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De Pompestichting is een particuliere stichting 

voor forensische psychiatrie. Wij behandelen pati-

enten die met justitie te maken hebben of (kunnen) 

krijgen. De behandeling, zorg en beveiliging zijn 

gericht op delictpreventie en op veilig functione-

ren in de maatschappij. Wij zoeken naar de juiste 

balans tussen veiligheid voor de maatschappij en 

een nieuwe kans voor de patiënten.

De Pompestichting is onderdeel van Pro Persona 

en bestaat uit verschillende clusters: 

• Behandelkliniek Nijmegen, voor de behande-

ling en resocialisatie van TBS-gestelden. 

• Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg 

(LFPZ), voor behandeling en begeleiding van 

TBS-gestelden met een longstay-indicatie, in 

Zeeland (NB), Vught en Nijmegen.

• Kairos, voor poliklinische behandeling en For-

FACT op de locaties Nijmegen, Arnhem, Den 

Bosch, Tiel en Ede. 

Ontwikkelingen

De forensische zorg maakt een turbulente tijd door. 

Grote veranderingen in het stelsel, gecombineerd 

met grote veranderingen in de � nanciering vragen 

dat we de zorg en beveiliging die we aanbieden 

aanpassen.

Het Openbaar Ministerie vordert minder vaak een 

TBS-maatregel, ook de rechter legt de maatregel 

minder vaak op. Cijfers van het CBS laten zien dat 

de criminaliteit in Nederland daalt. Bovendien willen 

veel verdachten niet meewerken aan onderzoek of 

kiezen liever voor een gelimiteerde gevangenisstraf 

dan voor een niet vooraf gelimiteerde TBS.

Met de transitie van de AWBZ naar de WMO zijn 

gemeenten sinds 2015 verantwoordelijk voor zorg 

na detentie of maatregel. Om recidive te voorko-

men, moet de forensische sector hierover met 

gemeenten lange termijn afspraken maken. Het 

gaat dan om passende zorg, maar bijvoorbeeld ook 

om crisisplaatsing/time-out en het uitwisselen van 

kennis met ketenpartners.

De Pompestichting is overtuigd van de toege-

voegde waarde van haar behandeling voor de 

maatschappij. Daarom maken wij verbinding met 

de partners in het voortraject van de keten, de 

of� cieren van justitie, strafrechtadvocaten, de 

rechtspraak, maar ook met de maatschappij als ge-

heel. Een behandeling binnen het forensisch circuit 

is kostbaar, maar op langere termijn kosteneffec-

tiever.

Speerpunten

Onze ambities voor de komende jaren zijn dan ook:

• Regiefunctie in de forensische keten;

• Veiligheid;

• Herstelondersteunende zorg;

• Onze specialismes;

• Kwaliteit van onze medewerkers.

2

Hoofdstuk 1 Inleiding



3

De Pompestichting wil een regiefunctie vervullen 

in de forensische keten. We zorgen ervoor dat er 

een aanbod is voor alle forensische zorg waar bin-

nen ons verzorgingsgebied om wordt gevraagd. 

Daarbij richten we ons op het gehele palet van 

forensische zorg:

• Preventie;

• Behandeling;

• Resocialisatie;

• LFPZ;

• Long care;

• Overige uitstroommogelijkheden.

Ook forensische diagnostiek en observatie voor re-

classering, rechtbank of collega-instellingen maken 

hier onderdeel van uit. Hiervoor werken wij samen 

met andere FPC’s, Pro Persona GGZ en overige ke-

tenpartners. 

Periodiek voeren wij marktanalyses uit om zicht te 

houden op onze stakeholders en op de invloed die 

zij hebben op onze zorg en dienstverlening.

Wij willen een realistisch beeld van (het werken 

met) forensische patiënten bevorderen bij onze 

ketenpartners. Dit is van belang omdat, als gevolg 

van de ambulantisering, steeds meer forensische 

patiënten doorstromen naar de reguliere GGZ en 

RIBW’s.

Zorgverzekeraars worden uitgebreid geïnformeerd 

over de zorg die de Pompestichting en Kairos 

(delictrisico/Forfact) leveren.

