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Hoofdstuk 1

Inleiding
In dit jaarverslag is de realisatie van de 

doelstellingen van het jaarplan 2015 

van de Pompestichting beschreven. Dit 

omvat de klinische zorg, de ambulante 

zorg en de overige forensische zorg. 

Ook de uitkomsten op de specifieke 

prestatie-indicatoren zijn in dit verslag 

opgenomen.

De Pompestichting is een organisatie die een 

kwalitatief goede behandeling biedt, die zo kort 

als mogelijk en zo lang als noodzakelijk duurt.  

Efficiency, effectiviteit en veiligheid moeten in een 

goede balans met elkaar zijn. 

In onze afwegingen wordt de balans gezocht 

tussen de kwalitatief inhoudelijke overwegingen 

die essentieel worden geacht, de veiligheid van  

patiënten, medewerkers en samenleving, het vol-

doen aan wet- en regelgeving en prestatie-indi-

catoren en de financiële kaders. Hiertoe is in juni 

2015 een contourennota vastgesteld. In deze nota 

zijn allerhande voorstellen uitgewerkt om zorg van 

voldoende kwaliteit te bieden binnen de financiële 

kaders 2015. 

Voorafgaand aan de contourennota waren in de 

behandelkliniek al maatregelen getroffen om de 

inzet in de 24-uurszorg binnen de begrote kaders 

terug te brengen. Ook bij Kairos was eerder in 

het jaar een reorganisatie doorgevoerd. De focus 

van de contourennota lag, naast kostenreductie, 

op een optimale multidisciplinaire samenwerking 

binnen afdelingen en tussen afdelingen en andere 

onderdelen van de organisatie.

Voor Kairos is binnen de afgesproken omzet een 

verschuiving opgetreden waardoor het aandeel 

van de verplichte behandelingen groter wordt ten 

opzichte van de via de zorgverzekeraars betaalde 

zorg.

Een belangrijke verandering in de klinische zorg, 

die ook merkbaar zal worden in onze werkwijze en 

inzet binnen de 24-uurszorg, is het onderscheid 

in verblijfsintensiteiten. De inzet en bekostiging 

wordt nu direct afhankelijk van de benodigde zorg- 

intensiteit op patiëntniveau. Deze zorgintensiteit per 

patiënt zal minimaal elk kwartaal opnieuw worden 

vastgesteld.

De maatregelen zorgden in eerste instantie voor 

vragen en onrust onder medewerkers en patiën-

ten. Gesprekken tussen directie, management, 

medewerkers en patiënten hebben uiteindelijk 

de samenwerking en verbinding versterkt. Orga-

nisatiebreed zijn er bijeenkomsten georganiseerd 

waarin is gediscussieerd over de ‘stip aan de ho-

rizon’ voor de Pompestichting. Deze informatie is 

samengevoegd en gebundeld. Dit heeft geresul-

teerd in een vernieuwde visie. Als kapstok wordt 

het ‘Ja, tenzij...’ principe gebruikt. Dit houdt in dat 

bij voorstellen en ideeën wordt gedacht vanuit mo-

gelijkheden en niet vanuit beperkingen. Daarbij zijn 

kernwaarden benoemd zoals verantwoordelijkheid 

nemen, samen, relationele veiligheid, maatwerk, 

van regels naar afspraken, behandeling boven be-

heersen.



Hoofdstuk 2

6

Patiënten-
populatie



Hoofdstuk 2
Patiëntenpopulatie

7777

Het klinische patiëntenbestand van 

de Pompestichting bestond in 2015 

voornamelijk uit mannen. Er zijn 

echter ook 3 vrouwen opgenomen 

binnen LFPZ (Langdurig Forensisch 

Psychiatrische Zorg).

De gemiddelde leeftijd van de klinische patiënten 

in Nijmegen is 44 jaar. De jongste patiënt is 20 jaar 

en de oudste is 78 jaar. 

De gemiddelde leeftijd van de klinische patiënten 

van LFPZ is 53 jaar. De jongste patiënt is 31 jaar en 

de oudste is 81 jaar. 

Bij Kairos was de gemiddelde leeftijd van de  

patiënten 37,5 jaar. De jongste patiënt is 18 jaar en 

de oudste is 84 jaar.

Van de klinische patiënten heeft 60,5% als hoofd-

diagnose een as 1-stoornis en 39,5% een as 

2-stoornis. Bij Kairos was de verhouding 65% een 

as 1-stoornis en 35% een as 2-stoornis. 

Er is veel sprake van comorbiditeit.
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In het jaarplan 2015 is per speerpunt 

beschreven op welke punten actie 

nodig was. In dit hoofdstuk worden 

de uitgezette acties en de behaalde 

resultaten of benodigde vervolgacties 

beschreven.

3.1 Zorg en innovatie:  
verkorten behandelduur

Invoering zorgpaden/Risicotaxatie/Routine 

Outcome Monitoring (ROM)

Actiepunten jaarplan 2015

• Vergroten draagvlak voor zorgpaden.

• De formulering van doelen in behandelplan-

nen is een permanent aandachtspunt.

Ondernomen acties:

Zorgpaden zijn met de behandelaars doorgespro-

ken. Alle behandelmodules uitgewerkt tot concre-

te interventies, waarbij het behandeldoel en het 

standaard aantal sessies tot in detail is beschre-

ven. Dit ondersteunt de behandelaar bij het smart 

formuleren van doelen in het behandelplan. Ook 

is individuele feedback gegeven op geformuleerde 

behandeldoelen, waar deze te algemeen of te veel 

op interventie gericht waren. 

