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1 Inleiding 

In 2012 is verdiepingsdiagnostiek (VD) ten behoeve van het reclasseringsadvies via 

een aanbesteding voor de duur van 2 jaar gecontracteerd bij 12 zorgaanbieders in 

14 regio’s. De afgelopen twee jaar (2014 en 2015) zijn de contracten voor de duur 

van één jaar met deze zorgaanbieders verlengd. 

  

Voor het inkoopjaar 2017 wordt een behoeftebepaling gedaan van het product 

verdiepingsdiagnostiek in de vorm van een marktconsultatie. Mede afhankelijk van 

de uitkomsten van deze vragenlijst wordt er bepaald of en zo ja op welke wijze VD 

in 2017 aanbesteed gaat worden.  

 

  

De Divisie Forensische Zorg wil de geconsulteerde partijen danken voor 

hun inzet. Wij stellen de inbreng op prijs en zullen de gegevens zorgvuldig 

en vertrouwelijk behandelen. 

 

 

In de volgende hoofdstukken worden achtereenvolgens de aanpak van de 

marktconsultatie beschreven, de resultaten van de online vragenlijst kort 

gepresenteerd en de belangrijkste conclusies voor de inkoop van VD in 2017 

besproken. 

 

 

 

2 Doel en aanpak 

Het doel van deze marktconsultatie is het verkrijgen van meer inzicht in de 

ervaringen met verdiepingsdiagnostiek gedurende de afgelopen jaren. Op basis van 

de uitkomsten zal worden bepaald of het product VD in de huidige vorm voldoet aan 

de wensen en eisen van de markt. 

 

De marktconsultatie verdiepingsdiagnostiek bestaat uit een online vragenlijst. De 

vragenlijst was beschikbaar van 7 tot 29 april 2016. De drie 

reclasseringsorganisaties (3RO), het gevangeniswezen en gecontracteerde 

zorgaanbieders voor verdiepingsdiagnostiek is gevraagd de online vragenlijst met in 

totaal twintig verplichte vragen in te vullen. De vragen verschilden per type 

respondent, zodat alleen de relevante vragen voor de betreffende doelgroep zijn 

gesteld. De vragen zijn te vinden in bijlage 1. 
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3 Uitkomsten 

In dit hoofdstuk wordt een kort overzicht gegeven van de resultaten van de 

marktconsultatie. Alle uitkomsten zijn te vinden in bijlage 3. 

 

Naast een persoonlijke uitnodiging die verstuurd is naar 53 personen, is ook een 

generieke link naar de vragenlijst op het intranet van de reclassering verschenen. 

In totaal hebben 90 respondenten de online vragenlijst ingevuld, waarvan 61 

reclasseringsmedewerkers (68%), 14 gecontracteerde zorgaanbieders voor 

verdiepingsdiagnostiek (15%) en 15 medewerkers Penitentiaire Inrichting / 

Gevangeniswezen (PI/GW) (17%). 

3.1 Bekendheid product verdiepingsdiagnostiek 

Een derde van de reclasseringswerkers (33%) geeft aan bekend te zijn met 

verdiepingsdiagnostiek (VD) en het regelmatig aan te vragen. Iets meer dan de 

helft gebruikt het af en toe (54%). Hierbij wordt ook genoemd dat VD vaak al 

gedaan is of alleen wordt aangevraagd wanneer andere rapportages ontbreken. Er 

zijn geen deelnemende reclasseringswerkers die niet weten wat VD is. Wel is bij 

11% niet precies bekend wat het doel en de mogelijkheden van 

verdiepingsdiagnostiek zijn. Zij geven aan meer te willen weten over de 

mogelijkheden, omdat er waarschijnlijk meer mogelijk is dan nu wordt gedacht. 

 

"Wanneer geen NIFP rapportage(s) zijn aangevraagd en diagnostiek en/of 

behandelmogelijkheden gewenst zijn/lijken, dan vraag ik 

verdiepingsdiagnostiek aan". 

 

Alle zorgaanbieders geven aan te weten wat VD is, maar 7% ziet het weinig terug. 

Bij de medewerkers PI/GW geeft 33% aan niet bekend te zijn met het product VD. 

Daarentegen is bijna de helft ermee bekend en ziet het terugkomen in rapportages 

(47%). 

