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Bij onze aanpak van verslaving en crimina-

Met dit plan proberen we te helpen bij het bij-

liteit richten wij ons op vroegsignalering.

tijds herkennen van verhoogde risicosituaties.

Vroegsignalering is een methodiek waarbij ge-

Vervolgens spreken wij cliënten aan op de verant-

zocht wordt naar signalen die opvolgend gedrag

woordelijkheid om in dit soort situaties te zoeken

kunnen voorspellen. In de behandeling nodigen

naar een oplossing zonder middelengebruik en cri-

we cliënten uit om als een buitenstaander te leren

minaliteit. De praktijk leert dat met het aangaan

kijken naar het eigen gedrag. Gedrag herhaalt zich

van contacten buiten de kliniek, mensen in de om-

en vertoont in de praktijk vaak dezelfde vooraf-

geving meehelpen bij het herkennen van de eerste

gaande stappen. Stappen waar cliënten zich vaak

stappen van een terugval. Wij hebben een ge-

niet van bewust zijn. Het leren herkennen van eer-

structureerd en ondersteunend behandelklimaat.

ste veranderingen in gedachten, gevoelens en

Duidelijkheid, voorspelbaarheid, openheid, dagrit-

gedrag is de basis voor een terugvalpreventieplan.

me en leren in de groep van elkaar, zijn voor ons
belangrijke uitgangspunten.

In het terugvalpreventieplan worden de signalen

In het gehele traject blijft de vroegsignaleringsme-

vastgelegd en voorzien van acties die de cliënt kan
thodiek centraal staan.
Behandeltraject
Piet
Roordakliniek
inzetten om risicosituaties te voorkomen.

De Piet Roordakliniek is een forensische verslavingskliniek en biedt behandeling aan cliënten die veelvuldig met justitie in aanraking zijn gekomen, langdurig verslaafd zijn en niet in
staat zijn om dit patroon te doorbreken.
Onze cliëntengroep kenmerkt zich door pro-

Locatie Zutphen biedt ook een besloten behan-

blematiek op verschillende gebieden, namelijk

delsetting (beveiligingsniveau 2), waarin cliënt

persoonlijkheidsproblematiek (met name an-

regelmatiger buiten de kliniek verblijft.

Instroom

Piet Roordakliniek
Beveiligingsniveau 3
Zorgzwaarteniveau E
Locatie Zutphen

Instroom

Piet Roordakliniek
Beveiligingsniveau 2
Zorgzwaarteniveau D
Locatie Zutphen

Instroom

Piet Roordakliniek
Beveiligingsniveau 1
Zorgzwaarteniveau D
Locatie Apeldoorn

tisociale persoonlijkheidsstoornis), verslaving,
criminaliteit en psychiatrische problematiek.

Locatie Apeldoorn biedt een open behan-

De Piet Roordakliniek biedt behandeling aan

delsetting (beveiligingsniveau 1), veelal als

deze groep cliënten door middel van een ge-

vervolgbehandeling na verblijf in Zutphen en ge-

ïntegreerde benadering, waarbij gelijktijdig

richt op resocialisatie.

aandacht is voor de verschillende probleemge-

Cliënten kunnen instromen op het voor hen ge-

bieden.

schikte beveiligings- en zorgzwaarteniveau. Het

De Piet Roordakliniek bestaat uit twee locaties,

totale traject biedt plaats aan ruim 70 cliënten.

Beschermd Wonen
(IBW Apeldoorn)

Forensisch
poliklinische
behandeling /
begeleiding

in Zutphen en Apeldoorn.
Locatie Zutphen heeft een gesloten behan-

Zelfstandig
wonen

delsetting (beveiligingsniveau 3) en biedt een

Regulier RIBW

veilige start van de behandeling en mogelijkheid
tot onderzoek op motivatie en behandelbaar-

Ambulante
nazorg

heid.
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Het behandeltraject bestaat uit meerdere locaties.
Cliënten kunnen, afhankelijk van de geïndiceerde noodzaak van zorgzwaarte en beveiligingniveau,
op verschillende locaties starten met de behandeling.

Cliënttypering

Locatie Verlengde Ooyerhoekseweg Zutphen

Vanuit de Effectevaluatie van de Piet

Contra-indicaties

Roordakliniek (AIAR, 2007) wordt bijna

•

driekwart van de cliënten met verslavings-

Specifieke delictproblematiek zeden
(seksuele stoornissen als grondslag

problematiek en antisociale persoonlijkheid

voor delictgedrag);

gekenmerkt. Dit is niet verwonderlijk

•

vanuit de ervaring dat ernstige verslavings-

Groepsongeschiktheid (persoonlijkheidsproblematiek / agressie);

problematiek vaak aanleiding geeft tot

•

criminaliteit. Dit sluit

IQ ≤ 70; bij IQ 70 tot 80: afhankelijk
van de onderliggende scores.

