nl
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Gelijke arbeidskansen voor mensen met LVB

E

en tijdelijke baan, financiële onzekerheid en maar
weinig vertrouwen in de zelfstandige kwaliteiten.
Dit lot is veel mensen met een licht verstandelijke
beperking (LVB) beschoren als het gaat om hun kansen
op de arbeidsmarkt. De houding van werkgevers
tegenover deze mensen is echter niet meer van deze
tijd, vindt Xavier Moonen, bijzonder lector ‘Inclusie
van mensen met een verstandelijke beperking’ bij Zuyd
Hogeschool.
Ondanks stimulerende maatregelen van de overheid,
zoals subsidies voor het aannemen van mensen met een
LVB, valt hun positie op de arbeidsmarkt anno 2017 nog
steeds erg tegen, stelt Moonen. “Mensen met een LVB
vullen steeds vaker de leegte op van de wegblijvende
arbeidsmigranten, die kritischer zijn geworden op
de arbeidsomstandigheden in ons land. Denk aan de
aardbeienpluk en aspergeteelt, bijvoorbeeld.” Dat
betekent dat zij regelmatig in een arbeidssituatie
terechtkomen die niet overeenkomt met hun wensen
en capaciteiten. Bovendien hebben ze geen garantie op
een fundamentele bestaanszekerheid en kunnen ze,
mede door het gebrek aan financiële zekerheid, geen
langdurige verplichtingen aangaan, zoals het afsluiten
van een hypotheek.
Onzekerheid schrikt af
Moonen constateert dat veel werkgevers toch nog
huiverig zijn als het gaat om het aannemen van
mensen met een LVB. Zij hebben vaak meer en
intensievere begeleiding nodig dan normaal begaafden,
en werkgevers zijn lang niet altijd bereid daarin te
investeren. De verplichtingen die bij ziekteverzuim
komen kijken maakt werkgevers kopschuw, meent
Moonen. Ook de andere omgangsvormen die dikwijls
gehanteerd moeten worden, schrikken af. “Iemand met
een verstandelijke beperking zal misschien wat vaker
te laat zijn, zonder aankondiging een dag verzuimen
of een grote mond hebben op de werkvloer. Er gaat
nu eenmaal een wals van regels over hen heen bij
het aannemen van een baan – dan verliezen ze wel
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eens het overzicht.” Moonen ziet daarom heil in een
jobcoach die een werknemer kan begeleiden en helpen
herstructureren wanneer het even misgaat. Daarvoor
is het echter wel essentieel dat een werkgever zich niet
alleen interesseert voor de arbeidsoutput, maar te meer
in de persoon achter de werknemer, benadrukt hij.
Zelfvertrouwen terug
Dat een jobcoach iemand met een LVB inderdaad
op weg kan helpen, illustreert de ervaring van de
25-jarige Emilio. Hij werd vanuit een situatie van
begeleid wonen ondersteund in zijn zoektocht naar
zijn ambities. Inmiddels werkt hij als chauffeur bij
de zorginstelling waar hij woont. “Door de intensieve
begeleiding heb ik geleerd dat ik ook op eigen benen
kan staan. Bovendien kan ik nu veel beter met mensen
omgaan: waar ik vroeger direct de neiging had fel en
agressief te reageren, ben ik nu rustiger geworden. Ik
heb nu mijn leven op de rit en kan weer kijken naar
de toekomst.” Ook de 23-jarige Stephanie prijst zich
gelukkig dat ze vanuit de zorginstelling waar ze woont
aan de hand genomen werd bij het vinden van een
nuttige dagbesteding. “Natuurlijk was dat wennen. Ik
heb lang thuis gezeten, dus ik moest er erg in komen.
Maar zoals mijn moeder mij is blijven zeggen tijdens de
vele telefoongesprekken die ik met haar gevoerd heb:
‘doorzetten en niet opgeven’.” Inmiddels kan Stephanie
zelfs uitkijken naar haar eigen appartement en een
betaalde baan.
Het gaat erom, besluit Moonen, dat je deze mensen laat
zien dat zij, ondanks hun verstandelijke beperking, net
zo goed een gewaardeerd medewerker kunnen zijn.
Iedereen wil tenslotte gezien en erkend worden voor
hun bijdrage aan de samenleving. “We moeten daarom
in onze huidige maatschappij veel meer openstaan
voor mensen die een beetje anders zijn, of dat nu ligt
aan een geestelijke, verstandelijke of lichamelijke
beperking.”

