
Persoonlijke
zorg dichtbij

Op het snijvlak
van strafrecht
en zorg

Forensische zorg

Bij GGZ Delfland helpen we mensen die mede door hun 
psychische stoornis een strafbaar feit hebben gepleegd. 
Het doel van onze behandeling en individuele begeleiding 
is dat de cliënt een leven opbouwt zonder terug te vallen 
in grensoverschrijdend gedrag en zonder overlast voor 
zijn omgeving.



Voor wie is deze folder
Deze folder is gemaakt om 
ketenpartners en verwijzers te voorzien 
van informatie over de behandeling en 
begeleiding voor forensische cliënten 
bij GGZ Delfland.

Wie zijn wij? 
GGZ Delfland is de forensische 
zorgaanbieder in de regio Haaglanden 
(Delft en omstreken) en Rijnmond. Wij 
bieden behandeling en begeleiding 
op maat en nemen waar mogelijk ook 
het sociale systeem mee. Kenmerkend 
voor de forensische zorg is dat dit zich 
richt op de factoren die in het verleden 
geleid hebben tot crimineel gedrag. 
Het voornaamste doel is samen met de 
cliënt te werken aan het verminderen 
van het recidiverisico en het versterken 
van beschermende factoren.

Ons zorgaanbod
Bij een aanmelding kijken we altijd naar 
de specifieke situatie van de cliënt. Er 
is vaak meer aan de hand dan alleen 
psychische problemen. Bijvoorbeeld 
moeite met emotieregulatie, 
geldzorgen, verslaving, huiselijk 
geweld of werkloosheid. Door de 
volledige problematiek in kaart te 
brengen, kunnen we maatwerk bieden. 
In overleg met de verwijzer wordt het 
zorgaanbod afgestemd en besproken. 
Ons forensisch zorgaanbod bestaat uit:

• Ambulante (poliklinische) zorg
• Klinische behandeling
• Beschermd wonen
• Begeleiding
• Dagbesteding

Ons uitgebreide behandel- en 
begeleidingsaanbod staat in het 
Informatiesysteem forensische zorg 
(Ifzo).

Cliënten
De cliënten die wij forensische zorg 
bieden moeten bereid zijn om een 
drie-partijenovereenkomst aan te 
gaan waarin de onderlinge afspraken 
tussen reclassering, behandelaar en 
cliënt staan vastgelegd. We bieden 
specialistische forensische zorg aan 
cliënten vanaf 18 jaar met een geldige 
forensische zorgtitel.

Ambulante (poliklinische) zorg
Bij een ambulante behandeling 
wordt een poliklinische behandeling 
waar nodig gecombineerd met een 
intensieve behandeling thuis. Na het 
intakegesprek met de behandelaar 
wordt in het Medisch disciplinair 
overleg (MDO) het behandelplan 
vastgesteld. De verwijzer wordt op de 
hoogte gebracht van de inschatting van 
het recidiverisico en het naleven van 
de behandelafspraken. Minstens elke 
6 maanden wordt het behandelplan 
geëvalueerd. 

Behandelmodules:
• Diagnostiek
• Risicotaxatie
• Somatische screening
• Delict analyse
• Farmacotherapie
• Ketenzorg
• Multidisciplinair overleg
• Risicobeheersing
• Steunende/structurerende 

interventies
• CGT Agressietraining
• Woonbegeleiding
• Individuele psychotherapie
• Psycho-educatie
• Traumabehandeling (CGT, EMDR)
• Intensieve outreachende zorg



Klinische behandeling
Tijdens een (kortdurende) opname 
kan een diagnose worden gesteld, de 
cliënt wordt gescreend, geobserveerd, 
ingesteld op medicatie, gestabiliseerd 
of eventueel voorbereid op een 
ambulant traject. Onze klinieken in 
Schiedam en Delft zijn toegerust op 
klinische zorg op beveiligingsniveau 
1. Deze besloten setting is geschikt 
voor cliënten die alle vrijheden kunnen 
hebben. De kans op vluchtgevaar is 
klein. Binnen het gebouw kunnen 
patiënten zich vrij bewegen. 
Kenmerkend voor de behandeling is 
risicotaxatie, delict analyse en overleg 
met partijen over de uitstroom. 