Samenwerking binnen de GGZ

We zien het aantal personen dat overlast of agres-

sie veroorzaakt op straat en de overlast die de 

maatschappij daarbij ondervindt, substantieel 

stijgen. De agressieproblematiek in de reguliere 

GGZ neemt toe. Huiselijk geweld en kindermis-

handeling staan prominent op de agenda. Dit zijn 

terreinen waarvoor binnen de Pompestichting spe-

ci� eke deskundigheid beschikbaar is. Het wordt 

onze uitdaging deze deskundigheid breder in te 

zetten en breder beschikbaar te stellen aan de 

bestaande zorgketen, de keten te versterken en 

indien nodig te participeren in de zorgketen.

Denk aan onze speci� eke deskundigheid op het 

gebied van agressieproblematiek. Door ervoor 

te zorgen dat de bestaande zorgketen weet wel-

ke ondersteuning de Pompestichting en Kairos in 

het bijzonder kunnen bieden, zal de doorstroom 

binnen de forensische keten verbeteren.

De GGZ heeft steeds vaker te maken met pati-

enten die agressief ontwrichtend zijn binnen de 

afdeling. Voor deze patiënten biedt High Intensive 

Care of opname in FPA Kompas niet het benodigde 

veiligheidsniveau. De Pompestichting wil haar ex-

pertise in agressiehantering en risicomanagement 

inzetten voor deze doelgroep, door een BOPZ-unit 

te ontwikkelen binnen de Pompestichting. Deze 

voorziening is bestemd voor transforensische pa-

tiënten, patiënten zonder justitiële titel maar die 

dezelfde problematiek vertonen. Bij deze ontwikke-

ling krijgt de daarbij behorende interne ketenzorg 

nadrukkelijk aandacht. 

Intern gaan we de zorgketen tussen de behan-

delkliniek Nijmegen, FPA Kompas (Pro Persona) 

in Wolfheze, de (For)FACT teams, de poliklinie-

ken van Kairos en de reguliere GGZ verbeteren en 

versterken. Kompas wordt onderdeel van de 

Hoofdstuk 2 Forensische 
keten
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zorgketen van de Pompestichting. Ook willen de 

Pompestichting en Pro Persona vormgeven aan de 

resocialisatie van LFPZ-patiënten richting long-ca-

re in een transmuraal regime, waarbij geen sprake 

is van een grote kliniek met een hoog beveiligings-

niveau, maar van sociowoningen in een stadse om-

geving of juist in een prikkelarme omgeving op een 

GGZ-terrein. 

Bij a� oop van de TBS-titel is een goede samen-

werking binnen Pro Persona essentieel. In het 

op- of afschalen van de zorg kan de Pompestich-

ting in de vorm van ForFACT of ambulante begelei-

ding vanuit Kairos beveiligend doorbehandelen. De 

inzet van ambulante behandeling of ForFACT kan 

ervoor zorgen dat een patiënt eerder in transmu-

rale voorziening met een lager beveiligingsniveau 

kan worden geplaatst. Dit, gecombineerd met het 

bieden van de mogelijkheid tot opvang in crisissitu-

atie(s), zal onze ketenpartners minder huiverig ma-

ken om deze zware doelgroep op te nemen. 

Vervolg van 2 Forensische
keten



Veiligheid heeft binnen de forensische psychiatrie 

betrekking op drie niveaus:

• Maatschappij;

• Medewerkers;

• Patiënten.

Voor de maatschappij is het terugdringen van het 

recidiverisico het belangrijkste aspect. Voor pati-

enten is het belangrijk dat zij zich veilig voelen om 

hun behandeling te volgen en medewerkers moe-

ten zich veilig voelen om hun werk uit te voeren.

Binnen de Pompestichting is de veiligheid 

materieel geborgd door hekken, sloten en alarme-

ringssystemen. Er worden volgens vastgestelde 

normen steekproefsgewijze controles uitgevoerd 

met het oog op contrabande. Met behulp van 

het veiligheidsmanagementsysteem wordt jaar-

lijks preventief onderzoek gedaan naar risico’s. 

