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Format combi aanvraag en hertoetsing LFPZ en advies verlenging TBS 

 

Persoons- en aanvraaggegevens 

 TBS-nummer 

 SKN 

 Familienaam 

 Volledige voorna(a)m(en) 

 Geboortedatum 

 Geboorteland en –plaats 

 Nationaliteit 

 Geslacht 

 Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) 

 Datum aanvraag 

 MITS nummer 

 Soort aanvraag 
 

 
 

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 

 Gepraktiseerde verloven 

 Weergave relevante bevindingen uit (verlengings)adviezen, beslissingen en (MD-) rapportages en evt. een zorgconferentie 

 Koers en prognose, zijnde de duur van het resocialisatietraject en het uitstroomdoel 
 

 
 

BOX 1 VOORGESCHIEDENIS 

1.1: Indexdelict 

 Dictum: bewezen verklaarde in het vonnis, plaats en pleegdatum indexdelict 

 Datum vonnis indexdelict onherroepelijk 

 Feitelijke weergave indexdelict 

 Vermelding of er sprake is van een maatschappelijk gevoelig delict; uitwerking in box 5a.5 
 
1.2: Verloop tbs maatregel 

 Datum voorwaardelijke invrijheidsstelling 

 Ingangsdatum huidige maatregel 

 Verlengingsuitspraken sinds oplegging huidige maatregel (bijzonderheden: motivering laatste uitspraak rechtbank) 
 
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: Strafrechtelijk verloop van de criminogene ontwikkeling tot oplegging huidige maatregel 
Relevante gegevens die gaan over de criminogene ontwikkeling (i.r.t. justitiële voorgeschiedenis), startend bij (leeftijd) eerste 
politiecontact naar aanleiding van een delict en (leeftijd) eerste veroordeling 
 
1.5: Behandelgeschiedenis tot oplegging huidige maatregel 

Periode Instantie of instelling of 

toezichthouder  

Reden opname en 

bijzonderheden 

   

   

   
 

 
1.6: Behandelgeschiedenis van oplegging huidige maatregel, advies of aanvraag 

Periode  Instelling of toezichthouder  Reden overplaatsing en 

bijzonderheden 
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BOX 2 (DELICT)DIAGNOSTIEK 

2.1: Diagnostiek 

 Beschrijvende diagnose inclusief kernproblematiek, gedestilleerd uit de delicttheorie 

 Weergave actuele DSM– classificatie, inclusief datum. Seksuele en verslavingsproblematiek vermelden, ook indien niet langer 
actueel 

 Vermelding gemotiveerde afweging of er een indicatie is om de PCL-R, of een alternatief betrouwbaar en gevalideerd 
instrument, af te nemen. Indien dit instrument is afgenomen vermeld eveneens de uitkomsten en de relevantie voor de 
responsiviteit in de behandeling en het risicomanagement. 

 Toelichting eventuele wijzigingen diagnostiek in de afgelopen periode 
 
2.2: Delicttheorie op basis van de delictanalyse 

 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 

  

 
2.4: Indien aan de orde, ander risicovol gedrag 
 

 
 

BOX 3 BEHANDELING 

3.1: Behandeling per delictgerelateerde criminogene factor 
 
Korte vermelding/opsomming interventies: betrokkene heeft meegewerkt aan een delictanalyse, schematherapie, een 
middelenanalyse, etc.  
 

Delictgerelateerde 

criminogene factor uit 

box 2.3 

Resultaat van de interventies (kort en krachtig) 

1.   

2.   

3.   
 

 
3.2: Behandelverloop huidige FPC (focus op het afgelopen jaar) 

 Beschrijving verblijf en 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  

 Korte beschrijving van de omvang en relatie tot relevante netwerkleden 

 Medicatiebeleid (inclusief geschiedenis) binnen huidige FPC, actuele dosering, relevante wijzigingen en medicatiebereidheid. 
Somatische medicatie louter in geval van LFPZ-aanvragen of relevant voor risicomanagement.  