3.2 Verdiepingsdiagnostiek in de regio’s 

De beschikbaarheid van VD in alle regio’s wordt door een grote meerderheid als 

zeer belangrijk beschouwd. Alleen bij de groep reclasseringsmedewerkers geeft 

12% aan dit onbelangrijk te vinden. Van de deelnemers geeft 79% aan geen zicht 

te hebben op eventuele regio’s waar het aanbod onvoldoende is. De 

reclasseringsmedewerkers geven aan dat er in de eigen regio vaak voldoende 

mogelijkheden bestaan, maar er geen zicht is op andere regio’s. De zorgaanbieders 

gaven wel een behoefte aan in Midden-Nederland (21%) en Noord-Holland (36%). 

Dit tekort wordt door de reclasseringsmedewerkers en medewerker PI/GW niet 

gedeeld. 

 

De omvang van de regio’s wordt op dit moment als juist ervaren. Wel is genoemd 

dat er een toename van de vraag naar VD wordt verwacht door de opening van JC 

Zaanstad. Dit verklaart ook de behoefte aan zorg die voor arrondissementsparket 

Noord-Holland wordt aangegeven. 

3.3 Inkoop van verdiepingsdiagnostiek 

De maatregelen die ForZo/JJI kan nemen om kwalitatief goede 

verdiepingsdiagnostiek in te kopen zijn getoetst bij de deelnemers aan de hand van 

een aantal stellingen. Hieruit komt naar voren dat de reclassering en zorgaanbieder 

graag zouden zien dat de korte oplevertermijn flexibeler wordt ingericht. Voor de 
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medewerker PI/GW daarentegen komt het stellen van minimumeisen aan 

zorgaanbieders naar voren als beste optie. 

 

Maatregelen inkoop kwalitatief goede verdiepingsdiagnostiek 

Stelling 
Reclassering Zorgaanbieder 

Medewerker 

PI/GW 

Aansluiten bij de expertmeeting van het 

Expertisecentrum voor Forensische Psychiatrie 

(EFP). 

23% 64% 30% 

Minimumeisen stellen aan de aanbieders 

(alleen klinische psychologen/psychiaters). 
36% 14% 50% 

Alleen gecertificeerde forensische poliklinieken 

contracteren. 
46% 50% 40% 

De korte oplevertermijn van 2 of 4 weken 

flexibeler insteken. Bijvoorbeeld door goede 

afstemming te zoeken met de praktijk; kijken 

of het praktisch haalbaar is. 

61% 79% 20% 

Anders, namelijk… 15% 21% 30% 

Tabel 1 – Percentage deelnemers dat het eens is met de stelling. 

 

Daarnaast wordt gesuggereerd om steekproeven te doen van voltooide 

verdiepingen. Enkele respondenten gaven aan tevreden te zijn met de huidige 

situatie en verandering niet noodzakelijk te vinden. Verder komt in de toelichtingen 

naar voren dat een pragmatisch behandeladvies is gewenst. Ook moet er voldoende 

tijd worden gegeven voor verdieping, bijvoorbeeld door afstemming met de 

aanvrager, onder meer door een tekort aan personeel. 

 

Een voorwaarde die een meerderheid (64%) van de deelnemers terug zou willen 

zien in de inkoopcriteria is dat de zorgaanbieder beschikt over 

samenwerkingsafspraken met andere (zorg)aanbieders over de uitwisseling en 

acceptatie van de uitgevoerde diagnostiek. Ook vindt de meerderheid het hebben 

van een kwaliteitscertificaat (53%) en voorkomen van dubbele en oneigenlijke 

diagnostiek bij justitiabelen (56%) belangrijk. Daarnaast valt op dat een 

kwaliteitscertificaat als minder belangrijk wordt ervaren door de groep medewerkers 

PI/GW (20%), terwijl de meerderheid van de andere groepen dat als belangrijk 

criterium ziet. Het hebben van een elektronisch patiëntendossier is een minder 

belangrijk criterium volgens de reclassering (20%) in vergelijk met zorgaanbieders 

(57%) en medewerkers PI/GW (50%). 

 

Voorwaarden inkoopcriteria 

Stelling Reclassering Zorgaanbieder 
Medewerker 

PI/GW 

Beschikt over een kwaliteitscertificaat (HKZ of 

ISO). 
54% 71% 20% 

Beschikt over een kwaliteitsbeleid. 34% 79% 60% 

Beschikt over een consultfunctie. 43% 64% 50% 

Beschikt over een elektronisch patiëntendossier 

en stimuleert digitale aanvragen. 
20% 57% 50% 

Voorkomt dubbele en oneigenlijke diagnostiek 

bij justitiabelen. 
49% 79% 70% 

Beschikt over samenwerkingsafspraken met 67% 64% 40% 
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andere zorgaanbieders/aanbieders over de 

uitwisseling en acceptatie van de uitgevoerde 

diagnostiek. 