Resultaat/vervolg:

De zorgpaden van de behandelkliniek, LFPZ en 

Kairos zijn inhoudelijk en financieel beschreven. Er 

wordt gewerkt aan de ondersteuning van het zorg-

pad agressie vanuit het elektronisch patiëntendos-

sier User. Ook voor de behandelpaden van de be-

handelkliniek wordt hier een eerste uitwerking aan 

gegeven. De zorgpaden LFPZ volgen op die van 

de behandelkliniek. 

Voor behandelplannen is een nieuw format vastge-

steld. Aandachtspunt is dat de inhoud door patiënt 

te begrijpen moet zijn. Ieder kwartaal worden inter-

ne audits uitgevoerd waarbij expliciet aandacht is 

voor de formulering van behandeldoel.

E-health

Actiepunten:

• Ontwikkeling van platform voor toegang tot 

de E-health modules. 

• Financiering bij de inzet van E-health.

Ondernomen acties:

Vooralsnog maakt de Pompestichting voor het 

aanbieden van de E-health module ‘Keer je kans’ 

gebruik van het platform van Expertisecentrum Fo-

rensische Psychiatrie (EFP). Binnen Pro Persona 

wordt gebruikt gemaakt van nog drie platforms. Er 

is een project gestart om alle E-health applicaties 

die Pro Persona, inclusief de Pompestichting, aan-

biedt via één platform te kunnen uitvoeren. 

Resultaat/vervolg:

Binnen het project voor één platform voor het aan-

bieden van E-health is een programma van eisen 

vastgesteld.

Daarnaast wordt in samenwerking met de Woen-

selse Poort gewerkt aan een SPIN, een applicatie 

waarmee patiënten zelf hun risicoprofiel in kaart 

kunnen brengen op basis van de HCR-20/HKT.

Er wordt een E-lab ingericht binnen de kliniek. Dit 

kan worden gebruikt als ruimte waar mogelijkhe-

den zijn voor het gebruik van internet. Daarnaast 

worden toepassingen aangeboden, gericht op het 

verbeteren van belangrijke cognitieve vaardighe-

den. Ook kunnen hier E-health-toepassingen in pi-

lotfase worden getest. Het E-lab wordt in de eerste 

helft van 2016 in gebruik genomen.

Interculturele communicatie

Actiepunten:

• Alternatieve financiering van tolken.

• Versterken bewustzijn en kennis van intercul-

turele vaardigheden bij behandelteam.

• Meer aandacht voor de invloed van de cultu-

rele achtergrond van allochtone patiënten in 

de behandeling en in de communicatie.

Ondernomen acties:

Op casusniveau wordt naar oplossingen gezocht 
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voor financiering van de tolken. Structureel is hier 

geen oplossing voor gevonden. Eénmaal heeft de 

gemeente betaald voor de inzet van een tolk.

De training Intercom, gericht op bewuste en ef-

fectieve communicatie met patiënten met een 

andere culturele achtergrond, is gevolgd door 

20 sociotherapeuten van verschillende afdelin-

gen. Daarnaast is de mogelijkheid aangeboden 

voor het gebruik van het cultureel interview. Het 

cultureel interview geeft zicht op factoren die de 

hulpverlening kunnen verstoren en biedt relevante  

informatie voor diagnostiek en behandelplan. Het 

helpt om het denken en handelen van de patiënt 

beter te plaatsen.

Resultaat/vervolg:

De evaluatie van Intercom toont een positief re-

sultaat op bewuste en effectieve communicatie 

tussen patiënten met een andere culturele achter-

grond en sociotherapie. Inzet van patiënt als erva-

ringsdeskundige had duidelijke meerwaarde.

Behandelcoördinatoren indiceren bij welke patiën-

ten het cultureel interview als instrument wordt in 

gezet. 

Voor behandelteams worden besprekingen ge-

organiseerd waarin onder begeleiding culturele  

casuïstiek wordt besproken. 

Dwang en drang

Actiepunten:

• Het positieve aspect van inzet van instrumen-

ten SDAS, SOAS-R en vroegsignalering naar 

voren brengen.

Ondernomen acties:

Er is een subsidie toegekend voor het automatise-

ren van de SDAS (agressie-registratie). Dit is ge-

bouwd in het patiëntendossier (User).

Het gebruik en de inzet van de Special Care Unit is 

uitgewerkt in een protocol.

Een werkgroep waarin sociotherapie vertegen-

woordigd is, heeft uitgewerkt hoe vroegsignalering 

goed kan worden ingebed, zodat het aansluit bij 

het gebruik in de praktijk.

Resultaat/vervolg:

Bij overgang naar User-Alta wordt de SDAS in-

gevuld in User. Dit vereenvoudigt het invullen en 

geeft sociotherapie rechtstreeks terugkoppeling 

op metingen rond agressie-incidenten.

De inbedding van vroegsignalering vindt in 2016 

plaats.

Forensische FACT

Actiepunten:

• Nieuwe werkwijzen integreren in de werkwijze 

van het forensische FACT-team. 

Ondernomen acties:

In de stuurgroep ‘forensische keten’ (directie  

Pompestichting en directie Multicomplexe Zorg 

Pro Persona) is aandacht voor de positie van de 

forensische FACT-teams.

Resultaat/vervolg:

De forensische FACT-teams in Arnhem/Nijme-

gen en Tiel zijn goed ontwikkeld en behalen de  

afgesproken resultaten. Met een aantal zorgverze-

keraars zijn aanvullende afspraken gemaakt over 

de hoge DBC’s binnen Forensisch FACT, waardoor 

deze niet meer drukken op de gemiddelde DBC-

prijs

Autisme

Actiepunten:

• Binnen de behandelkliniek Nijmegen vergro-

ten van specifieke deskundigheid rondom  

behandeling op de Autisme Spectrum Stoor-

nis (ASS) bij afdelingsmedewerkers.

• Patiënten met de ontwikkelingsstoornis ASS 

bevinden zich in de behandelkliniek Nijmegen 

op verschillende afdelingen. Van belang is dat 

expertise over het hele traject aanwezig is.

