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Call to action
Vanaf 2016 gaan we het allemaal merken: het effect van het
programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ). Binnen dit
programma werkt het hele veld aan betere zorg en een veiliger
samenwerking. Dit gebeurt met behulp van calls: oproepen
aan instellingen om mee te doen aan onderzoek. Joep Verbugt
(GGZ Eindhoven) en Ruud Rutten (Tactus Verslavingszorg)
lichten het programma toe.

Een apart programma over kwaliteit, is er nu onvoldoende kwaliteit?
Ruud Rutten: “Nee, dat zeker niet. Er is veel ervaring
binnen de instellingen en er wordt veel onderzoek
gedaan, maar het is vaak ieder voor zich. Dat is een
cultuurelement van de geestelijke gezondheidszorg
dat langzaam verdampt, maar waar we nog een slag
in hebben te slaan. Het veld is in zijn geheel nodig.
Het is de uitdaging om bevindingen met elkaar te
delen. Dat past ook helemaal in het huidige tijdsbeeld.”
Joep Verbugt: “Gelukkig groeit het besef dat we alleen
maar beter kunnen worden als we het samen doen.
De kracht van het programma is de unieke combinatie van professionals, bestuurders en wetenschappers. Ze móeten gewoon iets met elkaar. Het
belang is groot. Er is geen sector waarin zoveel wordt
geïnvesteerd in methodieken als in de forensische
sector. Over samen gesproken: we gaan ook steeds
meer cliënten bij onderzoek betrekken. Met de tips
van ervaringsdeskundigen is de behandeling veel
effectiever.”
Hoe gaat het in zijn werk met die calls?
Rutten: “Een programmacommissie stelt vast aan
welk onderzoek behoefte is, bijvoorbeeld omdat er
geen eenduidige werkwijze is. Zo hebben we een

call gehad rond agressietraining en een call over
psycho-educatie bij licht verstandelijk beperkten.
Wij doen dan een oproep aan het veld of ze een onderzoeksvoorstel willen doen. De programmacommissie kiest vervolgens het beste voorstel uit en dat
onderzoek wordt – met budget vanuit het programma – uitgevoerd. De resultaten worden gedeeld met
alle instellingen.”

‘Er is geen sector waarin
zoveel wordt geinvesteerd
in methodieken als in de
forensische sector’

Reageren instellingen voldoende op de calls?
Verbugt: “Het gaat boven verwachting goed. In nog
geen twee jaar tijd lopen er 29 calls en zijn er acht
klaar. Twee interventies zijn al goedgekeurd door de
Erkenningscommissie. De instellingen tonen een
grote bereidheid om aan de slag te gaan en effectiviteit van behandelingen te onderzoeken.”
Rutten: “We hebben tot nu toe het maximale eruit
gehaald. Bijna elke instelling is al op de een of andere manier betrokken bij KFZ. Binnen de forensische
sector is al veel wetenschappelijke capaciteit. We
ploegen in vruchtbare aarde. Dat heeft ook een keerzijde. Veel mensen zijn verknocht aan hun wetenschappelijk traditie en vinden het moeilijk om los te
laten of te vernieuwen. Zo is er een forse discussie
gevoerd over risicotaxatie-instrumenten. Uiteindelijk komen we daar wel uit.”
Wat vind je zelf een geslaagd project uit KFZ?
Rutten: “Ik ben erg blij dat er meer aandacht is voor
doelgroepen als licht verstandelijk gehandicapten
en verslaafden. Vroeger waren we puur gericht op de
diagnose of een persoonlijkheidsstoornis. Er is nu
meer aandacht voor onderliggende problematiek.
Heel belangrijk, want het gaat om 35 procent van
onze cliënten. We pakken hun zorg en behandeling

veel meer integraal op. Daardoor vallen puzzelstukjes op hun plek.”
Leidt KFZ al tot betere kwaliteit van de behandeling?
Rutten: “Het is nog te vroeg om dat te zeggen. We
gaan nu met een aantal methodieken met pilots
beginnen. Ook daar kunnen instellingen zich voor
melden. Het effect zal dit jaar en zeker volgend jaar
merkbaar zijn. Naast implementatie van de eerste
projecten houden we constant nieuwe ontwikkelingen in de gaten. We komen dit jaar ook weer met
nieuwe calls. We hopen op het enthousiasme van
instellingen, zoveel mogelijk verspreid over het
land. Hou de website in de gaten!”
Verburgt: “Uiteindelijk hopen we met het programma
bij te dragen aan het terugdringen van de recidive
en een genuanceerder debat over tbs in de samenleving. We streven naar grotere effectiviteit van behandelingen in de forensische zorg en nog betere en
kortere tbs-trajecten. We schuiven zorg en preventie
nog meer naar voren, zodat de samenleving nog
veiliger wordt.”

‘We ploegen in vruchtbare aarde’

