VAN DER HOEVEN KLINIEK
De Van der Hoeven Kliniek behandelt zowel mannen als vrouwen van 18
jaar en ouder met een psychische stoornis in combinatie met (de dreiging
van) een delict. De psychische problematiek van de patiënten is vaak
complex. Zo hebben we veel patiënten met persoonlijkheids-stoornissen of
psychotische stoornissen. Ongeveer 70% van de patiënten heeft daarnaast
bij opname een verslavingsprobleem.
Algemeen
We zijn expert in de behandeling van tbs-patiënten. Dit komt mede doordat we ons
al bijna 60 jaar richten op deze specifieke groep mensen. Daarbij zijn we gespecialiseerd in de behandeling van vrouwen, hebben veel kennis van zedenproblematiek en long care trajecten voor psychotische patiënten. Ook behoort
transmuraal werken tot ons specialisme en nemen we tijdelijk (11 weken) tbspatiënten vanuit andere klinieken op voor aanvullende diagnostiek en observatie.
Over de TBS
De rechter legt de tbs-maatregel met dwangverpleging alleen op aan mensen die
gedeeltelijk of geheel ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard. Hierbij is vaak na
onderzoek aangetoond dat deze mensen een psychiatrische problematiek kennen
en (mede daardoor) een ernstig delict pleegden. Hierbij moet het gaan om een ‘tbswaardig’ delict waarvoor minimaal 4 jaar gevangenisstraf kan worden opgelegd.
Ook moet er kans op herhaling bestaan. Na het uitzitten van een gevangenisstraf
wordt de verdachte verplicht opgenomen in een forensisch psychiatrisch centrum
(fpc), zoals de Van der Hoeven Kliniek.
Behandeling
Binnen de kliniek bootsen we de maatschappij zo veel mogelijk na. Het is immers
de bedoeling dat patiënten uiteindelijk terugkeren in de samenleving. Binnen de
muren bestaat een gemeenschap waar patiënten verantwoordelijkheid leren dragen
voor de veiligheid van zichzelf, elkaar en de medewerkers. Patiënten krijgen meer
vrijheden als ze laten zien dat ze die verantwoordelijkheid kunnen dragen. Binnen
de Kliniekraad bespreken patiënten en medewerkers alle veiligheidvraagstukken en
zaken die het leefklimaat aangaan. Binnen de kliniek behandelen we patiënten
volgens de What Works-principes.
Op de leefgroepen dragen de patiënten samen verantwoordelijkheid voor de
huishoudelijke zaken, zoals koken en schoonmaken. Overdag en ’s avonds nemen
de patiënten deel aan hun behandelingsprogramma’s. Dat programma verschilt per
persoon, omdat de activiteiten zich richten op de individuele behandel-doelen.
Naast de therapeutische behandeling en farmacotherapie bestaat de behandeling
uit activiteiten op het vlak van arbeidstraining, onderwijs, sport, vrijetijdsbesteding
en netwerkactiviteiten. Patiënten leven op een leefgroep en volgen daar een zo
normaal mogelijk dagelijks leven.
De kliniek kent acht afdelingen, zes voor patiënten met persoonlijkheidsstoornissen en twee voor mensen met psychotische problematiek. Daarnaast zijn er
twee, hooggestructureerde individuele afdelingen. Hier nemen we patiënten op die
psychisch niet voldoende stabiel of leefgroepgeschikt zijn. Ook beschikken we over
drie transmurale afdelingen, waar patiënten onder begeleiding buiten de muren van
de kliniek wonen.
Behandelplan
In het behandelplan leggen we de factoren vast die van belang zijn om te
behandelen en die een directe relatie hebben met de risico´s voor recidive. Dit

behandelplan wordt multidisciplinair opgesteld onder verantwoordelijkheid van
het hoofd behandeling. Daarbij kijken we naar de risicofactoren en beschermende
factoren. Met sommige risico´s, zoals autisme, moet de patiënt om leren gaan.
Dan is het zaak de beschermende factoren zo groot mogelijk te maken. We
betrekken de patiënt bij het behandelplan en luisteren goed naar waar deze aan
denkt te moeten werken. De patiënt moet zich ook verbinden aan het plan. Waar
nodig zetten we daarbij motiverende gespreksvoering in, om de patiënt te helpen
begrijpen waarom het goed is om deel te nemen aan de behandeling.
Werk en opleiding
Vanaf het moment dat een patiënt wordt opgenomen in de Van der Hoeven Kliniek
gaat hij of zij aan het werk in een van de tien werkplaatsen. Werk is een
belangrijke beschermende factor voor een veilige en succesvolle terugkeer in de
samenleving. Het geeft een zinvolle daginvulling en structuur en zorgt voor
inkomen. Veel van onze patiënten hebben geen opleiding en daardoor vaak geen
vak geleerd. In de kliniek kunnen patiënten diverse gecertificeerde (vak)opleidingen
volgen waarmee ze na hun behandeling bij bedrijven aan de slag kunnen. Zo
kunnen patiënten niet alleen werken aan het verminderen van de kans op recidive
(opnieuw plegen van een delict), maar ook aan hun toekomst.
Voor familie en netwerk
We begeleiden en betrekken waar mogelijk de familie en het netwerk van onze
patiënten bij de behandeling en onderhouden contacten met hen. Zij zijn immers
degenen die de patiënt het langste en beste kennen. Zij spelen tijdens én na de
behandeling een grote rol in het leven van de patiënt. De familie kan relevante
informatie geven over de kindertijd en achtergrond van de patiënt. En tegelijkertijd
kan de familie meekijken op het moment dat patiënten hun eerste stappen terug in
de samenleving zetten. Ook begeleiden de forensisch netwerkbegeleiders
familiegesprekken en begeleiden en coachen zij partnerrelaties. Elke patiënt en zijn
familie krijgen een vaste begeleider. De forensisch netwerkbegeleider maakt deel
uit van het behandelteam.
Slachtofferbeleid
Aandacht voor slachtoffers geven we prioriteit binnen onze kliniek. We nemen de
belangen van slachtoffers (en nabestaanden) zorgvuldig mee bij verlofaanvragen
en investeren in gesprekken tussen daders en slachtoffers. We werken regelmatig
samen met Slachtofferhulp Nederland en houden contact met diverse
lotgenotengroepen voor slachtoffers en nabestaanden.
Samenwerken met ketenpartners
Tijdens en na de behandeling wordt intensief samengewerkt met het netwerk van
regionale ketenpartners, zoals beschermd wonen- en ggz-instellingen. De
verwijzende ketenpartner wordt actief bij de behandeling betrokken. Om de
overgang naar de vervolginstelling te vergemakkelijken en eventuele (tijdelijke)
crises op te vangen wordt altijd een heropnamegarantie aangeboden.
Contact
Van der Hoeven Kliniek
Willem Dreeslaan 2
3515 GB Utrecht
Tel: 030-2758275 (algemeen)/ Tel: 030-2758256 (afdeling Plaatsing)
Fax: 030 – 275 82 00
E-mail: info@hoevenkliniek.nl / www.hoevenkliniek.nl
De TBS-kliniek is een onderdeel van de Van der Hoeven Kliniek. Dit is een forensisch
psychiatrisch ziekenhuis met locaties in Utrecht en Amersfoort. De Van der Hoeven Kliniek is
onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten.
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