Ondernomen acties:

In de behandelkliniek Nijmegen worden patiënten 
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met een ontwikkelingsstoornis ASS waar mogelijk 

geplaatst op de rustigere afdelingen waar meer 

ruimte en aandacht is hiervoor. 

Binnen LFPZ is hier een aparte afdeling voor in-

gesteld.

Daarnaast neemt de Pompestichting als projectlei-

der deel aan de call ‘Diagnose en delictgevaar van 

forensische patiënten met de ontwikkelingsstoor-

nis ASS' in het kader van het programma Kwaliteit 

Forensische Zorg. 

Twee medewerkers van LFPZ volgen de opleiding 

voor autisme-deskundige.

Resultaat/vervolg:

De uitkomsten van de bovengenoemde call wor-

den in 2016 verwerkt in een zorgpad gericht op 

een autismespectrum stoornis.

3.2 Medewerkers en 
organisatie

Persoonlijk leiderschap

Actiepunten

• Medewerkers moeten (nog) meer verbonden 

worden aan de organisatie.

• Onderdelen zijn verschillend van elkaar en 

vragen om verschillende vormen van leider-

schap. 

• Door hoge productiedruk ervaren medewer-

kers weinig ruimte voor ontwikkeling hierin.

Ondernomen acties:

In de behandelkliniek Nijmegen zijn de kernteams 

versterkt, o.a. door behandelcoördinatoren en fo-

rensisch maatschappelijk werk/systeembegelei-

ding op kantoren bij de afdeling te vestigen. Ook is 

er gestart met centrale ochtendoverdracht.

Directie en management zijn veel in gesprek ge-

weest met medewerkers en patiënten, o.a. over de 

noodzaak van een meer gedifferentieerde benade-

ring in de begeleiding van de patiënten.

Vier keer per jaar bezoekt de directie een aantal af-

delingen, waarbij uitgebreid gesproken wordt met 

patiënten en medewerkers over actuele zaken. 

Alle leidinggevenden van de Pompestichting vol-

gen jaarlijks 2 modules gericht op leiderschap die 

door Pro Persona worden ontwikkeld.

Resultaat/vervolg:

Vanaf voorjaar 2016 zullen doelgerichte instru-

menten worden ingezet voor de ontwikkeling van 

resultaatverantwoordelijke teams. In 2015 is een 

HPO-onderzoek gehouden. HPO is de afkorting 

voor ‘High Performance Organization’, een ge-

dachtengoed dat de Pompestichting als middel 

gebruikt in de (door)ontwikkeling van de organisa-

tie en het vervullen van haar missie om de best 

denkbare zorg aan cliënten/patiënten te bieden. 

De uitkomsten van dit HPO-onderzoek worden 

door leidinggevenden op alle niveaus samen met 

hun teams gebruikt om verdere verbeteracties in 

te zetten. 

3.3 Markten en 
ondernemerschap

Samenwerking met ketenpartners

Actiepunten

• Beddenkrimp in de GGZ maakt doorstroom 

naar GGZ moeilijk.

• Een aantal LFPZ-patiënten waarvan de wens 

is dat deze doorstromen, is erg moeilijk te 

plaatsen in andere voorzieningen.

Ondernomen acties:

In de stuurgroep ‘forensische keten’ (direc-

tie Pompestichting en directie Multicomplexe 

Zorg) worden de mogelijkheden voor aanbod  

intensieve zorg en doorstroom binnen Pro Perso-

na onderzocht.

LFPZ-patiënten die geschikt zijn voor plaatsing 

in Longcare voorzieningen worden in eerste  

instantie doorgeplaatst naar een specifieke  

reso-afdeling, waarbij het klimaat is gericht op 

deze patiënten. Er is veel overleg met externe 

partners voor verdere doorplaatsing.
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Resultaat/vervolg:

In de programmaraad forensische psychiatrie on-

der voorzitterschap van de directeur patiëntenzorg 

Pompestichting is aandacht voor het gezamenlijk 

uitwerken van zorgpaden en het versterken van 

schakelpunten rondom over- en doorplaatsing. 

Ook de ontwikkeling van de zorgpaden binnen 

FPA Kompas is hier ondergebracht.

Vanuit LFPZ zijn er 5 patiënten overgeplaatst naar 

de longcare-afdeling van de Pompestichting. Ook 

zijn er 7 patiënten vanuit LFPZ uitgestroomd naar 

andere voorzieningen.

Somatische zorg

Actiepunt

• Zoeken naar mogelijkheden voor patiënten die 

tijdelijk extra somatische zorg nodig hebben.

Ondernomen acties:

Binnen de LFPZ zijn 2 kamers ingericht op minder 

valide patiënten. Door hoge bezetting moeten 

deze ook worden ingezet voor reguliere patiënten, 

maar indien nodig worden deze vrijgemaakt voor 

patiënten die specialistische somatische zorg no-

dig hebben of voor patiënten die worden begeleid 

in een terminale fase.

Er zijn in toenemende mate hulpmiddelen/mate-

riaal beschikbaar binnen LFPZ voor somatische 

zorg. 

Resultaat/vervolg:

Het aantal patiënten met bijzondere somati-

sche zorgvragen stijgt. Omdat er maar 2 kamers  

beschikbaar zijn, betekent dit dat er regelmatig 

verhuizingen nodig zijn op basis van veranderende 

somatische klachten van patiënten. 

ZISZ (Zeer Intensieve Specialistische Zorg)

afdeling Vught

Actiepunten:

• Zonder EVBG-status wordt geen adequate 

vergoeding verstrekt, maar gezien de kosten 

die met deze afdeling gepaard gaan, is het 

economisch niet verantwoord lang lege plek-

ken te hebben.

