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Voorwoord
Met de presentatie van het Masterplan DJI, 22 maart, werd
de omvang van de bezuinigingen voor DJI duidelijk. Ook de
forensische zorg gaat de gevolgen van deze voorgenomen
maatregelen voelen.
De komende tijd zullen wij gezamenlijk moeten kijken hoe
wij hier het beste op kunnen inspelen. De hamvraag zal dan
ook zijn: hoe geven we invulling aan ons takenpakket, het
leveren van kwalitatief hoogstaande zorg, in tijden waar
minder budget beschikbaar is. Dit is een uitdaging die ons
de komende jaren zal leiden.
Samenwerking met (keten)partners zal hierdoor een grotere
rol gaan spelen. Het artikel 'Symposium
Slachtofferonderzoek in tbs-zaken' in deze nieuwsbrief, laat
zien hoe een goede dialoog en constructieve discussies
kunnen bijdragen aan verbetering van het werkproces.
Ondanks het zware weer waarin wij ons bevinden, dragen
wij bij aan beleidsontwikkeling en zetten wij ons in voor
nieuwe initiatieven. Zo wordt in deze nieuwsbrief stilgestaan
bij het beleidskader 'Libidoremmende middelen in de tbs'
waar onze dienst, in samenwerking met DSP, aan heeft
gewerkt. En gebruiken wij deze zomer om alvast inspiratie
op te doen voor het Festival Forensische Zorg 2014.
Met vriendelijke groet,
Goof van Gemert
Directeur forensische zorg
Terug naar boven

Masterplan DJI
Voor het takenpakket van DJI is de komende jaren minder
geld beschikbaar, DJI zal fors moeten bezuinigen. In totaal
gaat het om een bedrag dat oploopt tot 340 miljoen euro in
2018. Deze bezuinigingen zijn uitgewerkt in het Masterplan
DJI waarmee staatssecretaris Teeven aangeeft hoe de
opgave waar DJI voor staat, uitgevoerd gaat worden. Op 22
maart jl. heeft de staatssecretaris het Masterplan DJI
gepresenteerd aan de Tweede Kamer.
Het Masterplan DJI bevat vijf typen maatregelen:
• het invoeren van goedkopere modaliteiten: sober
arrestantenregime, Elektronische Detentie, intensiever
gebruik van MeerPersoonsCellen en verkorting gemiddelde
behandelduur tbs;
• reductie van capaciteit, waardoor inrichtingen gesloten
moeten worden. Daarbij is voor de keuze, van te sluiten
locaties, gekeken naar de regionale arbeidsmarkt,
bedrijfsvoering, resocialisatie en specialismen;
• reductie van reservecapaciteit;
• het doorvoeren van tariefkorting en kostprijsverlaging bij
particuliere aanbieders;
• het doorvoeren van aanvullende maatregelen van
minimaal 10 % op verschillende ondersteunende diensten
en het hoofdkantoor.
De Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie boog
zich op donderdag 18 april over het Masterplan DJI. Tijdens
deze bijeenkomst werd een groot aantal betrokkenen bij het
Masterplan DJI gehoord door de Vaste Kamercommissie
voor Justitie. Een flink aantal collega’s kwam hierbij aan het
woord.
Op 25 april is er een landelijke actiedag tegen het
Masterplan geweest waarbij ruim 3000 medewerkers van
DJI aanwezig waren.
Terug naar boven

Verhuisbericht hoofdkantoor DJI
Het hoofdkantoor van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
is verhuisd naar de Nieuwbouw van de ministeries van
Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. Het nieuwe adres is: Turfmarkt 147,
2511 DP Den Haag. Het postadres is ongewijzigd: Postbus
30132, 2500 GC Den Haag.
Gewijzigd parkeerbeleid
Met deze verhuizing is tevens het parkeerbeleid gewijzigd.
Er zijn parkeerplaatsen beschikbaar, maar dit aantal is
dusdanig laag dat het voor bezoekers niet langer mogelijk is
om in de parkeergarage te parkeren. Bezoekers kunnen
parkeren in de openbare garages in de omgeving of gebruik
maken van het Openbaar Vervoer (OV). De Turfmarkt 147,
gelegen naast het Centraal Station van Den Haag, heeft een
optimale bereikbaarheid qua OV-voorzieningen.
Terug naar boven

Nationale Open Dag DJI
Op zaterdag 20 april jl. vond de negende editie van de
Nationale Open Dag DJI (NOD) plaats. 53 justitiële
instellingen openden hun deuren en ontvingen samen zo'n
10.000 bezoekers. Ook deze keer was er weer veel animo
voor de open dag en gaven bezoekers aan onder de indruk
te zijn van hetgeen zij te zien en te horen kregen.
Ook de allerkleinsten (kinderen tot 12 jaar) waren van harte
welkom tijdens de NOD. Zij konden een speciale
kinderrondleiding bijwonen in het Gevangenismuseum in
Veenhuizen en het museum De Gevangenpoort in Den Haag.
Doel NOD
De NOD is bedoeld voor mensen die normaal gesproken niet
in een justitiële instelling komen en meer willen weten over

het leven 'binnen de muren'. De meeste instellingen
organiseren naast de jaarlijkse open dag, aparte open dagen
voor DJI-medewerkers en hun familieleden.
Terug naar boven

