Forensisch FACT Team
Het Forensisch FACT Team
(afgekort tot ForFACT) levert
intensieve zorg aan forensisch
psychiatrische cliënten die niet
goed in zorg komen door hun
chaotische levensstijl, psychiatrische problematiek, middelenmisbruik of psychosociale
problematiek. ForFACT biedt
diagnostiek, behandeling en
begeleiding bij het herstel van
deze cliënten.
Doelgroep
ForFACT is geschikt voor
volwassenen met een
psychiatrische aandoening,
middelenproblematiek,
intellectuele beperking,
persoonlijkheidsproblematiek en
psychosociale problemen.
Cliënten kunnen worden
aangemeld in een vrijwillig,
justitieel of civielrechtelijk kader.
Daarnaast kunnen cliënten vanuit
de Van der Hoeven Kliniek via
ForFACT uitstromen en
resocialiseren.
Inhoud van de behandeling
Forensisch FACT staat voor
Forensisch Assertive Community
Treatment. Dit houdt in dat een
ambulant, multidisciplinair team
alle zorg en behandeling levert
aan forensisch psychiatrische
cliënten in het dagelijkse leven.
Het team werkt outreachend,

d.w.z. dat de gesprekken zoveel
als mogelijk in de eigen omgeving van de cliënt plaatsvinden.
Indien er sprake is van een
(potentiële) crisissituatie kan de
zorg worden geïntensiveerd; ook
wanneer dit een opname
betekent.
Doel van de behandeling
De doelen van de behandeling
zijn herstel, het vergroten van de
autonomie, risicopreventie en
risicomanagement.
Praktische informatie
Het team van ForFACT bestaat
onder andere uit GZ-psychologen, verpleegkundigen, een
arbeidsdeskundige, een
psychiater en een
maatschappelijk werker, allen
met veel ervaring bij de Waag en
de Van der Hoeven Kliniek.
Uitgangspunt bij ForFACT is dat
er zo veel mogelijk een beroep
wordt gedaan op de eigen
verantwoordelijkheid van
cliënten en deze over te nemen
waar dit (nog) niet lukt. Naast de
outreachende aanpak is er
tevens de mogelijkheid om
cliënten gerichte behandelmodules te bieden. Indien nodig
wordt er intensief samengewerkt
met andere hulpverleners en
zorginstellingen uit de regio.
Daarnaast werkt het team samen

met de justitiële ketenpartners
van de Waag. Waar mogelijk
wordt het systeem van de
cliënten bij de behandeling
betrokken. De nadruk van de
behandeling ligt op het bieden
van continue zorg.
Duur van de behandeling
De duur van de behandeling is
afhankelijk van de hevigheid van
de problematiek. De zorg kan
langdurig zijn en indien gewenst
blijft het team na uitstroom
enkele maanden op de achtergrond aanwezig. Zodra het risico
op delicten is geminimaliseerd,
kan een cliënt door- of
uitstromen.

Contact
Regio Utrecht
E-mail:
forfactutrecht@dewaagnederland
.nl
Telefoon: 030-272 06 85
Regio Amersfoort, Eemland,
Noord-Oost Veluwe
E-mail:
forfactamersfoort@dewaagnederl
and.nl
Telefoon: 033-448 44 88
ForFACT is een
samenwerkingsverband tussen
de Waag en de Van der Hoeven
kliniek (KIB en TBS). Beiden zijn
onderdeel van De Forensische
Zorgspecialisten.

Procedure voor verwijzing
Cliënten kunnen telefonisch of
schriftelijk worden aangemeld
voor een intake. 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).
Kosten
Indien een cliënt een justitieel
kader heeft, hoeft er geen eigen
bijdrage betaald te worden. Bij
vrijwillige behandeling betaalt de
cliënt het verplichte eigen risico.
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