• Patiënten bij wie de longstay-status wordt op-

geheven, moeten momenteel worden overge-

plaatst.

Ondernomen acties:

• Met het ministerie is gesproken over de mo-

gelijkheid om patiënten met een andere juri-

dische status hier op te nemen om leegstand 

te voorkomen.

Resultaat/vervolg:

Het aantal aanvragen is toegenomen, waardoor er 

geen sprake meer is van langdurig lege plaatsen. 

De longstay-status van de patiënten wordt pas 

opgeheven op het moment dat een geschikte ver-

volgplaats is gevonden voor de patiënt. 

De gemiddelde bezetting op de ZISZ-afdeling in 

2015 was 5,3.

Verdiepingsdiagnostiek

Actiepunten

• Bekendheid vergroten van verdiepingsdiag-

nostiek bij onderdelen van Reclassering (voor-

al onderdelen die gevestigd zijn in de omge-

ving van de Pompestichting).

• IFZO geeft regelmatig problemen bij de 

verwijzing, dit heeft o.a. te maken met de  

onbekendheid bij Reclassering over het admi-

nistratieve proces.

Ondernomen acties:

Een voorlichtingscampagne richting Reclassering 

is ondersteund door informatiepakket over verdie-

pingsdiagnostiek. Indien bekend is dat gegevens 

niet goed doorvallen in IFZO, dan wordt dit op  

individuele basis opgelost. 

Resultaat/vervolg:

Het blijft nodig structurele aandacht te vragen voor 

en uitleg te geven over verdiepingsdiagnostiek bij 

Reclassering.
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3.4 Financiën, middelen en 
bedrijfsvoering

Normering individuele productienormen

Actiepunten:

• Registratie van patiëntencontacten is nog niet 

optimaal. 

• Managementinformatie voor het sturen op  

individuele productienormen is nog in ontwik-

keling.

Ondernomen acties:

Er is bij behandelaren erg veel aandacht gevraagd 

voor juiste registratie. 

Er is managementinformatie ontwikkeld waardoor 

zichtbaar wordt op welke onderdelen de registratie 

schort. Dit is voor behandelaren op eigen niveau 

inzichtelijk in het patiëntendossier User. Het ma-

nagement kan dit op geaggregeerd niveau zien, 

waarbij ingezoomd kan worden op individuele me-

dewerker.

Resultaat/vervolg:

Op basis van managementinformatie worden me-

dewerkers ondersteund in het op een juiste manier 

registreren van patiëntencontacten.

Ziekenhuisbegeleiding en –vervoer (ZB&V)

Actiepunt:

In de praktijk blijkt het niet altijd mogelijk alle 

verzoeken te honoreren, doordat de formatie be-

perkt is.

Ondernomen acties:

De formatie is op peil. Door uitbreiding van de 

vraag en prioritering kunnen niet alle verzoeken 

worden gehonoreerd. Toenemend worden ook de 

meer complexe verloven begeleid door de eigen 

dienst. 

Resultaat/vervolg:

Het aantal keer dat de Dienst Vervoer en Onder-

steuning (DV&O) moest worden ingehuurd is sterk 

afgenomen. In 2015 werd 98% van de transporten 

door de dienst ZB&V uitgevoerd. In 2014 was dit 

93%. In 2015 werd 84% van de ziekenhuisbege-

leiding door de dienst ZB&V uitgevoerd. In 2014 

was dit 67%.

Onderzocht wordt in hoeverre structurele uitbrei-

ding van de dienst ZB&V gerechtvaardigd is.

Veiligheid

Actiepunten: 

• Grote instroom met daardoor een complexere 

patiëntenpopulatie. 

• Meer vermenging van verschillende patiënt-

groepen als gevolg van verandering/versnel-

ling van patiëntenstromen.

• Dit vraagt meer en meer gedifferentieerde  

beheers- en controlemaatregelen.

Ondernomen acties:

Er is een aantal ‘denk, praat en doe mee’-bij-

eenkomsten georganiseerd waarbij vanuit alle 

disciplines inbreng is gevraagd over de thema’s  

‘differentiatie in verblijf en behandeling, regie en 

verantwoordelijkheid, stabiliteit en veiligheid’. Op 

basis hiervan zijn verander- en verbetervoorstellen 

geformuleerd.

Resultaat/vervolg:

Patiënten krijgen maximale eigen verantwoorde-

lijkheid. Met behulp van een beoordelingssysteem 

is per patiënt de mate van verantwoordelijkheid 

gekoppeld aan diens beveiligingsbehoefte. 

In een werkgroep wordt een voorstel uitgewerkt 

voor het flexibel meebewegen van de inzet van 

sociotherapie met de benodigde zorgintensiteit op 

een afdeling, afhankelijk van de patiënten die ver-

blijven op een afdeling, de mate van dagbesteding 

en de incidenten op een afdeling. 

13131313

2014 2015

Aantal  transporten ZB&V 336 436

Aantal transporten DV&O 26 7

Aantal uur ziekenhuisbegeleiding 
ZB&V

978 1007

Aantal uur ziekenhuisbegeleiding 
DV&O

467 192
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4.1 Prestatie-indicatoren 
forensische psychiatrie 

In 2014 zijn financiële consequenties verbonden 

aan de aanlevering van de prestatie-indicato-

ren forensische psychiatrie. Naast een juiste en 

volledige aanlevering, is een normering toege-

past op de indicatoren die betrekking hebben op  

Routine Outcome Monitoring (ROM). Voor 2015 is 

een norm gesteld op de beginmeting van het op  

systematische wijze meten van de ernst van de 

problematiek en op de beginmeting van het op 

systematische wijze meten van het recidive-risico.

De Pompestichting heeft haar gegevens tijdig en 

volledig aangeleverd en voldoet aan de gestelde 

normen (zie bijlage 2).