Festival Forensische Zorg 2014
Noteer alvast in uw agenda: op 28 januari 2014 zal de
zesde editie van het Festival Forensische Zorg plaatsvinden!
Laat u daarom deze zomer alvast inspireren, zodat u ook dit
keer weer ideeën voor onderwerpen en sprekers naar voren
kunt brengen of zelf een workshop kunt verzorgen.
Na de zomer zal op de website
www.festivalforensischezorg.nl meer informatie beschikbaar
zijn over het aanstaande Festival.
Terug naar boven

Terugkoppeling Symposium
‘Slachtofferonderzoek in tbs-zaken’
Naar aanleiding van de aanbeveling van de werkgroep ‘Tbs
en Slachtoffers’ wordt door het Informatiepunt
Detentieverloop (IDV) van het Openbaar Ministerie in
samenwerking met het Ministerie van Veiligheid en Justitie
elk jaar een symposium georganiseerd. Hierbij staat de
positie en het belang van het slachtoffer centraal. In het
laatste symposium, gehouden op 25 april, stond het
slachtofferonderzoek in de spotlight.
Slachtofferhulp Nederland (SHN) verzorgde de aftrap van
het symposium met een interview met een nabestaande en
diens casemanager. Hieruit blijkt duidelijk het belang voor
het slachtoffer om geïnformeerd en gehoord te worden.
Casemanagement is daarbij onmisbaar.
Onderzoeksbureau Significant heeft de resultaten van de
quickscan Slachtofferonderzoek bij verlofaanvragen tbs
gepresenteerd. Deze quickscan resulteert in een drie
aanbevelingen:
1. Het bewerkstelligen van meer uniformiteit in het
slachtofferonderzoek, de slachtoffergerichte voorwaarden en
de weergave hiervan in verlofaanvragen;
2. Het slachtofferonderzoek dient een minder vrijblijvend
karakter te krijgen;
3. Het slachtofferonderzoek zal in een nieuw verlofformat
opgenomen moeten worden.
Daarnaast werd tijdens de bijeenkomst een verbeterd
stroomschema voor de samenwerking tussen IDV, SHN en
de Forensisch psychiatrische Centra (FPC's) gepresenteerd.
Significant spreekt van een positieve landing van het advies
van de werkgroep ‘Tbs en Slachtoffer’ en goede
ontwikkelingen op het gebied van aandacht voor
slachtoffers. Ook vertegenwoordigers van SHN, IDV en
FPC’s zijn hoopvol gestemd, echter benadrukken dat er nog
werk te verzetten is. Uit reacties van medewerkers van
FPC's blijkt dat niet helder is waar welke informatie te
verkrijgen is en dat er onduidelijkheden bestaan over het
proces, zeker in geval van 'oude zaken'. Afsluitend
presenteerde Sophie Koek van de Verlofunit tbs (Dienst
Justitiële Inrichtingen, DJI) het concept van de toegevoegde
slachtofferbox in het nieuwe verlofformat. Het
slachtofferonderzoek, dat nu al een wezenlijk onderdeel
uitmaakt van de verlofaanvraag, zal een prominentere
plaats krijgen.
Terugkoppeling
Na het plenaire deel vonden een workshop
slachtoffergerichte voorwaarden, een simulatie van het
proces van het slachtofferonderzoek en een markt plaats.
Medewerkers van het Openbaar Ministerie SHN, IDV, FPC’s
en de DJI zochten hierin de dialoog op. Uit de
terugkoppeling blijkt dat deze workshops een constructieve
discussie op gang hebben gebracht en veel input hebben
geleverd voor de volgende stappen in het proces. Tevens

geleverd voor de volgende stappen in het proces. Tevens
wordt door SHN en het IDV een Tour d'Amour langs de
diverse FPC's aangekondigd.
Uit het Symposium blijkt dat de positie en belangen van
slachtoffers in een positief daglicht staan en leven in het
werkveld. Wel is verbetering mogelijk wat betreft
duidelijkheid over het proces van het slachtofferonderzoek
en de beschikbaarheid van informatie.
Terug naar boven

