
2016
Jaarverslag



Inhouds
opgave

2



Inhouds
opgave

3

1. Inleiding 

2. Speerpunten 2016 

 Zorg en innovatie 

 Zorgpaden/ROM/DBBC 

 Differentiatie in verblijf en behandeling/interne doorstroom en inzet 

 E-health 

 Forensische FACT/BID 

 Meten en verbeteren, kwaliteit van behandeling en klanttevredenheid 

 Autisme 

 Markt en ondernemerschap 

 Verbetering ketenzorg 

 ZISZ (Zeer Intensieve Specialistische Zorg)-afdeling Vught 

 Verdiepingsdiagnostiek 

 Medewerkers en organisatie 

 Regie en verantwoordelijkheid 

 Stabiliteit en veiligheid 

 Financiën, middelen en bedrijfsvoering 

 Kwalitatieve en financiële normen 

3. Prestatie-indicatoren  

 Kernset DJI 

 Genormeerde prestatie-indicatoren forensische zorg 

  Prestatie-indicatoren doelmatigheid  

  Bijlage: Lijst van afkortingen  

Voor de financiële verantwoording verwijzen wij naar de jaarrekening Pompestichting 2016

04

06

07

07

07

07

08

08

09

09

09

09

09

09

09

10

10

10

11

12

13

13

15



Inleiding
Hoofdstuk 1

4



5

Hoofdstuk 1

Inleiding
In de jaarverslag is de realisatie van de 

doelstellingen van de Pompestichting 

beschreven.

Conform de eisen van Justitie sluit de Pompe- 

stichting, als onderdeel van Pro Persona, voor de 

jaarverantwoording 2016 aan bij het Jaardocument 

Zorginstellingen 2016. Hierin zijn de kerngegevens 

rondom productie, personeel en opbrengsten op-

genomen. Deze onderdelen zijn daarom niet opge-

nomen in dit jaarverslag. 

Daarnaast presenteert de Pompestichting een 

jaarbeeld waarin met behulp van interviews,  

filmpjes en infographics de belangrijke ontwikke-

lingen in 2016 worden toegelicht. Deze is te vinden 

op onze website: www.pompestichting.nl  

Dit jaarverslag beperkt zich daarom tot een toelich-

ting op de ontwikkelingen rondom de speerpunten 

van de Pompestichting en een verantwoording op 

de prestatie-indicatoren.
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Hoofdstuk 2
Speerpunten
2016
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In de offerte voor Justitie 2016 is per 

speerpunt beschreven op welke punten 

actie nodig was. In dit hoofdstuk 

worden de uitgezette acties en de 

behaalde resultaten beschreven.

2.1 Zorg en innovatie

Zorgpaden/ROM/DBBC

Actiepunten 2016:

• behandeling gelijkmatiger over meerdere ja-

ren uitspreiden binnen zorgpaden om grote 

pieken en dalen in DBBC’s te voorkomen 

• heroverweging instrument LSCMI i.v.m. lan-

delijke keuze voor instrument ambulante fo-

rensische zorg

• Kairos werkt zorgpaden Forensische FACT, 

zwakbegaafden, agressie en zwakbegaafden 

en BID uit.

Ondernomen acties/resultaat:

Op basis van de behandelprogramma’s zijn per 

cluster zorgpaden uitgewerkt. In deze zorgpaden 

wordt rekening gehouden met de duur van de be-

handeling en de samenhang tussen de verschil-

lende behandelfasen. Per patiënt is er ruimte om 

te variëren met behandelmethoden, waardoor de 

‘kleur’ van de behandeling voor elke patiënt pas-

send is. 

Landelijk is het instrument de FARE (forensisch 

ambulante risico evaluatie) verkozen tot risico-

taxatie-instrument voor de ambulante sector. In 

2017 neemt Kairos deel aan de pilot voor invoering 

hiervan. Vanaf 1-1-2018 wordt bij elke patiënt van 

Kairos de FARE toegepast. Er wordt landelijk nog 

bepaald hoe om te gaan met het verdere gebruik 

van de LS/CMI. 

De zorgpaden Forensische FACT en BID komen bij 

Kairos in 2018 aan bod. In 2016 is een start ge-

maakt met het herzien van de zorgprogramma’s 

Agressie en Zeden. Het zorgpad Zeden wordt in 

2017 vastgesteld. Bij beide zorgprogramma’ wordt 

hieraan zwakbegaafdheid toegevoegd, waarmee 

het aparte zorgprogramma voor Zwakbegaafden 

komt te vervallen. Het zorgprogramma Voordeur is 

in 2016 geëvalueerd en aangepast.

