Contact
Voor nadere informatie kunt
u contact opnemen met de Waag.
Stationsplein 20
3818 LE Amersfoort
T 033 – 448 44 88
F 033 – 448 44 89
E info@dewaagamersfoort.nl
W www.dewaagnederland.nl
Haagweg 5
2311 AA Leiden
T 071 – 516 24 10
F 071 – 516 24 11
E info@dewaag-leiden.nl
W www.dewaagnederland.nl
Zeeburgerpad 12-b
1018 AJ Amsterdam
T 020 – 462 63 33
F 020 – 462 63 34
E info@dewaagamsterdam.nl
W www.dewaagnederland.nl
Casuariestraat 3
2511 VB Den Haag
T 070 – 311 58 90
F 070 – 311 58 99
E info@dewaagdenhaag.nl
W www.dewaagnederland.nl

Wisselweg 151
1314 CC Almere
T 036 – 539 39 00
F 036 – 539 39 01
E info@dewaagflevoland.nl
W www.dewaagnederland.nl
Oostvest 60
2011 AK Haarlem
T 023 – 533 81 91
F 023 – 533 62 40
E info@dewaaghaarlem.nl
W www.dewaagnederland.nl
Marconistraat 2
3029 AK Rotterdam
Postbus 6015
3002 AA Rotterdam
T 010 – 201 04 44
F 010 – 201 04 45
E info@dewaagrijnmond.nl
W www.dewaagnederland.nl
Oudlaan 9
3515 GA Utrecht
Postbus 1362
3500 BJ Utrecht
T 030 – 272 06 85
F 030 – 275 82 20
E info@dewaagutrecht.nl
W www.dewaagnederland.nl

Algemene folder voor cliënten
komend uit het buitenland
Wat is de Waag?
De Waag is het grootste centrum voor
ambulante forensische psychiatrie in
Nederland. De Waag heeft behandelingen
voor jongeren en jongvolwassenen
(12 tot en met 23 jaar) en volwassenen
met externaliserende gedragsproblemen,
agressieproblemen, problemen rondom
diefstal en fraude, huiselijk geweld,
kindermishandeling, stalking of seksueel
grensoverschrijdend gedrag en voor
mensen bij wie zorgen zijn over dreigende
gewelddadige radicalisering. De poliklinieken
van de Waag zijn gevestigd in: Amersfoort,
Amsterdam, Den Haag, Almere, Haarlem,
Leiden, Rotterdam en Utrecht. De Waag
heeft satellietvestigingen in Zaandam,
Lelystad en Gouda.
Wat kunnen cliënten van de Waag
verwachten?
Wie ergens in behandeling gaat, wil
natuurlijk de best mogelijke zorg. Behandelaars van de Waag werken al meer
dan twintig jaar hard om die te realiseren.
Ze hebben een grote deskundigheid op
het gebied van forensische psychiatrie.
Ze maken zoveel mogelijk gebruik van
wetenschappelijk ondersteunde methoden
en zijn op de hoogte van de laatste internationale ontwikkelingen op hun vakgebied.
Belangrijke beslissingen binnen de behandeling worden altijd genomen in overleg
met een team van ervaren psychiaters,
psychologen, orthopedagogen en systeemtherapeuten.

Wat houdt een behandeling bij
de Waag in?
Ieder mens heeft een eigen persoonlijkheid en eigen leefomstandigheden. Bij de
Waag wordt daarom voor iedere cliënt
een individueel behandelplan gemaakt.
Tijdens de behandeling werkt een cliënt
met een behandelaar aan het voorkomen
of stoppen van grensoverschrijdend en/
of strafbaar gedrag en het verbeteren van
de veilgheid voor de cliënt en zijn of haar
omgeving. Dat kan alleen succesvol zijn
als ook de problemen die met dat gedrag
samenhangen worden opgelost. Sommige
cliënten zijn bijvoorbeeld in moeilijkheden
geraakt omdat ze relatieproblemen hebben.
Anderen zijn verslaafd aan alcohol of drugs.
Weer anderen hebben misschien last van
een depressie of van ADHD. Zolang daar
niets aan wordt gedaan, blijft de kans op
herhaling van een delict bestaan. Daarom
biedt de Waag een zo volledig mogelijk
behandelpakket aan dat uiteindelijk leidt
tot de wenselijke veranderingen (veiliger en
minder kans op grensoverschrijdend gedrag).
Wat voor soort behandelingen biedt
de Waag?
De Waag heeft een breed behandelaanbod. De poliklinieken bieden mogelijkheden voor individuele gesprekstherapie,
voor partnerrelatietherapie, gezinstherapie
en soms wordt er ter ondersteuning ook
groepsbehandeling ingezet. Er worden ook
psychiatrische behandelingen gegeven,
waarbij zo nodig medicatie wordt voorW405b

Adressen

geschreven. Daarnaast zijn er verschillende gespecialiseerde behandelingen
voor jongeren en jongvolwassenen. De
Waag heeft ook gespecialiseerde aanbod
voor cliënten met een lichtverstandelijke
beperking.
Aanmelden?
Cliënten kunnen zich zodra zij in Nederland
zijn aanmelden bij de Waag. Dit kan via
de reclassering, maar als de cliënt gedetineerd was in het buitenland, heeft deze
mogelijk geen contact met de reclassering
en kan de huisarts voor een verwijzing
naar de Waag zorgen. Als de cliënt naar
de huisarts gaat, kan deze de cliënt bij
de Waag aanmelden. Bij aanmelding kan
een voorkeur aangegeven worden voor
de dichtstbijzijnde vestiging van de Waag.
Zie de achterkant van deze folder voor
alle adressen.
Meer informatie?
De Waag wil cliënten graag zo goed mogelijk
voorlichten. Op www.dewaagnederland.nl
staat meer informatie. Daar zijn ook
alle folders te downloaden. Verder staan
er adressen, routebeschrijvingen en
openingstijden van de poliklinieken.
De Waag is onderdeel van
De Forensische Zorgspecialisten.

