
 

 

 

 

 

Veiligheidstaxatie, diagnostiek en behandeladvies voor 

Jeugd  
Informatie voor verwijzers   

 

 

Bij de Waag kunt u een ‘Veiligheidstaxatie’, eventueel in combinatie met de module 

‘Diagnostiek en behandeladvies’ aanvragen. 

 

Veiligheidstaxatie voor jeugd 

De module ‘Veiligheidstaxatie’ (segment B) 

bestaat onder andere uit een uitgebreide 

risicotaxatie door afname van een tweetal 

risicotaxatie-instrumenten welke specifiek 

gericht zijn op het in kaart brengen van 

risicofactoren en (de mate van) veiligheid. Met 

behulp van deze instrumenten en de 

forensische expertise van de behandelaar 

wordt het mogelijk een inschatting te maken 

over de veiligheid op de korte en lange 

termijn. Gekeken wordt naar: 

 het risico op recidive; 

 problemen in het gezin; 

 de ontwikkeling van de jongere: is 

bijvoorbeeld (dreigende) 

uithuisplaatsing aan de orde of 

(dreigende) definitieve schorsing van 

school; 

 welk gedrag mogelijk kan gaan 

plaatsvinden: bijvoorbeeld (huiselijk) 

gewelddadig gedrag, zedendelicten of 

het plegen van een overval.  

Tevens wordt een inschatting gegeven van de 

motivatie en leerbaarheid van de jongere en 

het gezin en wordt een (voorlopige) diagnose 

gesteld.  

 

 

 

De behandelaar zal vanuit zijn of haar 

forensische expertise en de uitkomst van de 

instrumenten aangeven of een behandeling 

geïndiceerd is en waar de behandeling op 

gericht dient te zijn. Ook kan de behandelaar 

advies geven bij welke instelling behandeling 

gevolgd kan worden.  Met name bij jongeren 

met een hoog risico op het vertonen van 

onveilig gedrag geldt dat zij passende, 

intensieve forensische zorg nodig hebben.  

 

Diagnostiek en behandeladvies 

Volgend op de module ‘Veiligheidstaxatie’ kan 

de module ‘Diagnostiek en Behandeladvies’ 

worden aangeboden (segment B). In deze 

module wordt diagnostisch onderzoek gedaan, 

bijvoorbeeld naar aanleiding van 

onduidelijkheid over het niveau van 

functioneren, vermoeden van LVB, ADHD, 

ernstige systeemproblematiek of een Autisme 

Spectrum Stoornis en bij zorgen om de 

gewetensontwikkeling. De uitslag van de 

diagnostiek leidt, in combinatie met de 

informatie uit de veiligheidstaxatie, tot een 

nauwkeurige weergave van de ernst en aard 

van de problematiek. Ook wordt een 

behandeladvies gegeven ten aanzien van de 

hulpvraag, worden relevante behandeldoelen 

benoemd en wordt advies gegeven over de 

aard van de benodigde behandeling. Bij het 



geven van een behandeladvies wordt goed 

geluisterd naar de hulpvraag van de jongere en 

het gezin. Daarnaast wordt gekeken naar de 

zorgen en problemen die de omgeving en de 

jongere ervaren. 

De veiligheidstaxatie kan desgewenst op 

kantoor van het lokale team of bij het gezin 

thuis worden uitgevoerd.  

 

Behandeling voor Jeugd 

Naast risicotaxatie, diagnostiek en 

behandelindicaties biedt de Waag ook 

behandeling voor jeugd (segment C). 

De Waag biedt gespecialiseerde, ambulante 

forensische zorg gericht op complexe 

systeemproblematiek en grensoverschrijdend 

of strafbaar gedrag. De problemen van 

jongeren hangen vaak samen met hun 

ontwikkeling, leeftijd en de context waarin zij 

opgroeien waardoor voor deze groep specifieke 

behandelingen nodig zijn. De Waag heeft een 

specifiek team voor jongeren en 

jongvolwassenen in de leeftijd van 12 tot en 

met 23 jaar (en hun gezin). Binnen dit team 

werken jeugdbehandelaren die gespecialiseerd 

zijn op het gebied van één of meerdere 

specifieke zorgprogramma’s (methodieken).  

 

Doel van de behandeling 

De zorgprogramma’s zijn altijd gericht op het 

zorgdragen voor de veiligheid en het 

stoppen/verminderen van grensoverschrijdend 

gedrag en/of delictgedrag. Bij een deel van de 

jongeren wordt behandeling ook ingezet om 

uithuisplaatsing of schorsing van school te 

voorkomen. 

 

Het behandelaanbod 

Onderstaande zorgprogramma’s worden bij de 

Waag geboden: 

ARopMaat (ook voor LVB) – Agressieregulatie 

op Maat. 

FAST – Forensische Ambulante Systeem 

Therapie. 

OLG – Ouderschap met Liefde en Grenzen. 

Pas op de Grens Jeugd (LVB) - Seksueel 

Grensoverschrijdend Gedrag jeugd. 

Dit pik ik niet- behandeling voor jongeren die 

vermogensdelicten plegen. 

Topzorg – behandeling voor veelplegers (alleen 

in regio Amsterdam). 

PrO-ZORG – behandeling voor jongeren bij wie 

zorgen zijn over gewelddadige radicalisering 

(ook extreem rechts/links).  

 

Voor meer informatie over de 

zorgprogramma’s verwijzen wij u naar de 

folder ‘De behandeling van jeugd en 

jongvolwassenen bij de Waag’ (ook te vinden 

op de website).  

 

Meer informatie? 

De Waag wil cliënten en verwijzers graag zo 
goed mogelijk voorlichten. 
Meer informatie over de Waag, zoals folders, 
adressen, routebeschrijvingen en 
openingstijden van onze vestigingen en staan 
op onze website: www.dewaagnederland.nl 
Voor overige vragen kunt u contact opnemen 
met de Waag. 
 

De Waag is onderdeel van De Forensische 

Zorgspecialisten. 
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