4.2 Prestatie-indicatoren 
doelmatigheid 

In 2014 is gezamenlijk door de Forensische Psy-

chiatrische Centra (FPC’s) en de Dienst Forensi-

sche Zorg (DForZo) gezocht naar een manier waar-

op middels normering een impuls wordt gegeven 

aan het verkorten van de behandelduur. Er is over-

eenstemming gevonden in het normeren van twee 

indicatoren. Voor begeleid verlof is vastgesteld 

dat een FPC onder het landelijk gemiddelde moet 

zitten of een dalende trend moet kunnen laten 

zien. Een tweede normering is vastgesteld op de  

gemiddelde uitstroom naar proefverlof of (voor-

waardelijke) beëindiging binnen 8 jaar. Deze nor-

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

2017. 

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.

4.2.1 Percentage begeleid verlof

Het verslagjaar 2015 heeft betrekking op het 

cohort 2011-2013. In deze periode is er in de  

Pompestichting een instroom van 27 patiënten  

geweest, exclusief patiënten met een EVBG of een 

vreemdelingenstatus. Op basis van eigen cijfers is 

berekend dat van deze patiënten 40,7% beschikt  

over een machtiging begleid verlof binnen de 

gestelde periode van 2 jaar. 

4.2.2 Percentage uitstroom naar proefverlof/(voor-

waardelijke) beëindiging binnen 8 jaar

Het verslagjaar 2014 heeft voor deze prestatie- 

indicatoren betrekking op het cohort 2005-2007. 

De norm voor 2015 is vastgesteld op 33%. De 

Pompestichting behaalt hierin een percentage van 

48,2%.
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4.3 Kernset tbs-gegevens

No. Omschrijving Prestatie-indicator Realisatie
2014

1e
4-mnd

2e
4-mnd

3e
4-mnd

Realisatie
2015

1 Bezettingsgraad patiënten 95,7% 97,65% 98,14% 97,68%  97,51%

2 Aantal ontvluchtingen 0 0 0 0 0

3
a
b

Aantal onttrekkingen
vanaf terrein buiten beveiligingsring
tijdens toegestaan verblijf buiten kliniek

0
1

0
1

0
1

0
2

0
4

4 Aantal gegronde klachten van patiënten 45 9 9 16 34

5
a
b

Aantal geweldsincidenten tussen patiënten
fysiek geweld
dreiging

5
1

 
0
x

 
1
1

 
1
0

 
2
1

6
a
b

Geweldplegingen tegen personeel
fysiek geweld
dreiging

8
6

 
1
x

 
8
6

 
2
1

 
11
7

7 Gemiddelde behandelduur
(uitgestroomde patiënten)
(peildatum 1 september 2014) Longstay
(peildatum 1 september 2014) Overig

9 jr 329 dgn
16 jr 195 dgn
7 jr 200 dgn

NVT
NVT

 
10 jr  239 dgn 1

17 jr 181 dgn
7 jr 284 dgn

8 Financieel jaarresultaat inrichting Zie jaarrekening Pompestichting 2015

9 Instroom, voldoen aan het aantal te 
vergoeden 1e opnames 14 5 10 4 19

10
a
b
c

Doorstroom
start transmuraal traject
start transmuraal GGZ
overige bestemming

10
3
1

2
0
0

5
1
0

5
0
0

12
1
0

11
a
b
c
d

f
g

h
i

Uitstroom per vertrekcat. per kliniek
beëindiging conform advies
beëindiging contrair advies
voorwaardelijke beëindiging
proefverlof dat geleid heeft tot 
(voorwaardelijke) beëindiging
overplaatsing naar andere tbs-kliniek 
overplaatsing naar andere 
justitievoorziening 
aantal gestarte proefverloven
aantal ingetrokken proefverloven 

0
0
20
7

11
0

3
0

0
1
6
2

9
1

3
0

0
0
7
2

6
0

3
1

1
0
3
0

6
0

5
0

1
1
16
4

21 2

1

11 3

1

12
a
b
c
d
e

Bijzonder voorval
natuurlijke dood 
suïcide
overige onnatuurlijke dood 
overige geweldsincidenten 
overig incident van ernstige, politiek ge-
voelige of publiciteitsgevoelige aard 

3
0
0
0
0

3
0
0

1
0
0

0
0
0

4
0
0

1

13 Aantal recidive tijdens uitvoering 
tbs-maatregel

1

1 De hoge gemiddelde behandelduur van de uitgestroomde patiënten is te verklaren door voorwaardelijke beëindiging 
  voor een aantal LFPZ patiënten, waarvan de langste behandelduur 31 jaar bedroeg. 
2 Bij 5 van de patiënten is sprake van positieve doorplaatsing, in verband met regiogerichte transmurale uitstroom en 
  uitstroom richting Longcare.
3 Veel van de proefverloven zijn eerst transmuraal geplaatst in vervolgvoorzieningen als RIBW, Pluryn en IrisZorg.
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5.1 Gerealiseerde productie 
klinische clusters 

Overzicht capaciteit en bezetting naar 

producttype 

De productie-afspraken hebben betrekking op de 

DBBC’s die geopend worden in 2015. Deze cijfers 

zijn pas eind 2016 bekend. In de bovenstaan-

de tabel is het deel van de productie-afspraken 

opgenomen waarvan wel bekend is wat hiervan  

gerealiseerd is.

Het TBS-contract omvat in 2015 zowel behan-

delkliniek Nijmegen als LFPZ. Er zijn geen aparte  

afspraken meer in de vorm van een Tender zoals in 

voorgaande jaren voor LFPZ.

5.2 Gerealiseerde productie 
Kairos 

Justitie

Zorgverzekeringswet (ZVW):

In 2015 zijn er 1.268 DBC’s gecontracteerd. Het 

betreft hier het aantal DBC’s dat in 2015 geopend 

mag worden. Er zijn in dit jaar 965 DBC’s geopend. 

