
                        

 
  
 
 
 
Wet Forensische Zorg 
Informatie voor cliënten 

 
Wet Forensische Zorg 
Per 1 januari 2019 is er nieuwe 
wetgeving voor forensische 
geestelijke gezondheidszorg voor 
volwassenen. Deze wetgeving 
heet de Wet Forensische Zorg 
(WFZ). De wet zorgt er onder 
andere voor dat cliënten de 
juiste zorg krijgen. Ook helpt de 
wet in het uitwisselen van 
informatie tussen zorgaanbieders 
en/of toezichthouders om zo 
betere zorg te kunnen verlenen. 
Denk bijvoorbeeld aan het 
uitwisselen van informatie tussen 
de Reclassering en de 
behandelaar van een GGZ-
zorginstelling. 
 
Gegevensuitwisseling 
Binnen de Wet Forensische Zorg 
zijn duidelijke afspraken 
vastgelegd over het uitwisselen 
van gegevens. De minister (DJI), 
het Openbaar Ministerie, 
reclassering en forensische 
Zorgaanbieders zoals de Waag,  
wisselen gegevens uit. De 
gegevens gaan bijvoorbeeld over 
de plaatsing, de problematiek 
en/of ontwikkeling die een cliënt 
doormaakt.   
 
Intakegesprek 
Wat betekent dit voor een cliënt 
van de Waag? 
Behandelaren van de Waag zijn 

door de wet verplicht om aan de 
reclasseringsmedewerker 

informatie door te geven (ook als 
je hiervoor geen toestemming 
geeft). Dit geldt ook als een 
andere persoon of instantie als 
toezichthouder optreedt namens 
het Ministerie van Justitie. Een 
behandelaar bij de Waag moet 
de reclasseringsmedewerker op 
de hoogte houden over de 
volgende onderwerpen:  
 
• Nakomen behandelafspraken 
(kom je bijvoorbeeld vaak te laat 
op jouw afspraken bij de Waag, 
kom je niet opdagen zonder af te 
zeggen of zeg je vaak afspraken 
af); 
• De mate waarin je 
gemotiveerd bent voor de 
behandeling en gemotiveerd 
bent om veranderingen in jouw 
leven aan te brengen zodat de 
kans op het plegen van nieuwe 
delicten kleiner wordt; 
• De mate waarin je meewerkt 
aan de geboden zorg 
(bijvoorbeeld of je écht mee doet 
met de behandeling, maak je 
thuis opdrachten en pas je het 
geleerde toe in jouw dagelijkse 
leven); 
• Als de behandeling, om welke 
reden dan ook, zal worden 
gestopt.  
 
Om de veiligheid van anderen te 
waarborgen, is de behandelaar 

ook verplicht om informatie te 
delen als…   



                        

 

• er sprake is van een 
overtreding van één of meerdere 
voorwaarden in jouw 
strafrechtelijke beslissing. Dus 
ook als je een strafbaar feit 
pleegt dat te maken heeft met 
het (delict)gedrag waarvoor je in 
behandeling bent;  
• er omstandigheden zijn die 
een signaal vormen voor 
onveiligheid / risico op recidive 
(de kans lijkt groot dat je snel 
opnieuw een delict gaat plegen); 
• je medicatie weigert in te 
nemen volgens voorschrift van 
een arts. 
 
Tot slot 
Mocht je vragen hebben over 
deze informatie dan kun je deze 
stellen aan jouw behandelaar. 
 
Contact 
Voor overige informatie kun je 
contact opnemen met de Waag. 
Zie hiervoor onze website: 
www.dewaagnederland.nl 
 
De Waag is onderdeel van De 
Forensische Zorgspecialisten. 
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