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Voorwoord
"De recidive neemt verder af" dat schreef Staatssecretaris Teeven op
23 maart in zijn voortgangsbrief Tbs aan de Tweede Kamer. Daarnaast
is op 2 april de Wet op de Forensische Zorg besproken in de Tweede
Kamer. Beide zaken zijn zeer relevant zijn voor het forensisch veld. De
highlights van deze en andere zaken vindt u in deze nieuwsbrief.
Daarmee wil ik u eens per kwartaal actief op de hoogte houden van de
ontwikkelingen in de forensische zorg die de zorg aan mensen met een
strafrechtelijke titel raken. Ik zou het erg op prijs stellen als u deze
nieuwsbrief doorstuurt aan collega’s binnen uw organisatie voor wie de
inhoud ook relevant is.

Met vriendelijke groet,
Goof van Gemert
Directeur forensische zorg
Terug naar boven

Wet Forensische Zorg besproken in Tweede Kamer
Op 2 april is in een Algemeen Overleg de Wet Forensische Zorg
besproken in de Tweede Kamer. Hieronder zijn de belangrijkste
punten opgenomen.
De Kamer had veel aandacht voor het onderwerp continuïteit
van zorg. De Staatssecretaris heeft aangegeven dat we al

belangrijke stappen hebben gezet, maar dat er nog verbetering
nodig is. Verder heeft hij meerdere malen verwezen naar het
aankomende advies van de Raad voor de Volksgezondheid en
Zorg. De Kamer nam daar genoegen mee en heeft aangegeven
benieuwd te zijn naar het advies en de reactie van de
ministeries van VWS en V&J daarop.
Er is ook uitgebreid gesproken over de bevoegdheden. Met
name de oppositiepartijen in de Kamer waren hierover
kritisch. De Staatssecretaris heeft duidelijk gemaakt waarom de
bevoegdheden ten aanzien van FPC´s noodzakelijk zijn.
Het heikele punt in het overleg was het doorbreken van het
medisch beroepsgeheim. Het gebruiken van oude ggz-dossiers
ten behoeve van weigerende observandi riep veel weerstand op.
Met uitzondering van de PVV en in mindere mate de VVD was de
hele Kamer kritisch over dit voorstel. De weerstand is vrij
principieel, daarnaast vond men dat een kwantitatieve
onderbouwing ontbrak.
Ten aanzien van indicatiestelling, plaatsing, zorginkoop en de
kwaliteit van zorg heeft de Staatssecretaris de vragen over het
algemeen naar tevredenheid kunnen beantwoorden. De
Staatssecretaris heeft de toezegging gedaan om de Tweede
Kamer per brief te informeren over het verloop en de
leeftijdsopbouw van personeel in de FPC's. Deze brief dient voor
het - nog te plannen - AO TBS te worden verzonden aan de
Kamer.
Terug naar boven

Recidive tbs neemt verder af
De recidive onder ex-tbsgestelden blijft sinds de invoering van
het systeem dalen, het beleid ten aanzien van de weigerende
observandi begint zijn vruchten af te werpen en de productie
van het Pieter Baan Centrum is weer op peil. De regeling “Eén
jaar geen verlof na ongeoorloofde afwezigheid” is in 2011 bij 17
tbs-gestelden toegepast.
Dat heeft Staatssecretaris Teeven vrijdag aan de Tweede Kamer
geschreven in zijn brief over de ontwikkelingen en vorderingen
op het gebied van de tbs-maatregel. De uitgangspunten veiliger en doelmatiger - zoals die staan gemeld in het
regeerakkoord, worden hierin voortgezet.

Recidive
Uit het meest recente onderzoek naar de recidive onder tbsgestelden blijkt dat de recidive in de gehele onderzoeksperiode
1974-2008 is gedaald in alle recidivecategorieën die het WODC
hanteert. De aanhoudende daling van de recidive onder

voormalig tbs-gestelden geeft volgens Staatssecretaris Teeven
aan dat het systeem effectief is.
Er zijn prestatie-indicatoren ontwikkeld aan de hand waarvan de
doelmatigheid van de forensisch psychiatrische centra (fpc’s)
kan worden gemeten. Hiertoe worden diverse criteria naast
elkaar gezet, bijvoorbeeld de gemiddelde verblijfsduur én het
percentage patiënten met een verlofmachtiging. Aan de hand
van de prestatie-indicatoren worden de fpc’s vanaf 2012
gevolgd in de ontwikkeling van prestaties en doelmatigheid.