ADVERTORIAL

‘Volwaardig burgerschap draait om welzijn’

I

edereen moet zich volwaardig burger
kunnen voelen. Of iemand nu jong of
oud is, een IQ heeft van 60 of 150 en of
diegene een afstand tot de arbeidsmarkt
heeft of niet. Dat vindt Danny Hempel van
Doenersdreef Zorg, een organisatie waar
jongeren met een licht verstandelijke
beperking (LVB) worden begeleid in
wonen, leren en werken. “Ieder mens
heeft sterke en minder sterke kanten, het
is nu juist de kunst om te leren daarmee
om te gaan.”
“Het is nu eenmaal zo dat niet iedereen
een verstandelijk vermogen van 100
procent heeft, maar dat betekent niet
dat mensen met een licht verstandelijke
beperking niet kunnen participeren”,
zegt Hempel. Bij Doenersdreef wordt
daarom ook gesproken van volwaardig
burgerschap als ‘hun’ jongeren betaald
werk hebben en met het geld dat ze
daarmee verdienen in een betaalbare
woning kunnen leven. Buurtparticipatie
is daarbij net zo belangrijk. Bekijk
jongeren met een LVB niet als geïsoleerde
groep binnen een samenleving, bepleit
Hempel. Juist ook voor hen is het
bevorderen van sociale participatie en
integratie in hun woonplaats van groot
belang. Betrokkenheid bij buren en de
wijk, en niet alleen bij de eigen belangen,
kan alleen groeien wanneer iemand een
plek heeft in de werkmaatschappij. Een
gevoel van zelfstandigheid is daarbij
belangrijk. “Vergeet ‘cliënt versus de
rest’. Creëer niet een op zichzelf staand

maatschappijtje, maar zorg dat cliënten
juist deel uitmaken van de werkelijke
maatschappij.”
Welzijnsmodel
Bij Doenersdreef gaat het daarom veel
verder dan alleen zorg – het draait
om ontzorgen en het garanderen van
bestaanskwaliteit. Om welzijn dus,
in de breedste zin van het woord. In
Nederland wordt over het algemeen nog
te veel gedacht binnen de kaders van de
bestaande zorgmodellen, vindt Hempel.
“Maar kijk eens verder dan het medisch
model en besteed niet alleen aandacht
aan wat er fout gaat en wat er allemaal
niet kan.” Een zorgvraag betreft meer
dan zorg alleen, vervolgt hij. Het gaat
erom dat zo’n jongere mag leven en recht
heeft op bestaan.

Zelfonderhoud
Dit gedachtegoed heeft Doenersdreef
vertaald in concrete banen door
het creëren van een geheel eigen
circulaire economie. Hempel illustreert
met een treffend voorbeeld. Op de
woonzorglocatie Nieuw Caledonië is
een voedingsconsulent aan de slag
gegaan om jongeren bewuster te
maken van gezond en lekker eten.
Andere jongeren zijn tegelijkertijd
bezig groenten en kruiden te kweken in
de tuinen, die vervolgens in de keuken
worden verwerkt. De afvalresten
worden verwerkt tot humus die weer op
het land wordt gegooid waar hun eten
verbouwd wordt. “We werken in een
kringloop met elkaar samen en maken
voortdurend gebruik van elkaars
kwaliteit en werk.”

Veel jongeren gaan vanuit hun werk
bij
Doenersdreef
een
zogeheten
‘werkfittraject’ in dat hen klaarstoomt
voor een betaalde baan. In dit traject wordt
allereerst onderzocht waar de talenten
en kwaliteiten van de jongere liggen en
wat zijn of haar loopbaanwensen zijn.
Vervolgens loopt een jongere gedurende
een zes- of achtweekse introductie
mee in een of meer van de veertien
miniondernemingen die Doenersdreef in
samenwerking met lokale ondernemers
heeft opgezet. Op deze manier komen
zij er al werkend achter op welk gebied
mogelijk hun toekomst ligt. Het einddoel:
volwaardig
burgerschap
zonder
begrenzingen.