 Indien sprake van een zedendelict, overweging al dan niet inzetten libidoremmende medicatie 

 Indien is afgeweken van het behandelprotocol, weergave overweging 
 
3.3: Incidenten 

 Opsomming incidenten in het afgelopen jaar met datum, bijbehorende interventie en afhandeling/plaats in de behandeling 

 Opsomming strafrechtelijke uitspraken, niet zijnde verlengingsuitspraken, tijdens de lopende maatregel met datum en 
bijbehorende interventie 
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BOX 4 RISICOTAXATIE EN RISICOMANAGEMENT 

4.1: Beknopte weergave ingevulde risicotaxatie-instrumenten 

 Weergave van de conclusies van (het) gebruikte risicotaxatie-instrument(en) gebaseerd op een geldige meting, dus niet ouder 
dan een jaar, van een instrument als omschreven in de prestatie-indicatoren forensische psychiatrie, passend bij het delict en 
de problematiek.  

 Indien instrumenten gebruikt zijn afkomstig uit de lijst van additionele instrumenten, dan ook die (incl. reden van afname en 
uitkomsten) benoemen.  

 Vermelding of consensus is bereikt 
 
4.2: Welke risico’s kunnen ontstaan bij deze aanvraag of dit advies?  

 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 
- schadekansen 
- risico op ongeoorloofde afwezigheid  

 Motivering algemeen risicomanagement: 
- opsomming interventies 
- opsomming actuele beschermende factoren 

 
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 de aanvraag of het advies; 

 Recidiverisico in geval van beëindiging toezicht of maatregel;  

 Recidiverisico in geval van voorwaardelijke beëindiging van het bevel tot verpleging (alleen bij verlengingsadvies); 

 Risico op ongeoorloofde afwezigheid, incl. recidiverisico tijdens ongeoorloofde afwezigheid. 
 
 

 
 

BOX 5 AANVRAAG VERLOFMODALITEIT EN (PROEF)VERLOFPLAN  
Ten behoeve van het schrijven van verlengingsadvies zijn alleen de onderelen  5.2, 5.5 en 5.6 opgenomen 

5.2: (proef)Verlofplan: plaats van het verlof in de behandeling en verlofdoelen  

 Plaats van het verlof in de behandeling met oog voor proportionaliteit en passend tempo  

 Opsomming verlofdoelen  
 

5.5: Koers en prognose  

 Koers: het resocialisatietraject en het uitstroomdoel  

 Korte beschrijving van de eventueel beoogde afdeling of voorziening en het afdelingsmilieu  

 Prognose met tenminste het tijdspad en de verwachting van FPC ten aanzien van gekozen koers  

 Wanneer worden of hoe zijn de reclassering, gemeente of andere relevante ketenpartner betrokken bij het traject?  
 
5.6: Relatie met multidisciplinaire rapportages  

 Bevindingen van de MD-rapporteurs in relatie tot verlof en resocialisatie  

 Eerdere adviezen van het AVT 

 Eerdere beslissingen rechtbank, indien relevant voor de aanvraag 

 Indien aan de orde, zorgconferentie 

 Reactie FPC op deze bevindingen, adviezen en beslissingen 
 

 

 

BOX 5a SLACHTOFFERONDERZOEK EN MAATSCHAPPELIJKE GEVOELIGHEID  
In geval er gesproken wordt over het slachtoffer wordt bedoeld alle slachtoffers van het indexdelict en/of hun omgeving 
(bijvoorbeeld nabestaanden).  

5a.1: Relatie tot het slachtoffer  
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 Relatie tot het slachtoffer ten tijde van het indexdelict  

 Relatie tot het slachtoffer in de huidige situatie, indien van toepassing  

 Beschrijving van herstelgerichte activiteiten, indien van toepassing 
 

5a.2: Confrontatie en geografie  

 Inschatting van de kans op confrontatie in termen van laag, matig of hoog. Met aandacht voor:  

 Verblijfplaats van het slachtoffer  

 Belangen van het slachtoffer  

 Inschatting van gevoeligheden en risico’s. Met aandacht voor:  

 Belangen van kinderen  

 Bezoek van het graf of de gedenkplaats van het slachtoffer door ter beschikking gestelde  