Beschikt over e-health en domotica en andere 

elektronische hulpmiddelen. 

2% 14% 10% 

Anders, namelijk…  11% 14% 20% 

Tabel 2 - Percentage deelnemers dat het eens is met de stelling 

 

Een aantal deelnemers geeft in de toelichting aan onvoldoende zicht te hebben op 

inkoopcriteria om een uitspraak hierover te kunnen doen. 

3.4 Oplevertermijn verdiepingsdiagnostiek 

Alle zorgaanbieders geven aan dat de oplevertermijn haalbaar is. Bij 57% van de 

zorgaanbieders wordt de termijn altijd gehaald binnen twee of vier weken, terwijl 

bij de overige 43% door omstandigheden de termijn soms niet wordt gehaald. 

Verder komt naar voren dat de zorgaanbieders vaak overleggen over de 

oplevertermijn ook wanneer deze niet gehaald zal worden. Belangrijke oorzaken 

voor het optreden van vertraging die worden genoemd zijn het disfunctioneren van 

IFZO, waardoor een aanmelding niet binnenkomt, en no-show van de cliënt. Het 

meewerken van de cliënt aan verdiepingsdiagnostiek is ook bepalend voor het halen 

van de oplevertermijn. 

 

"De termijn wordt soms niet gehaald, maar het hoeft dan vaak ook niet zo 

snel. Heeft dan vaak te maken met no show. Als het snel moet en cliënt 

werkt mee, wordt de termijn gehaald". 

 

Aan de reclasseringsmedewerkers is ook gevraagd hoe ze de oplevertermijn 

ervaren. Volgens de helft van de deelnemers wordt de termijn gehaald en wordt 

men goed geïnformeerd over de voortgang. Dit komt overeen met de ervaringen 

van de zorgaanbieders. Wel geeft 21% van de reclasseringsmedewerkers aan dat 

het nodig is om achter de aanvraag aan te gaan. In tegenstelling tot de positieve 

ervaringen van de zorgaanbieders ervaren 28% van de reclasseringsmedewerkers 

dat de termijn regelmatig niet wordt gehaald. Een deel van de deelnemers geeft 

aan weinig ervaring te hebben met VD. 

3.5 Kwaliteit en verbetermogelijkheden verdiepingsdiagnostiek 

De gestelde termijn maakt het volgens 79% van de zorgaanbieders mogelijk de 

gewenste kwaliteit te waarborgen. De overige zorgaanbieders (21%) geeft aan dat 

dit afhankelijk is van de casus. De uitkomsten van VD zijn dan ook goed te 

gebruiken voor reclasseringsadvies bij 44% van de reclasseringsdeelnemers. De 

helft geeft aan dat de kwaliteit wisselt, tegenover een kleine groep die de 

rapportages van onvoldoende kwaliteit acht (5%). Uit de toelichtingen komt naar 

voren dat een uitgebreidere diagnostiek gewenst is, omdat de huidige termijn 

ervoor zorgt dat zorgaanbieders slechts in staat zijn een inschatting te maken van 

de diagnose. Ook zien zij graag een uitgebreidere beschrijving van de inhoud van 

het VD traject terugkomen in de rapportage naast een kort advies. 

 

"… En er mag meer informatie gegeven worden over de inhoud van de 

gesprekken. Ik krijg nu een A4tje Excel aangeleverd met daarop een DSM 

IV diagnose en vaak een algemeen advies”. 

 

Verdiepingsdiagnostiek heeft volgens de helft van de zorgaanbieders een positief 

effect op het sneller aanmelden van de justitiabele en op het eerder starten met de 

behandeling. Volgens een kleine minderheid (43%) daarentegen geeft VD een 



Verdiepingsdiagnostiek 2016 

 

   Pagina 8 van 25 

 

goede eerste inschatting, maar is aanvullende diagnostiek nodig bij plaatsing. De 

overige zorgaanbieders geven aan het effect moeilijk te kunnen inschatten.  

 

Aan de reclasseringsmedewerkers is gevraagd welke mogelijkheden zij zien om VD 

te verbeteren. Hieruit blijkt dat een aanzienlijk deel aangeeft dat het proces 

eenvoudiger kan en beter moet worden teruggekoppeld.  