Meer informatie
Doenersdreef Zorg
036 549 1000
www.doenersdreefzorg.nl
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Het belang van de familievertrouwenspersoon

Auteur: Nina Visser

F

amilievertrouwenspersonen kunnen een grote
rol spelen in de ondersteuning van familie en
mantelzorgers van mensen met psychiatrische
of verslavingsproblemen. Niet alleen wijzen ze de weg
in de geestelijke gezondheidszorg (ggz), ook bieden ze
ondersteuning in het contact met de hulpverlener of
behandelaar en kunnen ze familie en mantelzorgers
in contact brengen met lotgenoten. Het is dan
ook belangrijk dat familievertrouwenspersonen
steun krijgen vanuit de gemeente, vinden Ico
Kloppenburg, beleidsmedewerker bij de Vereniging
Nederlandse Gemeenten (VNG), en Hannie Oskam,
beleidsmedewerker bij de gemeente Den Helder.
Participatie
Per 1 januari 2015 heeft de overheid een goot
aantal zorgtaken gedecentraliseerd op het gebied
van jeugdzorg, werk en inkomen, en zorg aan
langdurig zieken en ouderen. Sinds deze wijziging
dragen gemeenten dus ook grotendeels de
verantwoordelijkheid voor taken van de ggz. Volgens
Kloppenburg is door die verandering meer de mens
als geheel centraal komen te staan, in plaats van dat
de focus voornamelijk op het medische aspect ligt. De
gemeente gaat immers niet alleen over zorg, maar ook
over zaken als werk, financiën en huisvesting. Zij kan
ggz-cliënten ondersteuning bieden op al deze aspecten
en op die manier hun participatie in de maatschappij
bevorderen. Precies dat is de opdracht waar alle
gemeenten in Nederland nu voor staan, vertelt Oskam.
“Hierbij worden zaken als het bevorderen van eigen
kracht, zelfredzaamheid en participatie, juist voor
kwetsbare doelgroepen, steeds belangrijker.”

iemand lijkt te gaan, kan het opeens weer omslaan. Als
gevolg hiervan is de situatie voor familieleden veelal
moeilijk vol te houden en hebben ze het gevoel dat ze er
alleen voor staan. Daarnaast is het voor de familie niet
altijd eenvoudig om zicht te houden op de behandeling,
zeker omdat er vaak gelijktijdig verschillende
hulpverleners betrokken zijn bij een cliënt.
Luisteren en ondersteunen
De gemeente kan families die tegen dergelijke
problemen aanlopen, ondersteunen door de inzet van
een familievertrouwenspersoon. “Het is vooral van
belang om te luisteren naar wat familieleden nodig
hebben en te zorgen dat ze niet overbelast raken”,
vindt Kloppenburg. Familievertrouwenspersonen
kunnen daar volgens hem bij helpen door de familie
aan te horen en te begeleiden waar nodig.

Bij de participatie van mensen met psychiatrische of
verslavingsproblemen vervult hun familie doorgaans
een sleutelrol. De familieleden vormen over het
algemeen het belangrijkste netwerk. In veel gevallen
blijven zij als laatste over als alle anderen iemand
hebben laten vallen. Dat gebeurt helaas best vaak,
weet Oskam, want de doelgroep van ggz-cliënten valt
op door haar grilligheid. Net als het een tijd beter met

Ook Oskam benadrukt het belang van de familievertrouwenspersoon voor familieleden van mensen
met psychiatrische of verslavingsproblemen.
“Voor de naasten van deze kwetsbare groep is het
vaak zwaar en er is meestal een klein netwerk.
Daarom is een familievertrouwenspersoon
cruciaal om de familie te ondersteunen met allerlei
activiteiten.” In de gemeente Den Helder biedt de
familievertrouwenspersoon die ondersteuning
onder meer door familieleden in contact te brengen
met andere mensen die zich in dezelfde situatie