Differentiatie in verblijf en behandeling/interne 

doorstroom en inzet

Actiepunten 2016:

• Medewerkers en patiënten actief betrekken bij 

het veranderproces. 

• Duidelijke kaders voor behandeling en beje-

gening en regelruimte om te kunnen differen-

tiëren

• Medewerkers ervaren regie en verantwoorde-

lijkheid die hoort bij hun functie en handelen 

hiernaar.

• Waar mogelijk wordt meer autonomie en ver-

antwoordelijkheid bij patiënten gelegd

Ondernomen acties/resultaat

De verblijfsintensiteit wordt dagelijks per patiënt 

in User, het elektronisch patiëntendossier van de 

Pompestichting, vastgelegd. Medewerkers en pa-

tiënten zijn op verschillende momenten in overleg 

geweest met directie en management om de opti-

male werkwijze voor deze differentiatie te bespre-

ken. Dit heeft geresulteerd in het formuleren van 

een aantal kernwaarden met als uitgangspunt ‘ja, 

tenzij’. Benadering van de patiënten is individueel 

gericht. Er wordt gezocht naar mogelijkheden en 

samenwerking. Medewerkers en patiënten krijgen 

zoveel mogelijk eigen regelruimte en zijn geza-

menlijk verantwoordelijk voor het behandelklimaat.

 

E-health

Actiepunten 2016:

• Oriëntatie en uitbreiding van digitaal behan-

delaanbod via patiëntenportal of website (be-

handelaren introduceren zich via filmpje en 

leggen uit wat behandeling inhoudt/ digitaal 

vragenlijsten invullen vooruitlopend op be-

handeling)



• E-health verbinden aan lopende behandeling

• Aangepaste werkwijze voor aanbieden Keer 

je kans 

• Uitwerken aanbod zelfscore risico-applicatie

Ondernomen acties/resultaat:

In 2016 heeft binnen Pro Persona een traject ge-

lopen voor de keuze van een platform voor het 

aanbieden van E-health. De Pompestichting heeft 

hieraan deelgenomen. Het besluitvormingstraject 

en implementatie nemen dusdanig veel tijd in be-

slag, dat binnen de Pompestichting vooralsnog 

naar andere oplossingen wordt gezocht. De appli-

catie Keer je Kans was tijdelijk niet bruikbaar door-

dat de Flash-software achterhaald bleek. In 2016 

is Keer je Kans volledig geactualiseerd waardoor 

deze nu weer ingezet kan worden. In een lopend 

onderzoek wordt nagegaan welke patiëntengroep 

op welke manier het best kan worden gemotiveerd 

hieraan deel te nemen. 

In samenwerking tussen de Pompestichting en de 

Woenselse Poort van GGzE en met financieel on-

dersteuning door het fonds Kwaliteit Forensische 

Zorg (KFZ) is een zelfscore app ontwikkeld waar-

mee patiënten hun sterke en zwakke punten kun-

nen onderzoeken en hun behandelvoortgang op 

deze punten volgen. Deze app is gebaseerd op de 

risicotaxatie instrumenten HKT-R en HCR-V3. Na 

volledige goedkeuring door KFZ kan deze worden 

toegepast in de praktijk.

Forensische FACT/BID

Actiepunten 2016:

• Afspraken met zorgverzekeraars over forensi-

sche FACT met nadruk op doelmatigheid 

• Openen extra locaties

• Optimale overgang tussen zorgpaden for-

FACT en PI en vice versa (ondanks adminis-

tratieve rompslomp

• Ondersteuning in User voor administratieve 

proces in overgang verplicht en vrijwillig am-

bulante behandeling

• Reistijd verkorten door vaste routes te rijden

Ondernomen acties/resultaat:

De Pompestichting is dit jaar met alle zorgverze-

keraars in gesprek gegaan om de meerwaarde van 

Forensisch FACT in de behandeling te benadruk-

ken. Met alle zorgverzekeraars zijn de afspraken 

bijgesteld zodat er ruimte is om Forensisch FACT 

in te zetten. In 2017 wordt gemonitord hoe Foren-

sisch FACT zich ontwikkelt. Er is in december 2016 

een nieuw forFACT team gestart in Ede. Onder-

zocht wordt of de polikliniek in Den Bosch in 2017 

wordt omgezet naar het format waarop het team in 

Tiel nu functioneert, waarbij het team zowel polikli-

nische als forFACT zorg levert.