Beschermd wonen
In nauwe samenwerking met de 
behandelaren van het ambulant 
forensische behandelteam en de 
reclassering, bieden we beschermd 
wonen aan. Het doel van het 
programma is om binnen twee jaar 
een (deels) zelfstandig bestaan 
op te bouwen. In de kleinschalige 
woonvoorziening in Delft zijn vier 
appartementen met acht plekken 
beschikbaar. De cliënt deelt een 
appartement met een medebewoner. 
Binnen de begeleiding is er 
aandacht voor alle leefgebieden 
zoals schulden, sociale contacten, 
zingeving, huisvesting en een zinvolle 
dagbesteding. Uitgangspunt is de 
motivatie van de cliënt om de kwaliteit 
op de verschillende levensgebieden 
aan te pakken. Voorwaarden voor 
plaatsing is dat de cliënt zich wil 
conformeren aan de huisregels, 
gedragscode en afspraken nakomt met 
de reclassering en de het ambulante 
forensische behandelteam. 

Begeleiding
We bieden (intensieve) ondersteuning 
en begeleiding bij het zelfstandig 
wonen als het door psychische of 
andere problemen moeilijk is om een 
zelfstandig bestaan te behouden of 
op te bouwen. Denk aan hulp op het 
gebied van vaardigheden, structuur, 
sociale contacten, persoonlijke 
verzorging, financiën, werk en/of 
zinvolle dagbesteding. 

Dagbesteding
Ons gehele dagbestedingsaanbod 
is beschikbaar voor de forensische 
cliënt. Een zinvolle dagbesteding is erg 
belangrijk voor maatschappelijk herstel 
en om delict gedrag te voorkomen. 
Ons aanbod is breed: van sport, tuin, 
vervoer, horeca, schoonmaak, drukkerij 
werkzaamheden, uiterlijke verzorging 
tot vormgeving. De dagbesteding is 
ondergebracht bij de afdeling DOEL 
Delfland. Dagbesteding kan ingezet 
worden naast opname, ambulante 
behandeling, beschermd wonen en 
begeleiding.

We werken samen met 
verschillende partijen
Onze zorg is het meest effectief als aan 
alle problemen op alle leefgebieden 
tegelijk wordt gewerkt. En dus niet 
alleen aan de psychische problemen. 
Daarom werken we tijdens de 
behandeling en begeleiding samen 
met andere, forensische- en reguliere 
zorgaanbieders in de keten. Dat 
zijn aanbieders van (forensische) 
geestelijke gezondheidszorg, 
aanbieders van begeleid wonen, 
inkomens- en schuldhulpverlening, 
vrijwilligersorganisaties, gemeenten en 
veiligheidshuizen.



ggz-delfland.nl

Adresgegevens
GGZ Delfland
Sint Jorisweg 2
2612 GA Delft
Telefoon: 015 260 76 07

Aanmelden
De rapporteur of toezichthouder vanuit 
de reclassering, de contactpersoon 
vanuit de gevangenis waar een cliënt 
in detentie zit of de indicatiesteller 
vanuit de afdeling Klinische 
plaatsingen van het Ministerie van 
Justitie en Veiligheid kan forensische 
cliënten bij ons aanmelden via het 
Informatiesysteem forensische zorg 
(IFZO). Zodra er een plaatsingsbrief 
ontvangen is met de benodigde zorg, 
wordt deze in behandeling genomen. 
Er wordt vervolgens adviesrapportage 
opgevraagd om de situatie van de cliënt 
te verduidelijken.  

Meer informatie
Heb je als verwijzer of ketenpartner 
vragen over ons zorgaanbod of andere 
inhoudelijke vragen dan kun je 
contact opnemen met het secretariaat 
forensische zorg via 
cza-FZ@ggz-delfland.nl of 
06 823 474 90.


