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Informatie voor cliënten: behandeling bij de Waag 
 

De Waag is het grootste centrum voor ambulante forensische psychiatrie in Nederland. 

De Waag is gespecialiseerd in behandelingen aan jongeren en (jong)volwassenen met 

seksueel grensoverschrijdend en/of (dreigend) strafbaar gedrag. Vaak gaat het om 

aanhoudende boosheidsgevoelens, ernstige agressieproblemen, problemen rondom 

diefstal en fraude, huiselijk geweld, kindermishandeling, stalking of seksueel 

grensoverschrijdend gedrag.   

 

Wat kunnen cliënten verwachten? 
Behandelaars van de Waag geven de best 

mogelijke zorg op het gebied van forensische 

psychiatrie. De Waag mag dan ook het 

TOPGGz-keurmerk voeren voor alle 

behandelingen die binnen de zorglijn Agressie 

en Vermogen worden aangeboden. Daarnaast 

werkt de Waag met 11 erkende 

zorgprogramma’s. Belangrijke beslissingen 

binnen de behandeling worden altijd genomen 

in overleg met de cliënt en een ervaren 

behandelteam.  

 

Wat houdt een behandeling in? 

Ieder mens heeft een eigen persoonlijkheid en 

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 veiligheid voor de cliënt en zijn of haar 

omgeving. Dat kan alleen succesvol zijn als ook 

aan (onderliggende) problemen die met dat 

gedrag samenhangen worden behandeld. 

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, het 

reguleren van emoties of van ADHD. Zolang 

daar niets aan wordt gedaan, blijft de kans op 

herhaling van het gedrag bestaan. Daarom 

biedt de Waag een zo volledig mogelijk 

behandelpakket aan.  

Wat voor soort behandelingen zijn er?  
De Waag heeft een breed behandelaanbod 

binnen de vier zorglijnen:  

• Agressie en Vermogen; 

• Huiselijk Geweld; 

• Seksueel Misbruik; 

• Jeugd en Jongvolwassenen.  

Binnen dit aanbod werkt de Waag met 

verschillende specialistische zorgprogramma’s 

en ondersteunende behandelvormen, die op 

maat gemaakt worden. De behandelingen 

worden altijd individueel aangeboden al dan 

niet in combinatie partnerrelatietherapie of 

gezinstherapie en soms groepsbehandeling. 

Ook kan de psychiater betrokken worden als 

onderdeel van de behandeling, waarbij, indien 

passend, medicatie wordt voorgeschreven. De 

Waag heeft ook een gespecialiseerd aanbod 

voor cliënten met een licht verstandelijke 

beperking.  

Aanmelden? 
Een cliënt kan zich niet zelf bij de Waag 

aanmelden. Wij behandelen alleen mensen als 

zij doorverwezen zijn door de reclassering, een 

lokaal team van de gemeente  of de (huis)arts. 

Op de verwijzing moet dan staan dat het om 

specialistische GGZ gaat. Bij aanmelding kan 

een voorkeur aangegeven worden voor de 

(dichtstbijzijnde) vestiging van de Waag.  

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. 