Binnen Kairos zijn de administratieve processen 

volledig doorgelicht door een externe partij. Dit 

heeft o.a. geresulteerd in aangescherpte proces-

sen bij de overgang tussen verschillende zorgpa-

den of kaders binnen de behandeling. De signale-

ring hierop wordt momenteel uitgewerkt.

De reistijd wordt waar mogelijk verkort door het 

plannen van efficiënte routes.

Meten en verbeteren, kwaliteit van behande-

ling en klanttevredenheid

Actiepunten jaarplan 2016:

• Vereenvoudigen (proces rond) behandelplan

• Invoering CQI voor ambulante behandeling

Ondernomen acties/resultaat:

In de behandelkliniek Nijmegen is een nieuw for-

mat voor het behandelplan ingevoerd. Gebruikers 

en de bewonersraad zijn positief over het format. 

Bij de HKZ-audit is dit nieuwe format als sterk punt 

benoemd. Smart formuleren van behandeldoelen 

krijgt voortdurend aandacht door middel van in-

houdelijke toetsing en feedback.

Binnen Kairos is het gebruik van de CQI ingevoerd 

voor het meten van tevredenheid. Patiënten krij-

gen bij het einde van hun behandeling het verzoek 

deze in te vullen.
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Autisme

Actiepunten 2016:

• Uitwerken van zorgpad autisme voor Behan-

delkliniek Nijmegen

Ondernomen acties/resultaat:

Voor autisme worden modules uitgeschreven die 

aansluiten op bestaande zorgpaden; er is besloten 

geen apart zorgpad hiervoor te maken. Patiënten 

met ASS-stoornis worden zoveel mogelijk ge-

plaatst op geplaatst op kleinere groepen, passend 

binnen de differentiatie van leefklimaat.

2.2 Markt en 
ondernemerschap

Verbetering ketenzorg

Actiepunten 2016:

• Verbeteren doorstroom binnen Pro Persona, 

met name met FPA Kompas

• Verbeteren proces verwijzing vanuit huisart-

sen (ingebruikname zorgmail)

• samenwerking zoeken met gemeenten voor 

patiënten waarbij de forensische vraag wel 

aanwezig is maar deze niet op het gebied van 

zorgverzekeraars ligt.

Ondernomen acties/resultaat:

De instroomcoördinator van FPA Kompas sluit 

standaard aan bij het maandelijkse Expertise- 

team-overleg waar op patiëntniveau het traject na 

de Pompekliniek wordt besproken. Zo is Kompas 

zo vroeg betrokken bij mogelijke plaatsingen op 

hun FPA. Groot knelpunt in de plaatsingen naar 

Kompas blijft de contra-indicatie Zeden.

Er is meer contact tussen Kairos en Kompas. De 

afspraak met Pro Persona om een bed beschik-

baar te hebben voor crisisopname vanuit Kairos is 

niet gerealiseerd doordat de druk op de bezetting 

binnen Pro Persona te hoog is.

Door invoering van Zorgmail verloopt het proces 

voor verwijzing vanuit huisartsen gestructureerder. 

Er zijn gesprekken gevoerd met gemeenten over 

patiënten met een forensische vraag, die niet on-

der zorgverzekeraars vallen. Dit heeft nog niet tot 

vastgelegde afspraken geleid. Indien deze geval-

len zich voordoen worden hierover op casusniveau 

afspraken gemaakt.

ZISZ (Zeer Intensieve Specialistische Zorg)-

afdeling Vught

Actiepunten 2016:

• Afspraken over de mogelijke plaatsing van 

meerdere titels op ZISZ-afdeling en randvoor-

waarden voor continueren van deze afdeling.

Ondernomen acties/resultaat:

Inmiddels is het mogelijk meerdere titels te 

plaatsen op de ZISZ-afdeling. In 2017 blijven de 

ZISZ-plaatsen in Vught gehandhaafd. De discussie 

hierover is voorlopig geparkeerd.

Verdiepingsdiagnostiek

Actiepunten 2016:

• Blijvend mogelijkheden en werkwijze onder 

aandacht van verwijzers brengen.

Ondernomen acties/resultaat:

Er is intensief relatiebeheer met reclassering. Mede 

hierdoor is het aantal onderzoeken voor verdie-

pingsdiagnostiek in 2016 vergelijkbaar met 2015.