Pro Justitia-rapportage
Staatssecretaris Teeven vindt het belangrijk dat een rechter zich
een zo volledig mogelijk beeld kan vormen van de strafbare
feiten en van de persoonlijkheid van de verdachte, ook als die
weigert mee te werken aan onderzoek pro justitia. Een van de
belangrijkste punten waarmee de TBS geconfronteerd werd bij
het aantreden van het kabinet, was dat van de weigerende
observandi. Het gaat hier niet alleen om mensen die bewust
weigeren mee te werken aan het pro justitia onderzoek, maar
ook om mensen die wegens een psychische stoornis moeilijk te
observeren zijn.
Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en
Psychologie (NIFP) heeft een nog grotere inspanning geleverd
om tot zinvolle onderzoeken te komen. Daarnaast breekt men
bij verdachten die consequent iedere medewerking weigeren,
het onderzoek vroegtijdig af, zodat niet onnodig tijd wordt
verspild. Als gevolg van deze maatregelen zijn voor meer
weigerende observandi toch rapportages uitgebracht en is een
stijging van het totaal aantal adviezen te zien van ongeveer 55
procent naar circa 65 procent. Ook bij de moeilijkste groep - de
geheel weigerende observandi - is een stijging te zien van 22,4
naar 36 procent.
Om het weigeren van medewerking verder te ontmoedigen, wil
Staatssecretaris Teeven NIFP-rapporteurs de beschikking geven
over documenten en rapporten van andere instanties,
bijvoorbeeld over (civiele) psychiatrische ziekenhuisopnames in
het verleden. Deze regeling is opgenomen in een nota van
wijziging van het voorstel Wet Forensische Zorg die eind 2011
aan de Tweede Kamer is gezonden.
Door deze aanpassing kan de rechter, op basis van een
vordering van het openbaar ministerie, ook zonder instemming
van de verdachte beslissen dat dit soort gegevens aan de pro
justitia-rapporteurs moet worden verstrekt. Als de rechter gelast
dat de gegevens moeten worden verstrekt, is de behandelaar
die de gegevens onder zich heeft, verplicht deze te verstrekken.

Wachtlijsten Pieter Baan Centrum (PBC)
Afgelopen zomer was de instroom in het PBC hoger dan
gebruikelijk, waardoor er wachtlijsten ontstonden. De
wachtlijsten zijn inmiddels teruggebracht en de productie van
het PBC is weer op peil, nadat er meer freelance psychiaters zijn
ingezet en er meer samenwerking is gezocht met GGZinstellingen.

Verlof
In 2011 is de regeling "Eén jaar geen verlof na ongeoorloofde
afwezigheid" bij 17 tbs-gestelden toegepast. De tbs-gestelden
die op een longstay-afdeling verblijven, komen per 1 april 2012
in principe niet meer in aanmerking voor begeleid verlof. Dat
kan alleen als onafhankelijke gedragskundigen vaststellen dat
zij vooral zorg nodig hebben, in combinatie met een lage
behoefte aan structurerende beveiliging. Deze versobering
vergroot de veiligheid in de samenleving, aldus Staatssecretaris
Teeven.
In zijn vorige beleidsbrief heeft Staatssecretaris Teeven de
verwachting geuit dat de gemiddelde doorlooptijd van zeven à
acht weken voor het afhandelen van verlofaanvragen in 2011
gerealiseerd zou worden. Door gezamenlijke inspanningen van
de Verlofunit en het Adviescollege Verloftoetsing (Avt) is deze
norm behaald. De Verlofunit heeft gemiddeld minder dan drie
weken nodig voor het afhandelen van verlofaanvragen.
Terug naar boven

Verlofaanvraag kan niet zonder gedegen
slachtofferonderzoek
Vorige week donderdag vond bij het Openbaar Ministerie in
Arnhem het symposium ‘Slachtoffers in tbs-zaken’ plaats. Dit
was onder meer gewijd aan een advies voor FPC’s over hoe er
rekening gehouden kan worden met slachtoffers en
nabestaanden bij verlofverlening aan tbs-gestelden.
Veel medewerkers van fpc’s waren op de uitnodiging afgekomen
om meer te weten te komen over het advies. Daarnaast waren
de casemanagers van Slachtofferhulp Nederland en
medewerkers van het Informatiepunt Detentieverloop van het
Openbaar Ministerie ruim vertegenwoordigd. Het
slachtofferonderzoek is al jaren een bestaand onderdeel van de
verlofaanvraag, maar met dit advies worden fpc’s meer
handvatten gegeven om slachtofferonderzoek vorm te geven.
Bij het advies hoort een stroomschema waarin naar voren komt
dat fpc’s slachtofferinformatie kunnen inwinnen bij
Slachtofferhulp Nederland en het Informatiepunt