bevinden en door cursussen te geven met tips over
het omgaan met de doelgroep. Daarnaast maakt de
familievertrouwenspersoon deel uit van het platform
mantelzorgondersteuning, waar verschillende
zorgaanbieders met elkaar om tafel zitten om thema’s
uit te diepen en informatie uit te wisselen.
Inclusieve samenleving
Nu in Nederland steeds meer gestreefd wordt
naar het creëren van een inclusieve samenleving,
waarin iedereen meedoet, lijkt het belang van de
familievertrouwenspersoon alleen maar toe te nemen.
Kwetsbare doelgroepen worden minder vaak in
intramurale voorzieningen geplaatst, maar worden
juist aangemoedigd om zich in reguliere woonwijken
te vestigen. Daar ontvangen ze vervolgens de steun
die nodig is om zelfstandig te kunnen wonen. Om
deze opzet te laten slagen is uiteraard een goed
ondersteuningssysteem nodig, dat onder andere
bestaat uit een stevig netwerk van familie en andere
naasten. In het behoud en de versterking van dat
netwerk kan de familievertrouwenspersoon een groot
aandeel hebben, denkt Oskam. Zij benadrukt dan ook
hoe belangrijk het is dat gemeenten samenwerken om
de inzet van familievertrouwenspersonen te kunnen
blijven aanbieden. Kloppenburg beaamt dat. “Dit is een
heel belangrijk terrein, waar voor gemeenten nog veel
winst valt te behalen.”

INTERVIEW met Rob Jongejans

Uitbreiding van ondersteuning voor families

N

aasten van patiënten met een
psychische
aandoening
worden
vaker betrokken bij de zorg. Het kan
echter nog beter, vindt Rob Jongejans,
directeur van de Landelijke Stichting
Familievertrouwenspersonen (LSFVP).

Rob Jongejans

Wat is het belang van samenwerking
tussen zorg en naasten?
“Samenwerking van zorgaanbieders
met naasten levert de familie, de
patiënt en de zorg veel op: meer steun

voor de patiënt, minder overbelaste
mantelzorgers en een succesvollere
behandeling. Familie is vaak zeer
ervaringsdeskundig. Daar profiteert de
behandeling van. Een onafhankelijke
familievertrouwenspersoon (fvp) zet
zich in om vanuit het perspectief van
de familie een bijdrage te leveren
aan goede zorg. Zo komt de familie
beter in beeld bij behandelaren en
ggz-instellingen en voelt de naaste
zich vaak voor het eerst écht gehoord.
Als de relatie tussen familie en zorg
verstoord is, pakken de familieleden met
ondersteuning en bemiddeling van de
familievertrouwenspersoon hun invloed
en betrokkenheid bij de zorg weer terug.
Samenwerking is essentieel nu behandeling en begeleiding bijna altijd ook
ambulant bij de patiënt thuis plaatsvindt.
Familievertrouwenspersonen
worden
daarom
steeds
vaker
betrokken

bij de zorg in de basis-ggz en het
sociaal domein. Ook daar werkt de
familievertrouwenspersoon
aan
verbinding tussen patiënt, zorg en
mantelzorg. De patiënt pendelt vaker
tussen ambulante zorg, instelling en
sociaal domein. Het aantal zorgmijders
neemt niet af. Omdat de organisatie van
de zorg rond een patiënt complexer is,
zijn verantwoordelijkheden in de zorg
minder duidelijk. Patiënten en naasten
zien door de bomen het bos niet meer.”

Ook familieleden die contact met
hulpverleners zoeken, of kritiek hebben
op de behandeling van hun naaste
buiten de reguliere ggz-instellingen,
verdienen onze steun. Daarvoor is echter
nog onvoldoende financiering. We doen
daarom een beroep op gemeenten en
zorgverzekeraars om de handen ineen te
slaan. Dan kunnen wij ons verbindende
werk overal doen. In de wijk, in de basisggz en in de specialistische ggz.”

Hoe spelen jullie in op die veranderende
situatie?
“Onze familievertrouwenspersonen zijn
daar waar problemen zich voordoen en
helpen daar waar de zorg tekort schiet.
Alle zorg, dus ook de basis-ggz en de zorg
van de gemeente. Die zorg proberen zij
weer op gang te brengen en ze proberen
de mantelzorger daarbij te ondersteunen.