2.3 Medewerkers en 
organisatie

Regie en verantwoordelijkheid

Actiepunten 2016:

• Uitwerken hoe de bezetting op een afdeling 

kan meebewegen met de vragen die op de af-

deling spelen (bijv. veel verloven, separaties), 

zonder dat dit te veel ten koste gaat van de 

continuïteit in de begeleiding.

• Differentiatie in intakeprocedure binnen 

Kairos.
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Ondernomen acties/resultaat:

Er komt extra formatie beschikbaar. Bij de huidige 

kernteams kan deze extra formatie flexibel worden 

ingezet bij een hogere zorgzwaarte op een afde-

ling. Een deel van de extra beschikbare formatie 

wordt ingezet voor het bieden van extra verlofbe-

geleiding en de inzet van ambulante ondersteu-

ning. Daarnaast zijn de tijden voor de diensten 

aangepast.

De intakeprocedure binnen Kairos is gedifferenti-

eerd en sluit inhoudelijk beter aan bij zorgvrager 

en verwijzer. 

Stabiliteit en veiligheid

Actiepunten 2016:

• Landelijk wordt de samenwerking gezocht om 

met behulp van een frisse blik van buiten de 

scherpte in de instelling te doen toenemen, 

bijv. door periodieke collegiale toetsingen.

• Versterken van samenwerking binnen kern-

teams.

• Komen tot een goede balans tussen duidelijke 

kaders en regie en verantwoordelijkheid van 

medewerkers enerzijds en autonomie van pa-

tiënten anderzijds.

Ondernomen acties/resultaat:

Er is een intercollegiale toetsing geweest tussen 

FPC’s op het gebied van monitoren van handel en 

gebruik drugs en overige contrabande. De uitkom-

sten worden meegenomen in de opdracht van de 

projectgroep ‘inbedding UC’s in de behandeling’.

Het bewaken van de balans tussen regie en ver-

antwoordelijkheid van medewerkers enerzijds en 

autonomie van patiënten anderzijds vraagt kwa-

liteit en professionaliteit van de medewerkers. Er 

is daarom continu aandacht voor de persoonlijke 

ontwikkeling, het opdoen en delen van kennis en 

ervaring. Het teamontwikkelingsmodel dat in 2016 

is geïntroduceerd kan daarbij inzicht bieden in de 

ontwikkelmogelijkheden binnen het team en geeft 

het team de verantwoordelijkheid deze ontwikkel-

mogelijkheden ook te realiseren. 

2.4 Financiën, middelen en 
bedrijfsvoering

Kwalitatieve en financiële normen

Actiepunten 2016:

• Vaststellen van normtijden voor modules en 

behandelactiviteiten.

Ondernomen acties/resultaat:

In 2016 is het moduleboek 2016 vastgesteld. Hier-

in is per behandelactiviteit de directe en indirecte 

tijd per discipline beschreven. Hierdoor wordt er 

inmiddels gestructureerder en doelgerichter ge-

werkt binnen de therapieën. De therapie-wachtlijst 

is mede hierdoor opgelost.
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Omschrijving Prestatie-indicator 2016 2015

Bezettingsgraad patiënten 95,84 98,15

Aantal ontvluchtingen 0 0

Aantal onttrekkingen

A: aantal patiënten dat vanaf het terrein buiten de externe beveiligingsring 0 0

B:  Aantal patiënten dat zich tijdens toegestaan verblijf buiten de kliniek (bv tijdens een 
verlofsituatie of anderszins) heeft onttrokken. 7 4

Aantal geweldsincidenten tussen patiënten

A: fysiek geweld heeft gebruikt tegen een andere patiënt 3 2

B:  gedreigd, althans voor zover dit heeft geleid tot oplegging van een beklagwaardige 
sanctie

0 1

Geweldplegingen tegen personeel

A: fysiek geweld heeft gebruikt tegen een personeelslid 8 11

B: gedreigd, voor zover dit heeft geleid tot oplegging van een beklagwaardige sanctie 3 7

Aantal gegronde klachten van patiënten 12 34

Instroom, voldoen aan het aantal te vergoeden 1e opnames 13 19

Doorstroom

A:  Het aantal patiënten waarbij een transmuraal traject wordt gestart; het betreft hier alleen 
transmurale voorziening in eigen beheer (huur of koop) waarvoor een machtiging van de 
Minister van Justitie noodzakelijk is. 

