
Topzorg

Wanneer?
Topzorg is een behandeling die je kunt 
volgen als je telkens opnieuw in aanra-
king komt met politie en justitie. Je bent 
al vaker aangehouden en/of veroordeeld 
voor een misdrijf en staat onder toezicht 
van de reclassering. Je hebt eerder al 
veel hulpverlening gehad. Het kan ook 
zijn dat je Topzorg krijgt in de laatste 
fase van jouw detentieperiode, of om te 
voorkomen dat je detentie krijgt of wordt 
opgenomen in een kliniek.   

Hoe ziet de behandeling eruit?
Topzorg is een intensieve behandeling. 
Je hebt meerdere keren per week (mini-
maal 2 uur) contact met een behandelaar. 
Jij ziet de behandelaar niet alleen bij de 
polikliniek, maar hij of zij komt ook bij jou 
thuis, op het werk of op school. Verder 
kunnen mensen die voor jou belangrijk 
zijn worden betrokken bij de behandeling. 

Topzorg is een behandelprogramma voor jongeren van 17 tot 
en met 24 jaar die een hoog risico lopen om een delict te plegen. 
Het gaat om vermogens- en/of geweldsdelicten, eventueel in 
combinatie met andere typen delicten. Voorbeelden zijn inbraak, 
een overval, mishandeling of bedreiging. Het doel van Topzorg is 
om ervoor te zorgen dat je geen delicten meer pleegt. Je krijgt 
begeleiding en leert vaardigheden die je nodig hebt om dit te bereiken.



Aan het begin van de behandeling legt 
de behandelaar contact met jou, met de 
mensen die direct bij je betrokken zijn 
en andere mensen uit je omgeving. 
De behandelaar denkt met jou mee over 
wat er nodig is voor jou om problemen 
en delictgedrag te verminderen. Er wordt 
bekeken wat Topzorg hieraan kan bijdra-
gen. Jullie stellen samen behandeldoelen 
op waar jij aan gaat werken met mensen 
die belangrijk zijn voor jou en met de 
behandelaar. Ook wordt de reclassering 
erbij betrokken.  

Ieder persoon is anders en heeft andere 
dingen meegemaakt. Daarom wordt de 
behandeling zo ingericht dat hij zo goed 
mogelijk bij jou aansluit. Je werkt aan 
zaken die bij jou kunnen leiden tot delict-
gedrag. Dit doe je onder andere door het 
veranderen van je gedrag en denken 
waardoor je niet meer in problemen 
komt. Je leert bijvoorbeeld verstandige 
keuzes maken en eerst na te denken 
voordat je iets doet. Ook bouw je dingen 
in je leven op die je beschermen tegen 
het plegen van delicten. Denk bijvoor-
beeld aan een goede woonplek, werk of 
opleiding, wat je doet in je vrije tijd en 
de mensen die je om je heen hebt. 

Jouw vooruitgang in de behandeling 
wordt regelmatig met elkaar besproken. 
Op deze evaluatiemomenten wordt 
vastgesteld hoe hoog het risico op 
delictgedrag nog is. Ook wordt bekeken 
welke doelen je al hebt behaald en waar 
je nog aan moet werken. Als er te weinig 
vooruitgang is of wanneer je regelmatig 
afspraken afzegt, zal dit besproken wor-
den met de reclassering. Op het moment 
dat de doelen zijn behaald wordt de 
behandeling positief afgesloten.

Hoe lang duurt de behandeling?
Vaak is het moeilijk te voorspellen 
hoe lang de behandeling gaat duren. 
Gemiddeld duurt Topzorg 7 tot 15 
maanden. De behandeling begint 
intensief. Je hebt dan veel contact 
met de behandelaar. Ben je verder 
in je behandeling, dan heb je vaak 
minder afspraken nodig of zijn je 
afspraken minder lang.

Waar kun je Topzorg krijgen?
Topzorg wordt aangeboden bij de 
Waag in Amersfoort, Amsterdam, 
Zaandam, Den Haag (ook voor regio 
Gouda en Leiden), Dordrecht, Rotterdam 
en Utrecht. 

Contact
Voor informatie over onze openingstijden, eigen bijdrage 
en overige vragen, kun je contact opnemen met de Waag. 
Zie hiervoor onze website: www.dewaagnederland.nl

De Waag is onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten.

Code 33 - januari 2021


