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Format aanvraag <overplaatsing/herselectie /observatieplaatsing>
Persoons- en aanvraaggegevens
•
TBS-nummer
•
Familienaam
•
Volledige voorna(a)m(en)
•
Geboortedatum
•
Geboorteland en –plaats
•
Nationaliteit
•
Geslacht
•
Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC)
•
Datum aanvraag
•
MITS nummer
•
Soort aanvraag of advies
•
Soort verlofmachtiging

BOX 0 SAMENVATTING
Beschrijving van de aanvraag ter inleiding, deze bevat tenminste:
•
Kernachtige typering van de betrokken ter beschikking gestelde
•
Opvallende ontwikkelingen van het afgelopen jaar
•
Weergave relevante bevindingen uit adviezen, beslissingen en rapportages
•
Aanleiding tot het verzoek
•
Concrete beschrijving van het verzoek
BOX 1 VOORGESCHIEDENIS
1.1: Indexdelict
•
Dictum: bewezen verklaarde in het vonnis, plaats en datum indexdelict
•
Feitelijke weergave indexdelict
•
Vermelding of er sprake is van een maatschappelijk gevoelig delict; uitwerking in box 5a.5
1.2: Justitiële gegevens
•
Leeftijd eerste politiecontact naar aanleiding van een delict
•
Leeftijd eerste veroordeling
•
Datum vonnis indexdelict onherroepelijk
•
Ingangsdatum huidige maatregel
•
Verlengingsuitspraken sinds oplegging huidige maatregel (bijzonderheden; motivering laatste uitspraak rechtbank)
•
Datum voorwaardelijke invrijheidstelling
•
Opnamedatum huidige FPC
•
Herselectant
1.3: Korte biografische schets tot oplegging huidige maatregel
•
Relevante biografische gegevens ten aanzien van de ontwikkeling en problematiek
•
Beschermende factoren in de voorgeschiedenis
1.4: Criminogene ontwikkeling tot oplegging huidige maatregel
1.5: Behandelgeschiedenis tot oplegging huidige maatregel
Periode
Instantie of instelling of toezichthouder

Reden en bijzonderheden

1.6: Behandelgeschiedenis van oplegging huidige maatregel tot huidige aanvraag of advies
Periode
Instelling of toezichthouder
Reden en bijzonderheden

1
2

Met een herselectie wordt een overplaatsing bedoeld binnen 3 jaar na de eerste opname.
Verwijderen wat niet van toepassing is.
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BOX 2 (DELICT)DIAGNOSTIEK
2.1: Diagnostiek
•
Beschrijvende diagnose inclusief kernproblematiek, gedestilleerd uit het delictscenario
•
Weergave actuele DSM-IV –op termijn DSM-V– classificatie, inclusief datum. Seksuele en verslavingsproblematiek
vermelden, ook indien niet langer actueel
•
Toelichting eventuele wijzigingen diagnostiek in de afgelopen periode
2.2: Delictscenario
•
Gedetailleerde weergave gebeurtenissen indexdelict, aanloop en vervolg
•
Totstandkoming delictscenario; met of zonder medewerking van de ter beschikking gestelde, door dossierstudie, informatie
van derden
2.3: Delictgerelateerde criminogene factoren
Soort factor
Delictgerelateerde criminogene factor

Relatie tot delictgedrag

Statische factor
Dynamische factor: chronisch
Dynamische factor: acuut

BOX 3 BEHANDELING
Indien het proefverlof betreft, kan “begeleiding” worden gelezen waar “behandeling” staat vermeld.
3.1: Behandeling per delictgerelateerde criminogene factor
Delictgerelateerde criminogene
Behandeloverweging en doel
Interventie met
factor uit box 2.3
periode

Resultaat en respons

1.
2.
3.
3.2: Behandelverloop huidige FPC
•
Beschrijving van het verblijf en het verloop van de behandeling in huidige FPC met nadruk op het afgelopen jaar, mate van
commitment, overeenstemming over de behandeling en het gedrag van de ter beschikking gestelde
•
korte beschrijving van de huidige afdeling of voorziening en het afdelingsmilieu
•
Medicatiebeleid inclusief geschiedenis binnen huidige FPC, actuele dosering en medicatiebereidheid. Somatische medicatie
louter in geval van longstayaanvragen of relevant voor risicomanagement.
•
Indien sprake van een zedendelict, overweging al dan niet inzetten libidoremmende medicatie
•
Indien is afgeweken van het behandelprotocol, weergave overweging
•
Indien deze box onderdeel uitmaakt van een verlengingsadvies of een aanvraag longstayplaatsing: aandacht voor
(vroeg)signalering of terugvalpreventie
3.3: Incidenten
•
Opsomming incidenten in het afgelopen jaar met datum en bijbehorende interventie
•
Opsomming strafrechtelijke uitspraken, niet zijnde verlengingsuitspraken, tijdens de lopende maatregel met datum en
bijbehorende interventie