Beleidskader 'Libidoremmende middelen in de
tbs' van kracht
Gedurende meer dan twee jaar is door DForZo en DSP aan
het beleidskader Libidoremmende middelen gewerkt. In die
periode zijn alle betrokken organisaties bevraagd over hun
opvattingen. In tweede instantie heeft nog een formele
consultatieronde plaatsgevonden.
Beleidskader
Kern van het beleidskader is: de beslissing om over te gaan
tot behandeling met geneesmiddelen is primair een
medische en dient te worden genomen in het kader van een
geneeskundige behandelingsovereenkomst. Over die
overeenkomst dient op dit gebied dan ook overeenstemming
te bestaan tussen arts en patiënt. Volledige
informatievoorziening op het begripsniveau van de patiënt
(of diens wettelijk vertegenwoordiger bij
wilsonbekwaamheid) is nodig wil er sprake kunnen zijn van
rechtsgeldige toestemming.
In alle thans bestaande richtlijnen wordt aangegeven, dat
medicatie altijd deel uitmaakt van een complex van
behandelingen, die ook van psychotherapeutische aard zijn.
Daarnaast staat de afweging tussen werkzaamheid en
schadelijkheid centraal. Dit is eigen aan iedere behandeling
met geneesmiddelen. Deze afweging kan bijvoorbeeld ook
moeilijk zijn bij de toepassing van antipsychotica, die
evenals libidoremmende middelen grote
stofwisselingsveranderingen kunnen veroorzaken.
Toetsing
In de formats die in het tbs veld gebruikt worden voor het
aanvragen van verloven enerzijds en de longstay status
anderzijds, zijn in overleg met de voorzitters van het AVt en
de LAP vragen opgenomen die ervoor moeten zorgen dat, bij
iedere aanvraag die betrekking heeft op een voor
zedendelicten veroordeelde persoon, informatie voorhanden
is over het al dan niet wenselijk en/of uitvoerbaar zijn van
medicamenteuze behandeling van delictgerelateerde
stoornissen. Aldus kan door deze onafhankelijk werkende
colleges worden getoetst of er sprake zou kunnen zijn van te
voortvarende of te terughoudende toepassing van deze
middelen.
Norm beroepsberaad
Ook wanneer het gaat om de plaats van deze middelen in
het behandelaanbod doen zich in het werkveld, in de
wetenschap en in de vigerende regelgeving, ontwikkelingen
voor die relevant kunnen zijn voor de uitvoering van het
beleid. Daarbij zal de norm van de beroepsgroep leidend
blijven. Die ontwikkelingen blijven nadrukkelijk gevolgd.
Met het van kracht worden van dit beleidskader ligt er vanaf
nu evenwel een set van voorwaarden voor een afgewogen
en rechtmatige toepassing van libidoremmende middelen.
Terug naar boven

Computer Based Training voor Ifzo
Per 1 mei van dit jaar is de nieuwe Computer Based
Training (CBT) voor Ifzo beschikbaar gesteld, voor de
website zie link.
Er zijn twee afzonderlijke trainingen:
1. CBT voor indicerende en plaatsende instanties
2. CBT voor zorgaanbieders

2. CBT voor zorgaanbieders
In beide CBT's wordt gebruik gemaakt van
demonstratiefilmpjes waarmee de gebruiker 'live' kan zien
hoe men gebruik moet maken van de applicatie. Daarnaast
wordt ook achtergrond- en procesinformatie gegeven en zijn
FAQ's opgenomen. Bij elke nieuwe release van Ifzo worden
beide CBT's bijgewerkt. De eerstvolgende release van Ifzo is
release 3.4, welke half augustus 2013 uitgerold zal worden.
Contact
Voor vragen of opmerkingen over de CBT's, kunt u contact
opnemen met de helpdesk van Ifzo via het e-mailadres:
ifzo@dji.minjus.nl.
Terug naar boven

Meer informatie over RePaD
Zoals bekend dient RePaD maandelijks (voor de kleinere
instellingen 3-maandelijks) te worden ingevuld. Indien er
gerealiseerd wordt op een code waarvoor geen afspraak
gemaakt is, dan kan dit in principe niet worden verantwoord
in RePaD. Wellicht dat er dan niet juist is toegeleid vanuit
Ifzo. Mocht dit het geval zijn, dan kan hierover het beste
contact worden opgenomen met de afdeling inkoop,
e-mail: inkoopforensischezorg@dji.minjus.nl.
Overige vragen
Verder kunnen alle vragen met betrekking tot RePaD, of het
nu om een verlopen wachtwoord of om andere
inlogproblemen, worden gesteld via het e-mailadres:
repad@dji.minjus.nl. Hierbij wordt u geadviseerd een
schermprint mee te sturen van de foutmelding die u te zien
krijgt. Ook correctieverzoeken kunnen het beste naar dit
mailadres worden gestuurd. Gelieve geen mails aan
medewerkers persoonlijk te sturen, de kans bestaat dat
door afwezigheid vanwege vakantie of ziekte, de mail niet
wordt gelezen en de beantwoording onnodig vertraging
oploopt.
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
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

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
sturen naar
nieuwsbriefforensischezorg@dji.minjus.nl
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This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
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