 Aanwezigheid wraak- en onlustgevoelens bij het slachtoffer of de ter beschikking gestelde  
 
5a.3: Slachtofferschuld  

 Hoogte slachtofferschuld  

 Soort getroffen betalingsregeling  

 Beschrijving of deze regeling volgens afspraak wordt of is uitgevoerd  

 Afspraken met het Centraal Justitieel Incassobureau of Slachtofferhulp Nederland  
 
5a.4: Informatie  

 Vermelding of het Informatiepunt Detentieverloop het slachtoffer informeert  

 Bronvermelding informatie slachtofferonderzoek  
 
5a.5: Maatschappelijke gevoeligheid  

 Beschrijving maatschappelijke gevoeligheid  

 Risico’s of belemmeringen in de resocialisatie die uit maatschappelijke gevoeligheid voortkomen  
 
5a.6: Slotsom  
Afwegingen in het slachtofferonderzoek en de maatschappelijke gevoeligheid  

 Indien kans op confrontatie: gemotiveerde afweging door het FPC tussen het belang van het slachtoffer en het belang 
van de ter beschikking gestelde, met inachtneming van de ernst van het delict, vermijdbare confrontaties, onnodige 
belemmeringen in de resocialisatie en de maatschappelijke gevoeligheid  

 Omschrijving van het gevolg voor het risicomanagement en resocialisatietraject: de afweging, volgend uit het 
slachtofferonderzoek en de maatschappelijke gevoeligheid, kan al dan niet leiden tot aanvullende verlofvoorwaarden 
zoals een gebiedsverbod of contactverbod.  

 
 

 
 
 

BOX 7 AANVRAAG LFPZ-INDICATIE 

7.1: Status praesens recidiverisico/pathologie 

 Uitslag risicotaxatie (nieuwste versies van de HCR of HKT, SSA en Mansa, PCL-R) in relatie tot delictgeschiedenis, uitmondend 
in de conclusie dat er sprake is van langdurig delictgevaar dat niet met bestaande behandelinterventies is te beïnvloeden  

 Concluderende beschrijving aard en ernst van de huidige pathologie (dimensionale beschrijving) en behandelgeschiedenis, 
uitmondend in een prognose voor de toekomst qua klinische setting voor duurzaam beveiligende zorg 

 
7.2: Risicomanagement/benodigde setting langdurig verblijf  

 Indicatie van benodigde leefmilieu voor betrokkene qua beveiliging/klinische setting 
 
7.3.: Advies kliniek individuele beveiligingsniveau in de zin van de Verlofregeling van 29 maart 2012, te classificeren in laag, midden of 
hoog 
 
7.4: Bijlagen  
Bij nieuwe aanvraag en hertoetsing de volgende bijlagen aanleveren:  

 Behandelplan  

 Risico-taxatie 

 Risicomanagement Checklijst 

 Zorgzwaarte Checklijst 
 

 
 

BOX 8 HOUDING TER BESCHIKKING GESTELDE 
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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 
 

 

BOX9 VERLENGINGSADVIES  

9.1 Bevindingen naar aanleiding van de voorgaande beslissing van de verlengingsrechter.  

 

9.2 Onderbouwde beschrijving van het verband tussen:  

 aanwezigheid van de stoornis,  

 het gevaarscriterium,  

 de gepleegde interventies,  

 de genoemde koers en prognose.  

 

9.3 Voorgenomen concrete stappen in de komende periode tot aan de volgende verlengingszitting.  

 

9.4 Indien van toepassing vanaf transmuraal verlof: Visie reclassering op de voorgenomen concrete stappen in de komende periode tot 

aan de volgende verlengingszitting.  

 
9.5 Indien de reclassering anderszins betrokken is; visie van de reclassering op de voorgenomen concrete stappen in de komende 
periode tot aan de volgende verlengingszitting.  
 
9.6 Specificatie van de noodzaak van verblijf en behandeling in het FPC voor de komende periode. Motiveer dit aande hand van de 
indicatie voor beveiligingsniveau, de verblijfsintensiteit en de noodzaak tot behoud van de justitiële titel.  

 

9.7 Advies verlenging TBS maatregel  

 