Ook hier geldt dat de werkelijke realisatie pas eind 

2016, bij het afsluiten van de DBC’s bekend zal 

zijn.

5.3 Gerealiseerde productie 
Overige Forensische Zorg 

Verdiepingsdiagnostiek

Sociowoningen

18

2015 productie-
afspraak 2015

gerealiseerd 
in 2015

Verblijf FPC 265 254

Verblijf Transmuraal 
(ZZP)

26 34

Totaal 291 288

Dagbesteding (aantal 
uren)

170.000 178.000

Eerste opnames 5 19

FPT 45 50

Toeslag EVBG (plaat-
sen)

6 4

2015 productie-
afspraak 2015

gerealiseerd 
in 2015

Crisiscontact binnen 
kantooruren

10 4

Nieuwe inschrijving 596 497

Intakecontact 550 464

Psychotherapiecontact 1.547 2.261

Groepscontact psy-
chotherapie

800 451

2015 productie-
afspraak 2015

gerealiseerd 
in 2015

Behandeling/ 
begeleidingscontact

9.605 8.181

Telefonisch behande-
ling/begel.contact

1.150 1.781

Groepscontact  
behandeling/begel.

2.805 1.705

Toeslag contact buiten 
instelling

1.950 2.219

Totaal 19.013 17.563

2015 productie-
afspraak 2015

gerealiseerd 
in 2015

100 tot 200 minuten 14 4

200 tot 400 minuten 75 36

400 en 800 minuten 75 63

800 minuten 6 6

Totaal overige  
forensische zorg

170 109

2015 productie-
afspraak 2015

aantal DBC’s 
geopend

Aantal DBC’s, 
productie-afspraak

1.268 965

2015 productie-
afspraak 2015

gerealiseerd 
in 2015

RIBW kleinschalig 
verblijf zwaar 
(plaatsen)

7,5 5
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6.1 Personeelsbestand 
De cijfers rond personeelsbeleid gelden voor de 

gehele Pompestichting, dus inclusief Kairos. Het 

personeelsbestand (excl. stagiaires en vrijwilligers) 

zag er in 2015 als volgt uit:

Vanwege de toename van het aantal patiënten in 

2015 zijn er twee nieuwe patiëntenafdelingen ge-

opend. Ook is tijdelijk personeel ingezet om de 

wachttijd op behandeling te verkorten.

Verhouding vrouw-man (incl. 0-uren 

contracten)

De verdeling van het personeel naar leeftijdsop-

bouw ziet er op 31-12-2015 als volgt uit:

6.2 Ziekteverzuim

6.3 Arbo
In 2015 zijn er 18 risico-inventarisaties en -evalua-

ties (RI&E) uitgevoerd. Bij alle onderzoeken is een 

plan van aanpak opgesteld. Er zijn 6 individuele 

werkplekonderzoeken uitgevoerd. Verder is er een 

Arbo-rapportage geschreven voor de begeleidings- 

norm bij de afdeling voor dagbesteding (Delta).

Voor de RI&E’s zijn 56 medewerkers geïnterviewd, 

hebben alle zorgmanagers/leidinggevenden een 

uitgebreide vragenlijst ingevuld en is een rondgang 

door de gebouwen gedaan.

De uitkomsten van de vragenlijsten en interviews 

zijn verwerkt in de rapportages, die na vaststelling 

op het interne netwerk zijn geplaatst. Om te ko-

men tot een effectieve aanpak van de geconsta-

teerde en vastgestelde verbeterpunten zijn deze 

met het gehele management besproken.

Enkele algemene verbeterpunten zijn:

• het veiligheidsklimaat verbeteren door elkaar 

meer aan te spreken op professionaliteit en de 

daarbij horende handelwijze;

• meer uitleg te vragen en/of te geven als be-

leidskeuzes onvoldoende duidelijk zijn;

• gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen 

voor de juiste behandeling van de patiënten 

(verschillende disciplines);

• kwetsbaar mogen zijn, zonder dat dit verlies 

aan professionaliteit oplevert;

• het maken van noodzakelijke loopbaankeu-

zes, ook al is dit soms een sprong in het diepe;

• dialoog aangaan met de ondersteunende 

diensten om de behandeling optimaal uit te 

kunnen voeren;

• het organisatiebelang niet ondergeschikt  

maken aan het individueel belang.

Opvallend is dat ondanks alle snelle veranderin-

gen en een hogere werkdruk de meeste medewer-

kers een hoog cijfer geven voor tevredenheid. De 

betrokkenheid en de inzet om te zorgen voor een 

goede behandeling van de patiënten is groot.

31 december 
2014

31 december 
2015

Vaste FTE 433,15 426,42

Tijdelijke FTE 47,25 27,68

Totaal 480,40 454,10

31 december 
2014

31 december 
2015

Aantal mannen 273 263

Aantal vrouwen 338 309

Totaal 611 572

2015

Pompestichting landelijke 
GGZ-norm

Verzuimpercentage 
(exclusief zwanger-
schap)

5,34 4,7

leeftijds
categorie

aantal 
mannen

aantal 
vrouwen

totaal

0-24 1 4 5

25-34 34 78 112

35-44 68 88 156

45-54 93 83 176

55-59 44 30 74

60 … 23 26 49
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Kairos is een voorziening voor 

ambulante forensisch-psychiatrische 

zorg voor patiënten vanaf 18 jaar. 

De patiënten komen op afspraak en 

gaan na de behandeling weer naar 

huis. Kairos is een reguliere GGZ-

instelling die specialistische zorg 

biedt waarin het voorkómen van 

(nieuwe) delicten centraal staat. Haar 

expertise ligt vooral op het snijvlak 

van psychopathologie en crimineel 

gedrag. Er zijn vestigingen in Nijmegen, 

Arnhem, Den Bosch en Apeldoorn. In 

de loop van 2015 is de polikliniek in Tiel 

omgevormd tot een forensisch FACT-

team.