ook aan bij de toenemende aanwijzingen
• Zorgzwaarteniveau – E

• Zorgzwaarteniveau – D

dat voor antisociaal gedrag, verslaving en

• Beveiligingsniveau – 3

• Beveiligingsniveau – 2

psychotische

• Aanmelding in Ifzo: locatie Zutphen Gesloten

• Aanmelding in Ifzo: locatie Zutphen Besloten

kwetsbaarheid een gemeenschappelijke er-

• Diagnostiek, behandelmotivatie, behandel-

• Diagnostiek, risicotaxatie, vroegsignalering,

felijke factor bestaat. Omdat de stoornissen

geschiktheid, risicotaxatie, vroegsignalering
• Geen verlof

(individuele) behandeling adhv diagnostiek
• Opbouw verlof (tot max. 8 uur aansluitend)

Motivatie

naast elkaar
voorkomen hebben wij gekozen voor een

Motivatie is iets dat komt en gaat

integrale aanpak waarbij de stoornissen ge-

gedurende de gehele behandeling. In het

lijktijdig worden

begin is het de opluchting niet meer op

• Zorgzwaarteniveau – D

behandeld. De Piet Roordakliniek heeft

straat te leven of niet in de gevangenis te

• Beveiligingsniveau – 1

hiermee zijn beide herkenbare pijlers in

hoeven zijn. Dit gevoel zakt echter al snel.

• Aanmelding in Ifzo: locatie Apeldoorn

zijn specifieke aanpak gericht op crimina-

Door al vroeg in de behandeling aan te

(individuele) behandeling adhv diagnostiek,

liteit en verslaving. Wij hechten er grote

sluiten bij contacten in de maatschappij

risicotaxatie, vroegsignalering,

waarde aan bestaande wetenschappelijk

gaat de aanvankelijke motivatie doorgaans

resocialisatie

onderbouwde richtlijnen zo veel mogelijk

over in het niet kwijt willen raken van

te volgen.

wat is opgebouwd. Zo is een werkkring of

Locatie
		
Jachtlaan Apeldoorn

• Opbouw verlof (met overnachting)

een goed lopende omgangsregeling met

Kenmerken
Locatie Henri Dunantlaan Apeldoorn
• Aanmelding in Ifzo: IBW – forensisch
beschermd wonen Tactus - Apeldoorn
• Woonvaardigheden, risicotaxatie,

Verslaving op de voorgrond;

door te gaan. In iedere fase van motivatie

•

Persoonlijkheidsproblematiek (veelal

vinden wij het belangrijk dat er gewerkt

antisociaal);

wordt aan het besef dat oud anti sociaal

Tevens vaak sprake van ADHD, au-

gedrag uiteindelijk ten koste gaat van het

tismespectrum stoornissen, (laag)

behouden van sociale contacten als werk

gemiddeld IQ, trauma;

en relaties.

•

vroegsignalering, woonbegeleiding,
poliklinische forensische behandeling

de kinderen een belangrijke drijfveer om

•

•

Problemen/onderontwikkeling op alle
levensgebieden.
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Aanmeldingsprocedure
Vanaf 1 januari 2008 ligt de eindverantwoordelijkheid voor de indicatiestelling, zorgtoeleiding,
plaatsing en inkoop van de forensische psychiatrische zorg bij het Ministerie van Justitie.

Contact

Indicatie voor de Piet Roordakliniek wordt gedaan
door het NIFP IFZ. Een aanmelding voor indicaPMO van de PI (gevangeniswezen). Opname vindt

Locatie Verlengde
Ooyerhoekseweg

plaatst op basis van een passende justitiële titel.

Ooyerhoekseweg 30

tie kan gedaan worden door de reclassering of het

7207 BJ ZUTPHEN
Te denken valt aan:

088 382 28 88

•

Fax 0575 52 11 38

Schorsing met voorwaarden, met als voorwaarde klinische behandeling (art. 80 WvSr);

•

•
•

Alle Voorwaardelijke vonnissen /
Voorwaardelijke VI; met als Voorwaarde kli-

Voor een verwijzing is het altijd mogelijk om

Locatie Jachtlaan

nische behandeling (art. 38g en a WvSr; art.

ook rechtstreeks contact te leggen met de

Jachtlaan 16

14a WvSr; art. 15a WvSr);

kliniek.

7313 CP Apeldoorn

Overbrenging uit Gevangeniswezen voor

Hierbij kan in goed overleg afgestemd wor-

088 382 28 87

hulpverlening (art. 43.3 Pbw );

den welke stappen gezet moeten worden

Fax 055 378 83 10

Overbrenging vanuit Gevangeniswezen naar

voor de aanmelding. We zijn bereid om mee

psychiatrisch ziekenhuis (art. 15.5 Pbw) -> al-

te denken en onze expertise op het gebied

leen -in overleg- voor de Gesloten afdeling.

van verslaving en criminaliteit in te zetten

Bij een overgang naar de Besloten fase om-

voor een goed indicatieadvies.

zetting naar art. 43.3 Pbw;
•

ISD (met voorwaarden) (art. 38 WvSr).

Hoofdkantoor
Tactus Verslavingszorg

Overige adressen

Keulenstraat 3

www.nifpnet.nl

Postbus 154

www.svg.nl

www.forensischezorg.nl

7400 AD DEVENTER
088 382 28 87
Fax 0570 50 01 15
www.tactus.nl
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Tactus
beweegt door
gevoel, openheid
en zorgvuldigheid

Verlengde Ooyerhoekseweg 30
7207 BJ Zutphen
088 382 28 88

Jachtlaan 16
7313 CP Apeldoorn
088 382 28 87
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