 

Mogelijkheden tot verbetering VD 

Stelling Eens 

Het proces van aanvragen zou eenvoudiger kunnen. 33% 

Zorgaanbieders zouden de stand van zaken beter moeten terugkoppelen. 41% 

Anders, namelijk… 43% 

Tabel 3 – Percentage reclasseringsmedewerkers dat het eens is met de stelling 

 

Een aantal deelnemers ziet geen noodzaak tot aanvullende maatregelen of geeft 

aan onvoldoende met VD te werken om hier een uitspraak over te doen. Een 

maatregel die een aantal keer wordt genoemd is het verlengen van de 

oplevertermijn om de onderzoeker meer tijd te geven gedegen onderzoek te doen. 

Een specifiek punt dat naar voren komt is de gewenste scheiding tussen de 

instelling die VD uitvoert en de zorgaanbieder die het vervolgtraject zal uitvoeren. 

Uit de toelichtingen blijkt dat een actueel overzicht van de capaciteit en 

oplevertermijn van zorgaanbieders in de regio gewenst is. Een andere suggestie is 

het maken van een duidelijker onderscheid tussen een korte oplevertermijn waarbij 

alleen een IQ meting nodig is en een langer traject met uitgebreide diagnose en 

rapportage.  

 

Bij 26% van de reclasseringsmedewerkers leidt VD tot snellere indicatiestelling door 

het NIFP en snellere opname. Bijna de helft (49%) deelt dat dit afhankelijk is van 

de omstandigheden. De overige groep (26%) geeft aan dat VD niet leidt tot snellere 

indicatiestelling of opname. Een reden die hiervoor genoemd wordt, is dat het NIFP 

zoekt naar de meest actuele diagnostiek, ongeacht of dit VD is of niet.  

3.6 Ervaringen met de pilot 

Aan alle deelnemers is gevraagd of zij hebben deelgenomen aan de pilot Expertise 

voor Forensische Psychiatrie, waarbij een landelijk protocol voor het product 

verdiepingsdiagnostiek is opgesteld. Uit de resultaten komt naar voren dat 9% van 

de deelnemers betrokken was bij deze pilot. Over het algemeen zijn de reacties 

positief. Wel wordt de wens uitgesproken om de ervaringen te bespreken en op 

basis daarvan het protocol te verbeteren en actueel te houden. Verder wordt het 

voornamelijk gezien als een goed uitganspunt dat duidelijkheid over de procedure 

van VD verschaft, maar waarvan in de praktijk vaak moet worden afgeweken. 

 

"Uitgangspunt is prima; moet wel een levend document zijn dat steeds 

gereviseerd wordt; wellicht is het een idee om alle huidige knelpunten etc 

te inventariseren als input voor aanpassing van het document”. 
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4 Conclusies 

Uit de marktconsultatie komt naar voren dat verdiepingsdiagnostiek als een 

waardevol product wordt beschouwd. De bekendheid van VD is groot en de 

geografische spreiding van VD moet gewaarborgd zijn. Gelukkig blijken de 

mogelijkheden om VD aan te vragen in alle regio’s voldoende aanwezig. Zo wordt 

VD regelmatig aangevraagd en is de kwaliteit van de rapportages vaak voldoende 

en bruikbaar. De oplevertermijnen worden meestal gehaald en zo niet, dan vindt er 

overleg plaats tussen de reclassering en zorgaanbieder. Natuurlijk is er altijd ruimte 

voor verbetering. Er komen naast positieve geluiden ook een aantal punten naar 

voren die kunnen worden verbeterd. 

 

Bekendheid vergroten 

Ondanks de grote meerderheid van de deelnemers die VD regelmatig aanvraagt of 

tegenkomt in rapportages, blijkt er toch een kleine groep die niet weet wat VD is. 

ForZo/JJI zal dan ook streven naar het verspreiden van meer informatie, in het 

bijzonder onder de groep medewerkers PI/GW, zodat de bekendheid verder kan 

worden vergroot. De focus zal hierbij liggen op het verduidelijken van de 

mogelijkheden die VD biedt en de situaties waarbij VD aanvragen zinvol is. 

 

Flexibiliteit termijnen 

Ondanks dat de oplevertermijn van twee of vier weken vaak worden gehaald, komt 

uit de reacties van de deelnemers wel naar voren dat een flexibele oplevertermijn 

die afhankelijk is van de casus is gewenst. Ook mag er meer ruimte zijn voor 

afstemming over de oplevertermijn tussen reclassering en zorgaanbieder. De 

afgesproken termijn beïnvloedt ook de kwaliteit van de terugkoppeling van de 

diagnose en kan verder worden verbeterd door het introduceren van flexibele 

termijnen afhankelijk van de vraag. 