Daarnaast biedt een multidisciplinair team vanuit 

Kairos behandeling bij patiënten thuis op een wijze 

die vergelijkbaar is met de FACT-benadering. Ook 

biedt Kairos Behandeling in Detentie (BID). 

Sinds november 2012 kan de Reclassering bij 

Kairos diagnostisch onderzoek aanvragen ter on-

derbouwing van het advies van reclassering aan 

de rechtbank. 

Vanaf 2014 wordt de E-health module ‘Keer je 

Kans’ aangeboden aan patiënten van Kairos. Dit 

is een interactieve webapplicatie op basis van de 

theorie voor treatment readiness. In de loop van 

het jaar is dit tijdelijk stopgezet vanwege een soft-

warefout. 
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8.1 Onderzoek en Opleiding 
(DO&O)

De Pompestichting heeft een afdeling voor onder-

zoek en innovatie, gericht op kwaliteitsverbetering 

van de zorgpraktijk en systematische monitoring 

van de behandelresultaten. 

In 2015 is onderzoek gedaan naar de kwaliteit van 

het leefklimaat, ontwikkelingen binnen het drang- 

en dwangtraject, kwaliteit van leven, predictie van 

behandelverloop, risicotaxatie en risicomanage-

ment in de kliniek en de polikliniek. Het onderzoek 

naar leefklimaat heeft een belangrijke rol gespeeld 

in de ontwikkelingen binnen de kliniek waarbij  

patiëntparticipatie centraal stond. 

Het onderzoek naar neurocognitieve profielen als 

predictor van behandelverloop en de effectiviteit 

van een agressieregulatie interventie is in 2015  

gecontinueerd, evenals het  (neurocognitieve) on-

derzoek naar de rol van beloningen bij patiënten 

en de functie daarvan binnen de behandeling. In 

2015 is het fundament gelegd voor onderzoek 

naar de toepasbaarheid en effectiviteit van een 

Virtual Reality behandeling bij agressie.

COST (European Co-operation in Science and 

Technology) heeft aan de afdeling Onderzoek van 

DO&O, in samenwerking met cluster LFPZ, een 

subsidie toegekend voor een vierjarig samenwer-

kingsproject met onderzoekers en behandelaren 

uit 18 andere Europese landen. Deze samen-

werking is gericht op het onderzoeken van de  

mechanismen die ten grondslag liggen aan lang-

durige forensisch psychiatrisch zorg. Daarbij wordt 

gekeken naar patiëntkarakteristieken, juridische  

systemen en beleid. Best practices worden geïn-

ventariseerd en vergeleken waarbij de kwaliteit van 

leven een belangrijk aspect is. De Pompestichting 

levert de voorzitter van dit project en de weten-

schappelijke coördinator. 

Het hoofd van de afdeling DO&O is ambassadeur 

voor het programma Kwaliteit Forensische Zorg 

(KFZ). In 2015 fungeerde de Pompestichting als 

projectleider voor de calls ‘Diagnose en delictge-

vaar van forensische patiënten met de ontwikke-

lingsstoornis ASS’ en  ‘Invulling en gebruik van de 

delictanalyse in de forensische zorg’, die inmiddels 

zijn afgerond.

Nieuwe calls in 2015 waaraan de Pompestichting 

actief deelneemt zijn ‘Het meetbaar maken van 

vrouwvijandigheid bij zedendelinquenten’ samen 

met de Forensische Zorgspecialisten en de ont-

wikkeling van een applicatie waarmee patiënten 

zelf hun risicoprofiel in kaart kunnen brengen op 

basis van de HCR-20/HKT.

De afdeling Opleidingen van DO&O speelt een be-

langrijke rol bij opleidingen voor GZ-psycholoog, 

psychotherapeut en klinisch psycholoog. In 2013 

is de Pompestichting positief beoordeeld door  

opleidingsinstituut SPON. Hiermee staat de  

Pompestichting tot 2017 geregistreerd als erkende 

opleidingsorganisatie voor deze opleidingen. 

8.2 Pompeii

Pompeii is het expertisecentrum van de  

Pompestichting. De medewerkers organiseren ad-

vies, training en scholing en (werk-)conferenties 

over onder andere verlofbegeleiding, contactvei-

ligheid, klantvriendelijk beveiligen, veilige en be-

heersbare grenzen, forensisch methodisch wer-

ken en werkplezier in de justitiële zorg. De vraag: 

‘Wat werkt hier en nu voor jou?’ is een belangrijk  

uitgangspunt. Daarom is kennismaking een belang-

rijk onderdeel van de werkwijze, wordt er gewerkt 

met de praktijkervaringen van de deelnemers, spe-

len acteurs een belangrijke rol in de trainingen en 

wordt geëxperimenteerd met alternatief gedrag, 

nieuwe gezichtspunten en onorthodoxe invalshoe-

ken. De programma’s nodigen uit tot een nieuws-

gierig en onderzoekend leerproces, met ruimte 

voor vragen, twijfels, onzekerheid, moeilijkheden, 

vallen en opstaan. Daardoor ontstaan kansen voor 
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persoonlijke groei, professionele ontwikkeling,  

forensische scherpte, veiligheid en werkplezier.

Klanten zijn:

• justitiële zorg: Directie Forensische Zorg, 

Pompestichting en andere FPC’s, Jeugd Jus-

titiële Instellingen, Adviescollege Verloftoet-

sing TBS ( AvT),  Landelijke Adviescommissie 

Plaatsing Longstay Forensische Zorg (LAP), 

Dienst Vervoer & Ondersteuning, Detentiecen-

trum Soesterberg.

• geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke 

dienstverlening, bijvoorbeeld: Pro Persona 

e.a. GGZ-instellingen, Stichting Driekracht, 

Stichting Ontmoeting, Stichting Moviera,  

Woningcorporatie Patrimonium Veenendaal, 

gezondheidscentra, jeugdzorg.
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9.1 Sociowoningen
In de sociowoningen kunnen cliënten worden ge-

plaatst binnen hun forensische titel voor wie de 

stap naar zelfstandig wonen (nog) te groot is. De 

sociowoningen bieden een veilige (tijdelijke) plek 

om te wonen in combinatie met professionele 

woonbegeleiding voor cliënten met (forensisch) 

psychiatrische of psychosociale problematiek 

die risicovol gedrag vertonen of vertoond heb-

ben en (tijdelijk) niet over een eigen woonruimte 

beschikken. Deze cliënten hebben baat bij een 

tijdelijke woonvoorziening waarbij zij, rekening 

houdend met hun mogelijkheden, beperkingen en 

risicogedrag, begeleid worden naar een zo groot  

mogelijke mate van zelfstandig functioneren in de 

maatschappij. De sociowoningen zijn gesitueerd in 

het Meandergebouw dat buiten de beveiligde hek-

ken van het FPC ligt.

9.2 Verdiepingsdiagnostiek

De afdeling Diagnostiek van DO&O voert het ver-

diepingsonderzoek uit dat Reclassering via IFZO 

aanvraagt. Deze onderzoeken kunnen worden 

aangevraagd bij strafrechtzaken waarbij proble-

matiek op het gebied van verslaving, psychiatrie 

en/of verstandelijke beperking een rol speelt. De 

uitkomst hiervan wordt meegenomen in de in-

schatting van de reclasseringsmedewerker welke 

zorg/behandeling het best aansluit bij de proble-

matiek van de patiënt. De kwaliteit van deze ver-

diepingsdiagnostiek wordt door Reclassering als 

erg positief beoordeeld.
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Bijlage 1
Lijst van 

afkortingen 

Bijlage 1
Lijst van afkortingen

ASS Autisme Spectrum Stoornis

AVT Adviescollege Verloftoetsing TBS

BID Behandelen in detentie

COST European Co-operation in Science and Technology

DBC Diagnose Behandeling Combinatie

DBBC Diagnose Behandeling- en Beveiligings Combinatie

DForZo Dienst Forensische Zorg

DO&O Diagnostiek, Onderzoek en Opleiding

DV&O Dienst Vervoer en Ondersteuning

EFP Expertisecentrum Forensische Psychiatrie

EVBG Extreem Vlucht- en Beheers- Gevaarlijk

FACT Functie Assertive Community Treatment

FPA Forensisch Psychiatrische Afdeling

FPC Forensisch Psychiatrisch Centrum

FPT Forensisch Psychiatrisch Toezicht

GGZ Geestelijke Gezondheidszorg

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

HKT Historisch, Klinisch, Toekomst; risicotaxatie-instrument

HPO High Performance Organisatie

IFZO Informatievoorziening Forensische Zorg

KFZ Kwaliteit Forensische Zorg

LAP Landelijke Adviescommissie Plaatsing Longstay Forensische Zorg

LFPZ  Langdurige Forensische Psychiatrische Zorg

RI&E Risico Inventarisatie en Evaluatie

RIBW Regionale Instelling voor Beschermd Wonen 

ROM Routine Outcome Monitoring

SDAS  Social Dysfunction and Aggression Scale

SOAS-r Staff Observation of  Aggression

User Applicatie voor het elektronisch patiëntendossier

ZB&V  Ziekenhuisbegeleiding en Vervoer 

ZISZ Zeer Intensieve en Specialistische Zorg

ZVW Zorgverzekeringswet

ZZP Zorgzwaartepakket
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Bijlage 2
Uitkomst 

genormeerde 
prestatie-

indicatoren 
forensische 

zorg 2015

Bijlage 2
Uitkomst genormeerde 
prestatie-indicatoren 
forensische zorg 2015

Indicator: Op systematische wijze meten van de 

verandering van de ernst van de problematiek.

Normering: Geldige en tijdige beginmeting bij 25% 

van de patiënten voor wie de start van de behan-

deling plaatsvond tussen 1-10-2014 en 1-10-2015 

en van wie de behandeling langer dan 3 maanden 

duurde. Niet meegeteld worden de patiënten voor 

wie de DBBC-hoofdgroep persoonlijkheidsstoor-

nissen, seksuele stoornissen of verdiepingsdiag-

nositiek is geopend.

Uitkomst Pompestichting: 47,37%

Normering ambulante behandeling: Geldige en  

tijdige beginmeting bij tenminste 35% van de  

patiënten die tussen 1 oktober 2014 en 1 oktober 

2015 in behandeling zijn gekomen en op enig  

moment langer dan 3 maanden in behandeling zijn 

geweest.

Uitkomst Pompestichting (Kairos forensisch): 

93,93%

Indicator: Op systematische wijze meten van 

recidiverisico.

Normering: Een geldige en tijdige beginmeting met 

een risico-instrument bij 70% van de patiënten die 

in behandeling zijn genomen tussen 1 oktober 

2014 en 1 oktober 2015 en waarvan de verblijfs-

duur/behandelduur langer dan 3 maanden is.

Uitkomst Pompestichting: 90,00%

Normering ambulante behandeling: Een geldige en 

tijdige beginmeting met een risico-instrument bij 

35% van de patiënten die in behandeling zijn ge-

nomen tussen 1 oktober 2014 en 1 oktober 2015 

en waarvan de verblijfsduur/behandelduur langer 

dan 3 maanden is.

Uitkomst Pompestichting (Kairos forensisch): 

83,38%