Medewerkers melden incidenten en risico’s in een 

geautomatiseerd systeem, zodat hierop analyses 

kunnen worden uitgevoerd. Bij ernstige incidenten 

wordt door getrainde medewerkers volgens een 

erkende systematiek onderzoek gedaan. En bij 

geconstateerde tekortkomingen wordt systema-

tisch bijgehouden of (voorgenomen) verbeteringen 

daadwerkelijk zijn uitgevoerd en effect hebben. In 

handleidingen, richtlijnen en protocollen die toe-

gankelijk zijn voor alle medewerkers, is uitgewerkt 

hoe aan veiligheid vorm wordt gegeven.

Daarnaast worden ook periodiek inventarisaties uit-

gevoerd naar de nieuwe risico’s die voortkomen uit 

technologische ontwikkelingen (zoals bijv. drones). 

In 2016 is de grondslag gelegd voor de ‘Ja, tenzij’ 

kernwaarden voor de klinische clusters. In de ko-

mende jaren moeten deze kernwaarden standaard 

het vertrekpunt worden voor de manier waarop we 

met elkaar omgaan binnen de Pompestichting. Uit-

gangspunt is ef� ciënte zorg op maat. Medewerkers 

zijn zich consequent bewust van de positie van 

de patiënt en benaderen de patiënt vanuit deze 

gedachte. Dit vraagt veel kennis en kunde op het 

gebied van bejegening en risico-taxatie. Medewer-

kers moeten gezamenlijk zoeken naar mogelijkhe-

den en op elkaar kunnen vertrouwen in risicovolle 

situaties. Het contact tussen medewerker en pati-

ent speelt hierin een cruciale rol. Zonder dit contact 

weten wij niet wat er in de patiënt omgaat en is het 

risico niet in te schatten, wat onveiligheid creëert. 

Jaarlijks wordt in de Week van de Veiligheid 

speci� ek aandacht besteed aan dit onderwerp. 

Ook gaan de Raad van Bestuur, directie en het 

management regelmatig in gesprek met de mede-

werkers en patiënten om onderwerpen die op dit 

thema spelen te bespreken.

Het afnemende aantal TBS-patiënten biedt de 

mogelijkheid om vrijkomende ruimte in de Pom-

pestichting om te zetten naar een BOPZ-afdeling. 

Naast een aanvulling op de forensische keten, is 

dit ook een belangrijk onderwerp voor veiligheid. 

Een BOPZ biedt Pro Persona de mogelijkheid om 

binnen de GGZ-keten zorg en veiligheid op te scha-

len wanneer risicomanagement vraagt om een ho-

ger beveiligingsniveau dan binnen FPA-Kompas of 

binnen de HIC geboden kan worden. Momenteel 

doet Pro Persona in een aantal gevallen een beroep 

op FPC’s in andere regio’s voor plaatsing van deze 

doelgroep. 
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De herstelgerichte benadering is leidend in onze 

behandeling. Herstelondersteunende zorg focust 

op de bewustwording en acceptatie van de patiënt 

van een nieuwe situatie. Het is een proces dat de 

patiënt zelf moet doormaken. De behandelaar on-

dersteunt dit proces door het stellen van de juiste 

vragen. Dit helpt de patiënt zijn eigen kracht te ont-

dekken en in te zetten. Van belang is dat de patiënt 

hierbij zelf de regie houdt. 

We gebruiken nieuwe methodieken waarmee de 

psychiatrische zorg verbetert, beter aansluit bij de 

patiënten en effectiever wordt. We onderzoeken 

welke onderdelen hiervan een positieve stimulans 

geven aan het leefklimaat van de patiënten en hun 

behandeling. Deze onderdelen passen we toe. De 

rol van sociotherapie op de afdeling en het zelfstu-

rend vermogen van de patiënt (de betrokkenheid 

van de patiënt) spelen hierbij een grote rol. Ook 

wordt de aansluiting tussen het assessment in de 

opnamefase en de behandeling procesmatig ver-

der aangescherpt. Shared Decision Making (SDM) 

wordt ingezet op een manier die aansluit bij de 

forensische zorg. Familie en netwerk worden waar 

mogelijk bij de behandeling betrokken. 