 

Doorontwikkeling landelijk protocol 

Uit de marktconsultatie blijkt dat er behoefte is aan een landelijk protocol als 

uitgangspunt voor verdiepingsdiagnostiek. Wel wordt door de deelnemers aan de 

pilot de wens uitgesproken om dit document te evalueren en waar nodig te 

verbeteren. ForZo/JJI zal de doorontwikkeling van het landelijk protocol dat er nu al 

ligt dan ook meenemen als actiepunt voor 2017. 
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5 Bijlage 1 – Vragenlijst 

Introductie 

Deze vragenlijst bevat grotendeels meerkeuzevragen. We willen u vragen om het 

meest juiste antwoord te selecteren. Indien dit niet helemaal overeenkomt met uw 

mening heeft u de mogelijkheid een toelichting te geven. De volgende vraag heeft 

betrekking op uw organisatie. 

 

1. Wie bent u? 

  Reclassering 

  Zorgaanbieder 

  Medewerker PI/GW 

 

[indien vraag 1: reclassering] 

2. In hoeverre bent u bekend met het product verdiepingsdiagnostiek? 

  Ik ben ermee bekend en vraag het regelmatig aan wanneer dit nodig is. 

  Ik maak er af en toe gebruik van. 

  Ik heb ervan gehoord, maar maak er geen gebruik van. 

  Ik heb ervan gehoord, maar vind de kwaliteit van de rapportages onvoldoende. 

  Ik weet niet wat het is. 

 

Licht zo nodig uw antwoord toe (maximaal 6 zinnen): ___ 

 

[indien vraag 1: reclassering] 

3. Bent u voldoende op de hoogte van het doel en de mogelijkheden van 

verdiepingsdiagnostiek? 

  Ja 

  Nee 

 

[indien vraag 3: nee] 

4. U geeft aan dat u onvoldoende op de hoogte bent. Wilt u hier meer over 

weten? 

Open vraag 

 

Bekendheid verdiepingsdiagnostiek 

De volgende vragen gaan over de bekendheid, het doel en de mogelijkheden van 

verdiepingsdiagnostiek. 

 

[indien vraag 1: zorgaanbieder OF medewerker PI/GW] 

5. In hoeverre bent u bekend met het product verdiepingsdiagnostiek? 

  Ik ben ermee bekend en zie het regelmatig terug in rapportages.  

  Ik ben er enigszins mee bekend en zie het af en toe terugkomen in rapportages 

of overleggen met ketenpartners.  

  Ik ben ermee bekend, maar ik zie het weinig terug.  

  Ik heb ervan gehoord, maar vind de kwaliteit onvoldoende of krijg te horen dat 

er geen meerwaarde is. 

  Ik weet niet wat het is. 

 

Licht zo nodig uw antwoord toe (maximaal 6 zinnen): ___ 
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Verdiepingsdiagnostiek in de regio 

In 2012 is verdiepingsdiagnostiek ingekocht in 14 regio’s en werd uitgevoerd door 12 

zorgaanbieders. Dit was gekoppeld aan de clustering van reclasseringskantoren in een bepaalde 

regio. De volgende vragen gaan over deze regio's. 

 

[iedereen, behalve vraag 5: ik weet niet wat het is.] 

6. Hoe belangrijk is het dat verdiepingsdiagnostiek in elke regio beschikbaar is? 

Zeer onbelangrijk          Zeer belangrijk 

 

[iedereen, behalve vraag 5: ik weet niet wat het is.] 

7. Zijn er regio’s waar onvoldoende mogelijkheden zijn of juist meer behoefte is? 

Welke regio’s zijn dit? Meerdere antwoorden mogelijk. 

�  Arrondissementsparket Amsterdam 

�  Arrondissementsparket Den Haag 

�  Arrondissementsparket Limburg 

�  Arrondissementsparket Midden-Nederland 

�  Arrondissementsparket Noord-Holland 

�  Arrondissementsparket Noord-Nederland 

�  Arrondissementsparket Oost-Brabant 

�  Arrondissementsparket Oost-Nederland 

�  Arrondissementsparket Rotterdam 

�  Arrondissementsparket Zeeland - West-Brabant 

�  Ik heb hier geen zicht op. 

 

Licht zo nodig toe waaruit deze behoefte blijkt (maximaal 6 zinnen): ___ 

 

[iedereen, behalve vraag 5: ik weet niet wat het is.] 

8. Zijn er regio’s die in omvang gewijzigd moeten worden? Denk hierbij aan 

verschuivingen in de zin van PI’s die zijn gesloten of reorganisaties in de afgelopen 

jaren. 

