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RESULTATEN

  2015  2014 2013

Aantal cliënten in behandeling op 31-12 4.250 4.380 4.230

Aantal primair behandelde cliënten 
 totaal 9.476 9.765 9.606
 FZ jeugd + volwassenen 3.872 3.869 3.545
 GGZ jeugd 1.368 1.383 1.491
 GGZ volwassenen 4.653 4.919 4.946
 client in PI 484 519 543

 
Aantal behandelingen met verrichting in peiljaar
 totaal 9.766 10.034 9.823
 FZ jeugd + volwassenen 4.028 3.997 3.620
 GGZ jeugd 1.389 1.404 1.508
 GGZ volwassenen 4.729 4.995 5.024
 client in PI 503 531 548

 
Waarvan met aanmelding in peiljaar *
 totaal 4.675 4.847 4.838
 FZ jeugd + volwassenen 2.069 2.060 1.753
 GGZ jeugd 723 730 738
 GGZ volwassenen 1.972 2.152 2.426
 client in PI 312 318 328

 
Waarvan met intake in peiljaar *
 totaal 4.172 4.268 4.261
 FZ jeugd + volwassenen 1.844 1.820 1.637
 GGZ jeugd 664 677 675
 GGZ volwassenen 1.788 1.882 2.042
 client in PI 287 295 321

FZ = Forensische Zorg; PI = Penitentiaire Inrichting
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  2015  2014 2013

Waarvan met afwijzing in peiljaar *
 totaal 1.189 1.086 902
 FZ jeugd + volwassenen 528 471 277
 GGZ jeugd 144 121 139
 GGZ volwassenen 526 497 487
 client in PI 84 89 74

 
Waarvan behandeling gestart in peiljaar *
 totaal 3.752 3.881 3.855
 FZ jeugd + volwassenen 1.657 1.626 1.481
 GGZ jeugd 601 645 615
 GGZ volwassenen 1.634 1.732 1.866
 client in PI 234 249 259

Waarvan behandeling gestopt in peiljaar *
 totaal 4.418 4.051 3.942
 FZ jeugd + volwassenen 1.871 1.638 1.533
 GGZ jeugd 680 631 677
 GGZ volwassenen 2.060 1.911 1.853
 client in PI 219 211 217

 
Aantal klachten van cliënten 2 1

 
Aantal klachten van cliënten gegrond 0 0

 
Gemiddelde wachttijd aanmelding - intake (dagen)
 totaal 39 38 34
 FZ jeugd + volwassenen 45 41 32
 GGZ jeugd 32 36 41
 GGZ volwassenen 35 37 33
 client in PI 37 30 24

 
Gemiddelde wachttijd intake-start behandeling 
(dagen)
 totaal 36 40 36
 FZ jeugd + volwassenen 36 42 35
 GGZ jeugd 33 37 36
 GGZ volwassenen 36 39 36
 client in PI 32 42 35
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Aantal en soort cliënten
Het aantal cliënten van de Waag is in alle vestigingen vrijwel stabiel gebleven ten opzichte 
van voorgaande jaren. Dit terwijl er wel gefocust is op het aanpassen van de behandelin-
tensiteit (zorgzwaarte) op het risicoprofiel (hoe hoger, hoe intensiever). Het aantal cliënten 
dat in 2015 via het ministerie van Veiligheid en Justitie in behandeling is gekomen, is na-
genoeg hetzelfde als in 2014. Het aantal cliënten dat vrijwillig in behandeling is gekomen, 
is gedaald ten opzichte van het aantal cliënten in 2014 en 2013. Deze daling heeft zich in 
2015 voornamelijk voorgedaan bij de volwassenen. Er zijn hiervoor verschillende verkla-
ringen te bedenken. Cliënten kunnen sinds 2015 uitsluitend via de huisarts bij de Waag 
terecht. Dit wordt voor een deel van de cliënten als  een extra drempel ervaren om vrijwil-
lig in behandeling te komen. Ook is er sprake van een grotere financiële drempel (afhanke-
lijk van hun verzekering). Beide ontwikkelingen vindt de Waag zorgelijk. Daarnaast is het 
aantal afwijzingen voor behandeling in 2015 hoger dan in 2014 en 2013. Dit heeft te maken 
met strengere (administratieve) criteria waardoor minder cliënten aan de eisen van de 
financiers voldeden. Het beleid om cliënten niet langer te behandelen dan noodzakelijk lijkt 
vruchten afgeworpen te hebben; het aantal cliënten dat waarvan de behandeling in 2015 is 
gestopt, is bijna 10% hoger dan het jaar daarvoor. 

Wachttijden voor behandeling
De gemiddelde wachttijd van aanmelding tot intake is met 39 kalenderdagen op 
het niveau van 2014 gebleven. Tussen de eerste intake en start behandeling zaten 
in 2015 36 dagen tegen 40 dagen in 2014. De wachttijden zijn in 2015 dus licht ge-
daald ten opzichte van 2014. Het reduceren van wachttijd blijft aandacht vragen. 

Behandeling in Penitentiaire Inrichtingen
De Waag is ook actief in Penitentiaire Inrichtingen. Een substantieel deel van de gedeti-
neerden heeft een matig tot hoog risicoprofiel die gerelateerd is aan statische en dyna-
mische criminogene risicofactoren. Het is bekend dat het terugdringen van delictgedrag 
met een hoog recidiverisico om specifieke, intensieve en deskundige behandeling vraagt. 
Het behandelprogramma van de Waag is erop gericht om recidivevermindering in eerste 
instantie in geslotenheid aan te bieden en later (indien mogelijk) in ambulante vorm wordt 
voortgezet.

In 2015 behandelde de Waag 484 cliënten in PI’s en PPC’s. Dit is een afname ten opzichte 
van 2014 en 2013. Deze  afname is te verklaren door organisatieveranderingen bij de Dienst 
Justitiële Inrichtingen (o.a. sluiting PI´s, vermindering van behandelingen door externe par-
tijen). Het verlenen van forensische zorg draagt bij aan het verminderen van recidive. Zo 

* =  Doordat aanmelding, intake, start behandeling en afsluiting in veel gevallen niet in hetzelfde boekjaar 
plaatsvinden, kunnen de getallen binnen één jaar niet zonder meer worden opgeteld en afgetrokken. Ver-
schillen worden ook veroorzaakt doordat cliënten binnen 1 jaar van jeugd naar volwassenen kunnen gaan.
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ligt het recidivecijfer van ex-justitiabelen zonder behandeling (49%) aanzienlijk hoger dan 
bij ex-tbs-gestelden (21%). Tevens toont recent onderzoek aan dat het percentage Waag-
cliënten dat na de behandeling terugvalt in delictgedrag - vergeleken met ex-reclassanten 
en ex-gedetineerden - laag is. Bijna 80% van de cliënten van de Waag is twee jaar na be-
handeling (nog) niet gerecidiveerd.
 