11 12

B:  Het aantal patiënten waarbij een transmuraal traject wordt gestart; het betreft hier plaat-
sing in een GGZ voorziening zoals FPA, APZ, RIBW, waarvoor een machtiging van de 
Minister van Justitie noodzakelijk is (geen proefverloven!)

2 1

C: Overige bestemming (casus en bestemming kort omschrijven) 4 0

Uitstroom per vertrekcategorie per kliniek*

A:  Alle beëindigingen TBS-maatregel, conform verlengingadvies van de kliniek 1 1

B:  Alle beëindigingen Tbs-maatregel, contrair verlengingsadvies van de kliniek 0 1

C: Alle voorwaardelijke beëindigingen Tbs-maatregel 23 16

D:  Het aantal proefverloven dat heeft geleid tot een (voorwaardelijke) beëindiging van de 
Tbs-maatregel

8 4

F: Overplaatsing naar andere Tbs-kliniek waardoor capaciteit vrijkomt 20 21

G: Overplaatsing naar andere justitie voorziening waardoor capaciteit vrijkomt 0 1

H: Het aantal proefverloven gestart tijdens de verslagperiode 4 11

I:  Het aantal proefverloven ingetrokken tijdens verslagperiode 0 1

Bijzonder voorval

A Natuurlijke dood 3 4

B Suïcide 1 0

C Overige onnatuurlijke dood 0 0

D  Alle overige geweldsincidenten die niet worden geregistreerd onder de prestatie-indicator 
"geweldpleging tussen patiënten" en "geweldpleging tegen personeel".

0 0

E  Elk ander incident in of buiten de kliniek van ernstige, politiek gevoelige of publiciteitsge-
voelige aard.

0 1

Aantal recidive tijdens uitvoering TBS maatregel 0 1

3.1 Kernset DJI
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3.2 Genormeerde prestatie-
indicatoren forensische zorg

In 2016 is er voor FPC’s een normering gesteld op 

het systematisch meten van de ernst van de pro-

blematiek (indicator 1) en op het systematisch me-

ten van het recidiverisico (indicator 3). Voor de am-

bulante behandeling is er een normering gesteld 

op de beginmeting van de ernst van de problema-

tiek en op de beginmeting van het recidiverisico. 

In 2016 is in User, het elektronisch patiëntendos-

sier van de Pompestichting, een ROM-module 

ontwikkeld. Middels deze module worden de me-

tingen voor de HoNOS, de HCR, de HKT, de LS/

CMI en de DROS ingevuld. Hierdoor kunnen de 

gegevens voor de prestatie-indicatoren forensi-

sche zorg 2016 op geautomatiseerde wijze wor-

den verzameld. Ook biedt deze module tussentijds 

overzicht over de voortgang t.b.v. de prestatie-in-

dicatoren, wat meer mogelijkheid tot sturing biedt.

In deze paragraaf worden de uitkomsten voor de 

genormeerde indicatoren toegelicht.

Indicator 1. Op systematische wijze meten van de 

verandering van de ernst van de problematiek.

FPC: Geldige en tijdige jaarlijkse meting bij 

35% van de patiënten die tussen 1-10-2015 

en 1-10-2016 langer dan 1 jaar in behan-

deling waren. Niet meegeteld worden de 

patiënten voor wie de DBBC-hoofdgroep 

persoonlijkheidsstoornissen of verdiepings-

diagnositiek is geopend.

Uitkomst Pompestichting: 60%

Ambulant: Geldige en tijdige beginmeting 

bij 35% van de patiënten voor wie de start 

van de behandeling plaatsvond tussen 1-10-

2015 en 1-10-2016 en van wie de behan-

deling langer dan 3 maanden duurde. Niet 

meegeteld worden de patiënten voor wie de 

DBBC-hoofdgroep persoonlijkheidsstoor-

nissen of verdiepingsdiagnositiek is geopend.

Uitkomst Pompestichting: 51%

Indicator 3. Op systematische wijze meten van re-

cidiverisico

FPC: Een geldige en tijdige jaarlijkse meting 

met een risico-instrument bij 70% van de pa-

tiënten die tussen 1 juli 2015 en 1 juli 2016 

langer dan een jaar in behandeling waren of 

op het moment van uitstroom over een gel-

dige taxatie beschikten.

Uitkomst Pompestichting: 77%

Ambulant: Een geldige en tijdige beginme-

ting met een risico-instrument bij 45% van 

de patiënten die in behandeling zijn geno-

men tussen 1 oktober 2015 en 1 oktober 

2016 en waarvan de behandelduur langer 

dan 3 maanden is.