  Nee 

  Ja, namelijk 1 

  Ja, namelijk 2 

  Ja, meer dan 2 

 

[iedereen, behalve vraag 5: ik weet niet wat het is.] 

9. Welke regio('s) betreft dit? Licht uw antwoord in maximaal 6 zinnen toe. 

Open vraag. 
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Kwaliteit van verdiepingsdiagnostiek 

In de aanbesteding is specifiek aandacht gevraagd voor de geleverde kwaliteit en de termijn van 

aanleveren. Als eis is onder meer gesteld dat de zorgaanbieder binnen 2 of 4 weken een 

rapportage opstelt waarbij een (uitgestelde) diagnose, conclusie en advies worden gegeven door 

een klinische psycholoog of psychiater. 

 

[iedereen, behalve vraag 5: ik weet niet wat het is.] 

10. Wat kan DForZo/JJI door middel van de inkoop doen om kwalitatief 

goede verdiepingsdiagnostiek te krijgen? Meerdere antwoorden mogelijk. 

�  Aansluiten bij de expertmeeting van het Expertisecentrum voor Forensische 

Psychiatrie (EFP). 

�  Minimumeisen stellen aan de aanbieders (alleen klinische 

psychologen/psychiaters). 

�  Alleen gecertificeerde forensische poliklinieken contracteren. 

�  De korte oplevertermijn van 2 of 4 weken flexibeler insteken. Bijvoorbeeld door 

goede afstemming te zoeken met de praktijk; kijken of het praktisch haalbaar is. 

�  Anders: ___ 

 

Licht uw antwoord toe in maximaal 6 zinnen: ___ 

 

[iedereen, behalve vraag 5: ik weet niet wat het is.] 

11. Welke kwaliteits- en certificeringsvoorwaarden voor de forensische 

zorg moeten terug te vinden zijn in de inkoopcriteria en waarom? Meerdere 

antwoorden mogelijk. 

�  Beschikt over een kwaliteitscertificaat (HKZ of ISO). 

�  Beschikt over een kwaliteitsbeleid. 

�  Beschikt over een consultfunctie. 

�  Beschikt over een elektronisch patiëntendossier en stimuleert digitale 

aanvragen. 

�  Voorkomt dubbele en oneigenlijke diagnostiek bij justitiabelen. 

�  Beschikt over samenwerkingsafspraken met andere zorgaanbieders/aanbieders 

over de uitwisseling en acceptatie van de uitgevoerde diagnostiek. 

�  Beschikt over e-health en domotica en andere elektronische hulpmiddelen. 

�  Anders: ___ 

 

Verdiepingsdiagnostiek voor de zorgaanbieder 

De volgende vraag heeft betrekking op u als zorgaanbieder. 

 

[indien vraag 1: zorgaanbieder en vraag 5 NIET: ik weet niet wat het is.] 

12. Binnen welke gemiddelde termijn wordt de verdiepingsdiagnostiek 

opgeleverd aan de reclassering? 

  Altijd binnen de termijn van 2 of 4 weken. 

  Het komt regelmatig voor dat de termijn door omstandigheden niet gehaald 

wordt. 

  De termijn wordt nooit gehaald en is onrealistisch. 

 

Licht zo nodig uw antwoord toe (maximaal 6 zinnen): ___ 
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[indien vraag 1: zorgaanbieder en vraag 5 NIET: ik weet niet wat het is.] 

13. Kunt u de kwaliteit van de diagnostiek voldoende borgen middels de 

gestelde termijnen? 

  Ja, ik ben voldoende in staat om de vereiste kwaliteit volgens de DSM-criteria te 

leveren. 

  Enigszins, het hangt af en van de omstandigheden per casus. 

  Nee, het product verdiepingsdiagnostiek en de uitvoering van de diagnostiek is 

van onvoldoende kwaliteit. 

 

Licht zo nodig uw antwoord toe (maximaal 6 zinnen): ___ 

 

[indien vraag 1: zorgaanbieder en vraag 5 NIET: ik weet niet wat het is.] 

14. Welke effecten heeft verdiepingsdiagnostiek op het verduidelijken van (eventuele) 

psychische problemen en het proces van zorgverwijzing? 

  De justitiabele wordt sneller aangemeld en er kan eerder gestart worden met de 

behandeling. 

  Verdiepingsdiagnostiek is vooral een goede eerste inschatting, maar leidt niet tot volledige 

diagnostiek. Bij plaatsing moet de diagnostiek alsnog worden verricht. 

  Verdiepingsdiagnostiek leidt niet tot een snellere indicatiestelling, is onvolledig en is niet 

bruikbaar voor zorgaanbieders. 