BOX 4 RISICOTAXATIE EN RISICOMANAGEMENT
4.1: Beknopte weergave ingevulde risicotaxatie-instrumenten
•
Weergave van de conclusies gebruikte risicotaxatie-instrumenten zoals de op de datum van afname meest recente versie
van de HCR, HKT, SVR en datum afname niet ouder dan een jaar, gerekend vanaf de datum van het advies of de aanvraag.
•
Opsomming 9 meest voorspellende factoren die ten grondslag liggen aan conclusie HKT, zijnde alcoholgebruik,
softdruggebruik, harddruggebruik, attitude ten opzichte van de behandeling, copingvaardigheden, impulsiviteit,
vijandigheid, overtreding voorwaarden, sociale en relationele vaardigheden.
•
Vermelding PCL-R score en datum afname, indien sprake van een score boven cut-off, zijnde 26, korte beschrijving factoren
•
Vermelding of consensus is bereikt
4.2: Weging en interpretatie van delictgerelateerde criminogene en actuele beschermende factoren met het oog op ernstige recidive,
schadekansen en risico op ongeoorloofde afwezigheid
•
Onderbouwing en interpretatie van de wijze waarop en mate waarin de delictgerelateerde criminogene en actuele
beschermende factoren op dit moment zijn gerelateerd aan:
ernstige recidive
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•

schadekansen
risico op ongeoorloofde afwezigheid
Motivering algemeen risicomanagement, zijnde de interventies en actuele beschermende factoren, indien van toepassing in
relatie tot het aangevraagde verlof

4.3: Recidiverisico, inclusief schadekansen, en risico op ongeoorloofde afwezigheid
Bondig gemotiveerd consensusoordeel in termen van laag, matig of hoog over:
•
Recidiverisico in relatie tot aangevraagd verlof
•
Recidiverisico in geval van voorwaardelijke beëindiging van het bevel tot verpleging (alleen bij verlengingsadvies)
•
Recidiverisico in geval van beëindiging toezicht of maatregel; specificeer dit aan de hand van (resterende) dynamische
risicofactoren
•
Risico op ongeoorloofde afwezigheid

BOX 6 AANVRAAG OVERPLAATSING/HERSELECTIE/OBSERVATIEPLAATSING
Disabilities (indicaties langdurige behandeling en beveiliging)
6.1: Persoonsgebonden factoren die tot stagnatie in de behandeling leiden, bijvoorbeeld:
•
•
•

Hersenorganiciteit / neurologische problemen
Onveranderbare (risicovolle) seksuele preferentie
Ontbrekend vermogen schuldbeleving en empathie (ook: psychopathie)

6.2: Interactiegebonden factoren waardoor de behandeling stagneert, bijvoorbeeld:
•
•

•

Non-compliance met therapeutische setting (groepsongeschikt, duurzame weerstand, dreiging, agressie)
Over-compliance door gebrek aan distantie (problemen in afstand en nabijheid met medepatiënten of personeel)
of risicovolle schijnaanpassing / maskeren problematiek
Non-compliance met medicatie (ontbreken therapietrouw)

6.3: Diagnosegebonden factoren waardoor de behandeling stagneert (ernstige, niet beïnvloedbare kwetsbaarheid), bijvoorbeeld:
•

Ernstige handicaps / ontbreken ziekte-inzicht, niet beïnvloedbaar (schizofrenie spectrum; ernstige
laagbegaafdheid). Bij deze patiëntgroepen kan eventueel nog gekozen worden voor een poliklinisch
onafhankelijk multidisciplinair onderzoek i.p.v. een 2e kliniek (forensisch psychiatrisch of > NIFP/Klinieken)

•

Verslaving

6.4: Etiologie / verloop in stagnatie van de behandeling, bijvoorbeeld:
•
•

Sinds wanneer toont behandeling geen progressie?
Historische bevindingen. Zijn er in bijv. Pro Justitia of andere externe rapportages bevindingen geweest die
wezen op een sterk beperkt behandelperspectief?

6.5: Kan deze patiënt naar de regio van herkomst worden overgeplaatst? Zo nee, wat is de reden dat hiervan afgeweken wordt?
•
Hier kan een van de contra-indicaties uit het Beleidskader Plaatsing genoemd worden.
6.6: Ingeval van een observatieplaatsing:,
•
benoem hier de observatievragen die door de ontvangende kliniek beantwoord dienen te worden.

BOX 8 HOUDING TER BESCHIKKING GESTELDE
8.1: Houding van de ter beschikking gestelde ten aanzien van het indexdelict
•
Mate van erkenning van het indexdelict
•
Beschrijving van de mate van nemen van verantwoordelijkheid voor het indexdelict
8.2: Houding van de ter beschikking gestelde ten aanzien van het slachtoffer
Mate van het nemen van verantwoordelijkheid jegens het slachtoffer
8.3: Reactie van ter beschikking gestelde bij bespreken onderliggende rapportage
Mate van overeenstemming over onderliggende rapportage en in het bijzonder de voorgestelde afspraken en gestelde voorwaarden
8.4: Overeenstemming over het te volgen traject
Beschrijving in hoeverre sprake is van overeenstemming over de koers en prognose