Meer informatie
www.lsfvp.nl
Wilt u contact met een familievertrouwenspersoon?
Bel of mail met onze advies- en hulplijn:
telefoon: 0900 – 333 22 22
e-mail: familieindeggz@lsfvp.nl
Bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00
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EXPERTBIJDRAGE van Jan-Willem Kallewaard en Monique Steegers

Aandacht voor pijn

I

n Nederland hebben meer dan 2 miljoen
volwassenen dagelijks pijn. Chronische
pijn heeft voor deze patiënten een forse
impact op hun dagelijks functioneren,
hun welzijn en de directe omgeving. De
zorgconsumptie van deze patiënten is
hoog en economisch kostbaar. Hoogste
tijd om pijn letterlijk en figuurlijk te
bestrijden.

Jan-Willem Kallewaard

Monique Steegers

Pijn begint altijd in de acute fase en is
zelfs noodzakelijk: het beschermt ons
tegen gevaar en dreigende schade. Maar
als deze functie verdwijnt; er geen reactie
is op pijnbestrijding en/of de pijn langer
dan zes maanden aanhoudt, is sprake
van chronische pijn. Soms wordt een
grens van drie maanden aangehouden
na een operatie. Chronische pijn is een
ziekte op zich met een grote impact
op de kwaliteit van leven. Jan-Willem
Kallewaard is voorzitter van de sectie
pijn- en palliatieve geneeskunde van
de NVA (Nederlandse Vereniging voor
Anesthesiologie). Hij geeft aan dat de
pijnbehandelteams in de NVA-erkende
pijncentra zijn gericht op het voorkomen
van chroniciteit, het verminderen van
pijn en het verbeteren van het dagelijks
functioneren.
Een
anesthesioloogpijnspecialist
heeft
een
speciale
opleiding gehad in het diagnosticeren,
evalueren en behandelen van alle
soorten pijn en is dan ook een essentiële
factor in het pijnbehandelteam.
Veel voorkomend
Vergeleken met andere chronische aandoeningen komt chronische pijn vaak
voor, vaker dan diabetes, coronaire
hartziekten en kanker. Chronische pijn
vormt dus een groot probleem dat niet
altijd goed wordt behandeld. Vaak wordt
het gezien als gevolg van een andere
aandoening, waardoor de pijn te weinig
aandacht krijgt. Deze groep patiënten
gebruikt veel en langdurige zorg. De

maatschappelijke
en
economische
kosten worden geschat op jaarlijks
20 miljard euro voor alle chronische
pijnpatiënten en 4 miljard euro voor
patiënten met pijnklachten gerelateerd
aan de wervelkolom.

“Het doel is tweeledig: pijn
nationaal op de agenda zetten
en de zorg rondom chronische
pijn geïntegreerd maken”
Zorgstandaard
Kort geleden is de Dutch Pain Alliance
opgezet, een samenwerkingsverband
van verenigingen, waarmee het hele
veld inclusief patiëntenverenigingen is
samengekomen. Kallewaard verwacht
dat dit de onderlinge samenwerking
en daarmee de patiënt ten goede komt.
“De zorgstandaard ‘Chronische Pijn’ is
ongeveer het laatste dat de voorganger
van de Dutch Pain Alliance heeft
opgeleverd. Het doel is tweeledig: pijn
nationaal op de agenda zetten en de zorg
rondom chronische pijn geïntegreerd
maken”, vertelt hij. Die zorg is nu te
versplinterd naar zijn mening. Door
goede ketenzorg kan dat aanzienlijk
verbeteren. Belangrijk daarbij is dat de
pijnspecialist efficiënter en beter kan
werken, doordat de aanpak door een
multidisciplinair team wordt gedaan.

Onderzoek
Monique Steegers is anesthesioloogpijnspecialist in het Radboudumc. Zij
deed onderzoek naar postoperatieve pijn.
Uit de resultaten blijkt dat 40 à 60 procent
van de mensen ernstige tot matige
pijnklachten heeft na een operatie.
“Ondanks alle pogingen die we doen om
dat te verbeteren, blijft dat percentage
hoog”, vertelt ze. Om de kwaliteit van
de acute pijnzorg te verbeteren is het
noodzakelijk om pijn te meten. Uit
de cijfers blijkt dat de implementatie
van het VMS-Veiligheidsprogramma,
waarin onder meer het terugdringen
van pijn één van de issues is, niet goed
heeft gewerkt. Belangrijk is om de
pijnscoremetingen te optimaliseren en
behandeling vervolgens af te stemmen op
de individuele patiënt om daadwerkelijk
adequaat te zijn. “Er zijn veel factoren
die meespelen: een slechte uitslag doet
de ervaring van pijn geen goed. Dat moet
je allemaal meenemen in de manier van
behandelen. Er is goede therapie, maar
dat moeten we beter afstemmen op de
individuele patiënt en situatie.”