  Weet ik niet. 

 

Licht zo nodig uw antwoord toe (maximaal 6 zinnen): ___ 

 

Verdiepingsdiagnostiek voor de reclasseringswerker 

De volgende vragen gaan over uw ervaring als reclasseringswerker. 

 

[indien vraag 1: reclassering] 

15. Welke ervaringen heeft u gemiddeld met het aanleveren binnen de gewenste 

termijnen van 2 of 4 weken? 

  Deze worden gehaald en ik word goed geïnformeerd over de voortgang van mijn aanvraag. 

  Termijnen worden meestal gehaald, maar ik moet er redelijk vaak achteraan bellen/mailen. 

  Het komt regelmatig voor dat ze niet gehaald worden. 

  Termijnen worden eigenlijk nooit gehaald. Ik heb geen vertrouwen in de zorgaanbieder. 

 

Licht zo nodig uw antwoord toe (maximaal 6 zinnen): ___ 

 

[indien vraag 1: reclassering] 

16. Wat vindt u van de kwaliteit en bruikbaarheid van de diagnostiek en adviezen van 

de zorgaanbieder voor het reclasseringsadvies? 

  De uitkomsten zijn goed te gebruiken als extra ondersteuning van het reclasseringsadvies. 

  De kwaliteit en conclusies van het advies wisselen nogal. 

  De kwaliteit van de rapportages is ondermaats en niet bruikbaar voor het 

reclasseringsadvies. 

 

Licht zo nodig uw antwoord toe (maximaal 6 zinnen): ___ 
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[indien vraag 1: reclassering] 

17. Wat zou kunnen bijdragen aan de verbetering van het proces of de inhoud van de 

verdiepingsdiagnostiek? Waar is behoefte aan? Meerdere antwoorden mogelijk. 

�  Het proces van aanvragen zou eenvoudiger kunnen. 

�  Zorgaanbieders zouden de stand van zaken beter moeten terugkoppelen. 

�  De rapportage moet sneller aangeleverd worden. 

�  Anders: ___ 

 

Licht zo nodig uw antwoord toe (maximaal 6 zinnen): ___ 

 

[indien vraag 1: reclassering] 

18. Zorgt verdiepingsdiagnostiek ervoor dat er sneller een indicatiestelling 

en plaatsingsbesluit door het NIFP wordt afgegeven en justitiabelen eerder 

geplaatst worden bij zorgaanbieders? Dit ten opzichte van 

reclasseringsadviezen waar geen verdiepingsdiagnostiek bij wordt 

afgenomen. 

  Ja, de diagnostiek zorgt voor een betere en snellere ingevulde indicatiestelling 

door het NIFP. Justitiabelen worden sneller opgenomen. 

  Enigszins, maar dit is afhankelijk van de kwaliteit van de rapportages en de 

omstandigheden. 

  Nee, verdiepingsdiagnostiek leidt niet tot snellere aanmelding en opname bij de 

zorgaanbieder. 

 

Licht zo nodig uw antwoord toe (maximaal 6 zinnen): ___ 

 

Ervaringen pilot Expertisecentrum voor Forensische Psychiatrie 

De volgende vraag is bedoeld voor iedereen die heeft deelgenomen aan de pilot 

Expertise voor Forensische Psychiatrie. Opdracht en doel van deze pilot waren het 

opstellen van een landelijk protocol / richtlijn voor het (forensisch) product 

verdiepingsdiagnostiek. Hierin zijn; de reikwijdte, het diagnostisch proces, de 

advisering aan reclassering (incl. format) en het uitwerken van de benodigde 

deskundigheid op basis van literatuur en consultatie van belangrijke betrokkenen 

meegenomen. 

 

[iedereen, behalve vraag 5: ik weet niet wat het is.] 

19. Heeft u deelgenomen aan de pilot? 

  Ja 

  Nee 

 

[indien vraag 19: ja] 

20. Wat vindt u van het door het Expertisecentrum voor Forensische 

Psychiatrie ontwikkelde protocol/procesbeschrijving voor de uitvoering 

van Verdiepingsdiagnostiek? Licht uw antwoord in maximaal 6 zinnen toe. 

Open vraag. 
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6 Bijlage 2 – Deelnemende organisaties online vragenlijst 

Hieronder volgt een overzicht van alle organisaties die hebben deelgenomen aan de 

marktconsultatie.  