Uitkomst Pompestichting: 58%

De Pompestichting heeft haar gegevens tij-

dig en volledig aangeleverd. Door verbeter-

de mogelijkheden tot managementinforma-

tie kan er meer gestuurd worden op tijdige 

metingen.

3.3 Prestatie-indicatoren
doelmatigheid 

In 2014 is gezamenlijk door de Forensische  

Psychiatrische Centra (FPC’s) en de Dienst  

Forensische Zorg (DForZo) gezocht naar een  

manier waarop middels normering een impuls 

wordt gegeven aan het verkorten van de behan-

delduur. Er is overeenstemming gevonden in het 

normeren van twee indicatoren. Voor het percen-

tage van de patiënten die binnen een periode van  
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2 jaar beschikken over een machtiging begeleid 

verlof is de norm dat een FPC op of boven het 

landelijk gemiddelde moet zitten of een stijgende 

trend moet kunnen laten zien. Een tweede nor-

mering is vastgesteld op het percentage van de  

patiënten die uitstromen naar proefverlof of (voor-

waardelijke) beëindiging binnen 8 jaar. Deze nor-

mering loopt op van 30% in 2014 naar 50% in 

2017. De norm voor 2016 is gesteld op 36%.

Voor het monitoren en sturen op deze indicatoren 

heeft de Pompestichting instrumenten ontwikkeld 

die inzichtelijk maken wanneer patiënten zijn op-

genomen, wanneer verlofmachtigingen zijn aange-

vraagd en de status van deze machtiging.

De cijfers voor het verslagjaar 2016 zien er als 

volgt uit:

instroom-
periode

realisatie 
2016

realisatie 
2015

toelichting realisatie 2016

Begeleid verlof   2012-2014 48,8% 
(21 v.d. 43)

37,9% 
(11 v.d. 29)

Bij 12 patiënten is inmiddels begeleid verlof 
toegekend buiten de richttijd.

Onbegeleid verlof   2010-2012 57,1% 
(8 v.d. 14)

53,3% 
(8 v.d. 15)

Bij 2 patiënten is inmiddels onbegeleid verlof 
toegekend buiten de richttijd

Transmuraal verlof 2008-2010 50% 
(14 v.d. 28)

45,3% 
(24 v.d. 53)

Bij 6 patiënten is inmiddels transmuraal 
verlof toegekend buiten de richttijd.

Proefverlof/(vrw.)
einde binnen 8 jaar

2006-2008 52,2%
(36 v.d. 69)

47,2% 
(43 v.d.91)

5 patiënten zijn inmiddels uitgestroomd 
buiten de richttijd.
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Lijst van afkortingen

ASS Autisme Spectrum Stoornis

BID Behandelen in detentie

CQI Consumer Quality Index (patiënttevredenheidsinstrument)

DBBC Diagnose Behandeling- en Beveiligings Combinatie

DJI Dienst Justitiële Inrichtingen

DForZo Dienst Forensische Zorg

DROS Dynamic Risk Outcome Scales; risicotaxatie-instrument

FACT Functie Assertive Community Treatment

FARE  Forensisch ambulante risico evaluatie; risicotaxatie-instrument

FPA Forensisch Psychiatrische Afdeling

FPC Forensisch Psychiatrisch Centrum

GGZ Geestelijke Gezondheidszorg

HCR Historical, Clinical, and Risk management; risicotaxatie-instrument

HKT Historisch, Klinisch, Toekomst; risicotaxatie-instrument

HKZ Harmonisatie in de zorg (kwaliteitskeurmerk in zorginstellingen)

HoNOS Health of the Nation Outcome Scales; meetinstrument voor de ernst van de problematiek 

KFZ Kwaliteit Forensische Zorg

LSCMI Level of Service/ Case Management Inventory; risicotaxatie-instrument

PI Penitentiaire inrichting

RIBW Regionale Instelling voor Beschermd Wonen 

ROM Routine Outcome Monitoring

UC Urinecontrole

User Applicatie voor het elektronisch patiëntendossier

ZISZ Zeer Intensieve en Specialistische Zorg

ZVW Zorgverzekeringswet

Lijst van 
afkortingen 



Contactgegevens

Weg door Jonkerbos 55 

6532 CN  Nijmegen 

Telefoon (024) 352 76 00  

E-mail communicatie@pompestichting.nl
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