Meer informatie
Steegers is tevens mede-initiator van het
‘Groot Nationaal Onderzoek’, waarbij wordt
bekeken hoe pijngevoelig Nederlanders
zijn. Patiënten kunnen thuis een vragenlijst
invullen waarin wordt gemeten hoe zij pijn
in het dagelijks leven ervaren.
Meer informatie: www.dekennisvannu.nl

INTERVIEW met Michiel Reneman en Hans Niendieker

Chronische pijn aangepakt in Health Deal
In welk stadium bevindt de zorg voor
chronische pijn in Nederland zich
momenteel?
Reneman: “De afgelopen jaren is een
belangrijk fundament voor de toekomst
gelegd. Verschillende disciplines zijn
dichter bij elkaar gekomen en dat geldt
tevens voor de professionals en patiënten.
Dat is cruciaal voor het vervolg.”
Waarom is dat cruciaal?
“Pijnzorg wordt door veel disciplines
uitgevoerd. Je moet samen optrekken om
de kwaliteit van de zorg en daarmee het
belang van de patiënt voorop te stellen.
Dat blijkt uit de nieuwe zorgstandaard:
die is voor de helft opgesteld vanuit de
professionals en voor de andere helft
vanuit de patiënten. Het is een voorwaarde
om te bepalen welke behandeling voor wie
het beste werkt – soms hoef je ineffectieve
behandelingen niet te geven. Dat geeft
betere pijnzorg. Matched care dus.”

Michiel Reneman

V

oor chronische pijn is onlangs een
zorgstandaard opgesteld. Voor de
implementatie van de zorgstandaard
is de Health Deal Chronische Pijn
ontwikkeld. Doel: betere pijnzorg met
de patiënt centraal. Prof. dr. Michiel
Reneman (UMCG) en zorgondernemer
drs. ing. Hans Niendieker vertellen welke
aspecten daarbij komen kijken.

Stepped care: het stappenplan van
steeds intensievere vormen van zorg,
om met zo weinig mogelijk stappen
resultaat te boeken. Hoe moeten
we deze benadering in de zorg voor
chronische pijn zien?
“Als het nodig is, is behandeling in
de tweede- of derde lijn uiteraard
beschikbaar, maar belangrijk is om
de zorg zoveel mogelijk in de eerste of
anderhalve lijnszorg onder te brengen
om de zorg niet complexer en duurder
te maken dan nodig. Voor de patiënt

betekent dit dat hij of zij direct op de
juiste plek behandeld wordt. Dat heeft
minder verspilling tot gevolg.”

ketenmodel te implementeren, met name
op het gebied van multidisciplinaire
samenwerking.”

Wat behelst de Health Deal?
Hans Niendieker: “De Health Deal
Chronische Pijn is een convenant tussen
de overheid (VWS, EZ, SZW), verschillende
ziekenhuizen en patiëntenverenigingen.
Binnen deze Health Deal willen de
aangesloten partijen zinnige, zuinige
en excellente pijnzorg aan chronische
pijnpatiënten leveren, en de patiënt
eigen regie over zijn of haar vitaliteit
en gezondheid geven. Dit gebeurt met
een nieuwe aanpak in een stepped-care
ketenmodel waarmee de kwaliteit van
leven voor de patiënt sterk verbetert.
Zorg wordt efficiënter georganiseerd
door slimmer samen te werken en door
de inzet van e-health. Zo willen we een
einde maken aan de versnippering en
daarmee gepaard gaande hoge kosten
voor de zorgverzekeraar. Je kunt de
schadelast reduceren en een substantiële
verbetering creëren van de uitkomsten
van de zorg.”