 

1. 3RO 

2. Altrecht 

3. Arkin 

4. GGZ Drenthe 

5. GGZ Eindhoven 

6. GGZ Noord-Holland-Noord 

7. Palier 

8. Parnassia Groep 

9. PI Achterhoek/Ooyerhoek  

10. PI Almere  

11. PI Alphen 

12. PI Arnhem/deBerg 

13. PI Grave 

14. PI Haaglanden/JCvSZ 

15. PI Haaglanden/Scheveningen 

16. PI Lelystad 

17. PI Middelburg 

18. PI Over-Amstel 

19. PI Veenhuizen/Esserheem 

20. PI Zuid-Oost/Roermond 

21. PI Zwaag 

22. PI Zwolle 

23. Pieter Baan Centrum 

24. Pompestichting 

25. PuntP 

26. Tactus 

27. VNN 
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7 Bijlage 3 – Alle resultaten 

1. Wie bent u? 

 
 

2. In hoeverre bent u bekend met het product verdiepingsdiagnostiek? 
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3. Bent u voldoende op de hoogte van het doel en de mogelijkheden 

van verdiepingsdiagnostiek? 

 
 

4. U geeft aan dat u onvoldoende op de hoogte bent. Wilt u hier meer 

over weten? 

De zeven deelnemers die aangeven meer te willen weten over 

verdiepingsdiagnostiek zijn in het bijzonder geïnteresseerd in informatie over de 

mogelijkheden en vormen van VD die er zijn. 
 

5. In hoeverre bent u bekend met het product verdiepingsdiagnostiek? 
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6. Hoe belangrijk is het dat verdiepingsdiagnostiek in elke regio 

beschikbaar is? 

 
 

7. Zijn er regio’s waar onvoldoende mogelijkheden zijn of juist meer 

behoefte is? Welke regio’s zijn dit? Meerdere antwoorden mogelijk. 
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8. Zijn er regio’s die in omvang gewijzigd moeten worden? Denk hierbij 

aan verschuivingen in de zin van PI’s die zijn gesloten of 

reorganisaties in de afgelopen jaren. 

 
 

9. Welke regio('s) betreft dit? Licht uw antwoord in maximaal 6 zinnen 

toe. 

Een deel van de negen respondenten geeft aan dat zij deze vraag niet kunnen beantwoorden. 

Verder wordt een toename verwacht van het aantal VD aanvragen door de opening van JC 

Zaanstad. 
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10. Wat kan DForZo/JJI door middel van de inkoop doen om kwalitatief goede verdiepingsdiagnostiek te krijgen? 

Meerdere antwoorden mogelijk. 
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11. Welke kwaliteits- en certificeringsvoorwaarden voor de forensische zorg moeten terug te vinden zijn in de 

inkoopcriteria en waarom? Meerdere antwoorden mogelijk. 
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12. Binnen welke gemiddelde termijn wordt de verdiepingsdiagnostiek 

opgeleverd aan de reclassering? 

 
 

13. Kunt u de kwaliteit van de diagnostiek voldoende borgen middels de 

gestelde termijnen? 
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14. Welke effecten heeft verdiepingsdiagnostiek op het verduidelijken 

van (eventuele) psychische problemen en het proces van 

zorgverwijzing? 

 
 

15. Welke ervaringen heeft u gemiddeld met het aanleveren binnen de 

gewenste termijnen van 2 of 4 weken? 
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16. Wat vindt u van de kwaliteit en bruikbaarheid van de diagnostiek en 

adviezen van de zorgaanbieder voor het reclasseringsadvies? 

 
 

17. Wat zou kunnen bijdragen aan de verbetering van het proces of de 

inhoud van de verdiepingsdiagnostiek? Waar is behoefte aan? 

Meerdere antwoorden mogelijk. 
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18. Zorgt verdiepingsdiagnostiek ervoor dat er sneller een 

indicatiestelling en plaatsingsbesluit door het NIFP wordt afgegeven 

en justitiabelen eerder geplaatst worden bij zorgaanbieders? Dit ten 

opzichte van reclasseringsadviezen waar geen 

verdiepingsdiagnostiek bij wordt afgenomen. 

 
 

19. Heeft u deelgenomen aan de pilot? 

 
 

20. Wat vindt u van het door het Expertisecentrum voor Forensische 

Psychiatrie ontwikkelde protocol/procesbeschrijving voor de 

uitvoering van Verdiepingsdiagnostiek? Licht uw antwoord in 

maximaal 6 zinnen toe. 

Het protocol wordt door de acht deelnemers aan de pilot beschouwd als een goed 

uitgangspunt. Wel is het nodig om ervaringen uit te wisselen en te evalueren om op 

basis daarvan de nodige verbeteringen door te voeren in het protocol. 