Detentieverloop. De conclusie van de presentatie was dan ook
niet verwonderlijk: communiceren, communiceren,
communiceren.
Naast het uitwisselen van gegevens over het advies was het
symposium ook bedoeld om de fpc’s, Slachtofferhulp Nederland
en het Informatiepunt Detentieverloop nader met elkaar kennis
te laten maken.
Vooral in de workshops werd er iets dieper ingegaan op de
bezigheden van de verschillende organisaties. Zo werden de
bezoekers van de workshop van de fpc’s voor een aantal
verlofvraagstukken en dilemma’s geplaatst. Hoe bijvoorbeeld
om te gaan met verlofverlening als de nabestaanden met
wraakgevoelens kampen en zelfs bedreigingen naar de dader
uiten?
Bij Slachtofferhulp Nederland werd vooral stil gestaan bij het
werk van hun casemanagers: zij hebben een belangrijke
ondersteunende functie richting slachtoffers en nabestaanden op
heel veel gebieden.
Terugkijkend kunnen we spreken van een zeer geslaagd
symposium, waarbij de opgedane kennis en contacten hopelijk
leiden tot meer aandacht voor slachtoffers en nabestaanden in
de verlofverlening.
Wilt u ook het advies ontvangen? Vraag deze, digitaal of als
folder, dan nu op bij het secretariaat van DForZo:
SecretariaatDForZo@dji.minjus.nl
Zie verder ook:
Slachtofferhulp Nederland: http://www.slachtofferhulp.nl/
Informatiepunt Detentieverloop:
http://www.om.nl/onderwerpen/slachtofferzorg/detentieverloop
_en/
Terug naar boven

Tender III
In het Onderling Directeuren Overleg (ODO) van 23 februari zijn op
hoofdlijnen de gevolgen van de heraanbesteding van tender III
capaciteit besproken. Eind 2012 loopt voor 492 gecontracteerde tender
III capaciteitsplaatsen de contractperiode af. De resterende 55 plaatsen
tender III lopen eind 2014 af. De Directie Forensische Zorg is van plan
om een deel van de aflopende tender III capaciteit te heraanbesteden.
Wegens een dalende behoefte aan TBS capaciteit is het niet mogelijk
alle aflopende tender III plaatsen opnieuw te heraanbesteden. In het
voorjaar 2012 wordt een uitgangspuntennotitie opgesteld met de
criteria voor de heraanbesteding. De inkoop zal plaatsvinden in vier
capaciteitsgroepen: Zwakbegaafden, Long Stay , Overig en Reserve. De
intentie is om door optimale verdeling van de heraanbesteding de

gevolgen van de dalende behoefte te beperken.
Terug naar boven

Digitaal versturen plaatsingsbesluitbrieven vertraagd
Tot 1 oktober 2012 kunnen gecontracteerde zorgaanbieders
plaatsingsbesluitenbrieven digitaal ontvangen als zij zijn aangesloten
op het systeem Ifzo. In de gevallen waarbij de zorgaanbieder nog niet
is aangesloten, blijft ontvangst per post mogelijk.
Onlangs is besloten om de aanvankelijke datum van 1 april voor het
stopzetten van postverzendingen los te laten wegens technische
problemen bij het aansluiten van een aantal zorgaanbieders op Ifzo.
Voor zorgaanbieders die volledig zijn aangesloten op Ifzo kunnen de
plaatsingbesluitbrieven en bijbehorende indicatiestellingen reeds
worden gedownload. Lees voor meer informatie de brief van 26 maart
2012 over dit onderwerp.
Terug naar boven

Festival Forensische Zorg
In onze vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat op 24 januari 2012
de vierde editie van het Festival Forensische Zorg plaatsvond. Uit
diverse reacties en een evaluatie onder de deelnemers is gebleken dat
het Festival 2012 een groot succes is geweest. Het gemiddelde
waarderingscijfer voor de vierde editie van het festival was een 8.
Het managementteam van de Directie Forensische Zorg heeft besloten
in 2013 weer een Festival Forensische Zorg te organiseren. Ook in
2013 vindt het festival eind januari plaats. Houd de website daarom
goed in de gaten!
In juni 2012 wordt een nieuwe website opgeleverd:
www.forensischezorg.nl. De website www.festivalforensischezorg.nl
wordt hierin ondergebracht.

Terug naar boven

Colofon
Deze nieuwsbrief is een externe uitgave
van de Directie forensische zorg van de
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), die
zuiver informatief is. Er kunnen geen

Aanmelden nieuwsbrief
Ontvangt u deze nieuwsbrief nog niet
persoonlijk via e-mail maar wilt u dit
wel. Meld u dan aan door een e-mail te

rechten aan worden ontleend. DJI
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
eventuele fouten in de uitgave. Voor
meer informatie of vragen kunt u mailen
naar:
nieuwsbriefforensischezorg@dji.minjus.nl

sturen naar
nieuwsbriefforensischezorg@dji.minjus.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Indien je niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan je is toegezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten.

