
 
 

 

 

Forensisch FACT Team 
 

De Waag is per 1 juni 2012 gestart met een Forensisch FACT Team (ForFACT) dat 

outreachende zorg levert aan cliënten die anders van zorg verstoken zouden blijven door 

een chaotische levensstijl, psychiatrische problematiek, middelenmisbruik, 

psychosociale problematiek en dergelijke. Samengevat gaat het om behandeling, 

begeleiding, rehabilitatie en ondersteuning bij herstel. 

 

 

Doel 

Forensisch FACT staat voor Forensisch Flexibel 

Assertive Community Treatment, wat betekent 

dat een ambulant werkend multidisciplinair 

team alle zorg en behandeling levert aan 

forensisch psychiatrische cliënten daar waar ze 

wonen en werken en het dagelijkse leven 

moeten opbouwen. Cliënten worden op een 

assertieve, outreachende manier benaderd, 

waarbij indien nodig ook gebruik kan worden 

gemaakt van dwang- of drangmiddelen. De 

doelen zijn het vergroten van herstel en 

autonomie, het vergroten van de veiligheid, 

risicopreventie en risicomanagement. Indien er 

sprake is van een (potentiële) crisissituatie kan 

naar behoefte de zorg en frequentie van 

contacten worden geïntensiveerd, ook wanneer 

dit een opname kan betekenen. 

 

Doelgroep 

Volwassenen met een psychiatrische aan-

doening, middelenproblematiek, intellectuele 

beperking, persoonlijkheidsproblematiek en 

psychosociale problemen. Cliënten kunnen 

zowel via de huisarts, psychiater of 

reclassering worden aangemeld. Ook kunnen 

cliënten vanuit de Van der Hoeven Kliniek (KIB 

en TBS) via ForFACT uitstromen en resocia-

liseren.  

 

Team en aanpak  

Het team bestaat uit onder andere GZ-

psychologen, verpleegkundigen, een 

psychiater, een arbeidsdeskundige en een 

maatschappelijk werker, allen met veel 

ervaring zowel bij de Van der Hoeven Kliniek 

als bij de Waag.  

 

 

Uitgangspunt bij ForFACT is dat er voor zover 

mogelijk een appèl wordt gedaan op de eigen 

verantwoordelijkheid van cliënten en deze over 

te nemen waar dit (nog) niet lukt. Naast de 

outreachende aanpak en bemoeizorg is er 

tevens de mogelijkheid om cliëntgerichte 

behandelmodules aan te bieden. Wanneer er 

deskundigheid vereist is die niet in het team 

beschikbaar is, wordt er intensief samen-

gewerkt met andere hulpverleners en 

zorginstellingen uit de regio. Daarnaast werkt 

het team samen met de (justitiële) keten-

partners en wordt waar mogelijk het systeem 

van de cliënten bij de behandeling betrokken. 

De nadruk van de behandeling ligt op het 

bieden van continue zorg. Dit houdt in dat het 

team ook contact met de cliënt houdt wanneer 

hij/zij tijdelijk elders verblijft, bijvoorbeeld in 

verband met een opname of detentie. 

 

Indicatiestelling 

De indicatiestelling van cliënten die in 

aanmerking komen voor ForFACT vindt plaats 

aan de hand van een schriftelijke of 

telefonische aanmelding en vervolgens een of 

meerdere intakegesprekken. 

 

Duur  

De duur van de behandeling is afhankelijk van 

de ernst van de problematiek. De zorg kan 

langdurig geboden worden en het team blijft, 

indien gewenst, ook na uitstroom enkele 

maanden op de achtergrond aanwezig. Zodra 

het risico op delicten is geminimaliseerd, kan 

een cliënt door- of uitstromen. 

 

 



Verwijzing  

Wanneer u iemand kent die mogelijk in 

aanmerking komt voor een behandeling bij 

ForFACT kunt u contact opnemen via 

onderstaande contactgegevens.  

Reclassering kan aanmelden via de IFZO en 

voor een vrijwillige verwijzing geldt dat deze 

door een huisarts of psychiater moet worden 

gedaan. 

Erkenning 

Het ForFACT team in Utrecht is sinds 2014 

officieel erkend door de Stichting Centrum 

Certificering ACT en FACT (www.ccaf.nl). 

 

Contact 

Verwijzers kunnen cliënten telefonisch en per 

e-mail aanmelden.  

Regio Utrecht 

E-mail: forfactutrecht@dewaagnederland.nl 

Telefoon: 030-272 06 85 

Regio Amersfoort, Eemland, Noord-Oost 

Veluwe 
E-mail: forfactamersfoort@dewaagnederland.nl 

Telefoon: 033-448 44 88 

www.dewaagnederland.nl 

www.hoevenkliniek.nl 

www.deforensischezorgspecialisten.nl 

 

ForFACT is een samenwerkingsverband tussen 

de Waag en de Van der Hoeven Kliniek (TBS 

en KIB). Beide organisaties zijn onderdeel van 

De Forensische Zorgspecialisten.  

 

 

 

 
 

 