Hoe wordt de Health Deal verder in
praktijk gebracht?
“We volgen drie sporen. Stepped care is
belangrijk om de patiënt sneller op de
juiste plek voor behandeling te krijgen.
Ten tweede is de implementatie van
ICT essentieel, omdat instellingen vaak
niet goed kunnen samenwerken door
gebrekkige
ICT-faciliteiten.
Binnen
dit spoor kun je tevens denken aan de
ontwikkeling van e-healthmodules, met
daarmee patiëntregie op het zorgproces.
Het derde spoor is wetenschappelijk
onderzoek, zodat we kunnen kijken of
de verschillende initiatieven inderdaad
een meerwaarde bieden. In de living labs
zijn al mooie resultaten behaald, dus we
hebben goede hoop.”

Hoe ziet de samenwerking eruit?
“Er wordt gewerkt in vijf regionale
living labs met diverse zorginstellingen,
zeg maar een proeftuin. In die regio’s
hebben bepaalde zorginstellingen zich
gecommitteerd aan de Health Deal en
implementatie van de zorgstandaard.
Daarin
vinden
veel
verschillende
initiatieven plaats om het stepped care-

Deze bijdrage is mogelijk gemaakt door Grünenthal.
De hierin besproken meningen en ervaringen
zijn afkomstig van de geïnterviewde personen,
Grünenthal heeft geen invloed op de inhoud gehad.

Meer informatie
Prof. dr. Michiel Reneman is hoogleraar
revalidatiegeneeskunde aan de Universiteit
van Groningen, met speciale aandacht voor
pijnrevalidatie en arbeidsparticipatie.
Drs. ing. Hans Niendieker is zelfstandig
ondernemer (HINQ en Ivido) en
programmamanager Health Deal
Chronische Pijnzorg (zie pijnnetwerken.nl)

SUCCESFACTOR BEGELEIDING
FORENSISCHE CLIËNTEN:
CECILIA PETIT, PROJECTLEIDER HVO-QUERIDO:

“WERK SAMEN IN DE EERSTE GOUDEN UREN”

“Om in de taal van het strafrecht te starten: ik wil een pleidooi houden voor het verder verbeteren van de samenwerking tussen partijen die zich bezighouden met veroordeelden en mensen die net uit detentie komen.” Aan
het woord is Cecilia Petit, projectleider forensische zorg
bij HVO-Querido in Amsterdam. “Mensen onverwacht en
onbegeleid vrijlaten uit detentie staat garant voor mislukking. Dan praat ik over een nieuw delict binnen 48 uur. Als
er niets is geregeld, geen geld, geen hulp, wat moeten ze
dan? Er is niets positiefs waarop ze kunnen terugvallen. De
kans dat het dan misgaat is levensgroot. Met alle gevolgen
van dien voor de samenleving en de cliënt.”

TERUGKEER IN DE SAMENLEVING

“Dat moet anders, en dat doen we ook anders. Onze
begeleiding start als mensen nog ‘binnen’ zitten, met een
kennismaking tussen cliënt en begeleider. We bereiden
mensen alvast voor op hun terugkeer in de samenleving.
Waar mogelijk komen cliënten als ze nog in detentie zitten
eerst een keer mee-eten, of kennismaken met andere
bewoners van de woonvoorziening. Andersom geldt: de
collega’s van FPK Inforsa of PI Zaanstad blijven betrokken
bij de eerste fase waarin iemand weer vrij is. Daarmee
geven we samen vorm aan de overgang van het detentieregime, waarin mensen niets zelf kunnen beslissen,
naar de tijd waarin ze (voorwaardelijk) vrij zijn en juist van
alles moéten kiezen.”

LAGERE RECIDIVE

“Zodra iemand bij ons komt – liefst onmiddellijk na zijn
vrijlating – start de begeleiding. We vangen iemand warm
op, daar maken we werk van. Cliënten krijgen een kamer
bij HVO-Querido, er is een welkomstpakketje. Daarna
gaan we in gesprek over praktische zaken: geld en dagbesteding. We gaan dan niet heel ‘diep’, maar houden het
praktisch. Na een tijdje start het gesprek over hoe verder.
Hoe kunnen we je helpen uit de problemen te blijven? Die
benadering werkt. De recidive is een stuk lager bij cliënten
bij wie de betrokken ketenpartners goed samenwerken.
Dreigt het toch mis te gaan? Dan is afstemming met collega's van behandelorganisaties of reclassering zo geregeld.”
www.hvoquerido.nl