Kernwaarden

In 2016 krijgen de ‘Ja, tenzij’ kernwaarden verder 

vorm binnen de klinische clusters. Benadering 

van de patiënten is individueel gericht. Er wordt 

gezocht naar mogelijkheden en samenwerking. 

Medewerkers en patiënten krijgen zoveel mogelijk 

eigen regelruimte en zijn gezamenlijk verantwoor-

delijk voor het behandelklimaat. Verantwoorde-

lijkheid krijgen betekent ook verantwoordelijkheid 

nemen. Bijvoorbeeld door elkaar aan te spreken 

wanneer anderen zich niet correct gedragen. Van 

directie en management vraagt dit dat zij zowel me-

dewerkers als –waar mogelijk– patiënten betrekken 

bij beleidsvorming, door alle lagen heen. 

Op basis van de behandelprogramma’s zijn per 

cluster zorgpaden uitgewerkt. In deze zorgpaden 

wordt rekening gehouden met de duur van de 

behandeling 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. 

De Pompestichting streeft naar een behandeling 

die effectief en ef� ciënt is. Ook tijdens de intramu-

rale zorg spelen op- en afschalen van beveiligings-

niveau en zorgintensiteit hierin een belangrijke rol. 

Effectonderzoek, bijvoorbeeld naar de uitval van 

ambulante patiënten, maakt zichtbaar waar moge-

lijkheden liggen tot verbetering van onze zorg en 

behandeling. Ook wordt managementinformatie 

verbeterd voor het sturen op zorgprocessen zoals 

drop-outs, in- door- en uitstroom. Patiënten wor-

den behandeld conform de vastgestelde zorgpa-

den. Jaarlijks wordt geëvalueerd in hoeverre in de 

behandeling is afgeweken van de zorgpaden. In-

dien nodig worden zorgpaden hierop aangepast.

Gelijkwaardig contact tussen behandelaars en pa-

tiënten komt de behandeling ten goede. Daarom 

worden met regelmaat ‘ronde tafelberaden’ geor-

ganiseerd waarin sociotherapeuten, patiënten en 

afdelingsleiding op basis van gelijkwaardigheid met 

elkaar in gesprek gaan over actuele onderwerpen. 

De gesprekken worden geleid door Pompeii en 

personeelsbegeleiding, die tegelijkertijd ook deel-

nemen aan de gesprekken. 

6

Hoofdstuk 4 Herstelonder-
steunende zorg



7

Kwaliteit van zorg

Binnen het programma Kwaliteit Forensische Zorg 

(KFZ) werken alle professionals in de forensische 

zorg samen aan het optimaliseren van de kwaliteit 

van die zorg. Vanuit de afdeling Onderzoek van 

DO&O wordt hier in samenwerking met behan-

delclusters actief aan bijgedragen. De uitkomsten 

van relevante onderzoeken (calls) worden geïmple-

menteerd op behandelafdelingen en verwerkt in de 

zorgpaden. 

Ondanks het feit dat patiënten vaak in gedwongen 

kader hun behandeling krijgen, willen we bereiken 

dat patiënten tevreden zijn over hun behandeling. 

Minimaal tweejaarlijks wordt via een patiënttevre-

denheidsonderzoek gekeken op welke terreinen 

mogelijkheden ter verbetering liggen. De (beperkte) 

sensitiviteit van het ROM-instrument biedt weinig 

houvast als indicator voor behandeling. De Pom-

pestichting wil landelijke ontwikkelingen ter verbe-

tering hiervan graag ondersteunen. 



De Pompestichting beschikt samen met Pro- 

Persona over het gehele palet van forensische zorg. 

Een aantal specialisaties hierbinnen speelt een be-

langrijke rol in het realiseren van onze doelen in de 

komende jaren:

Forensische FACT (ForFACT)

ForFACT is bedoeld voor volwassenen die in aan-

raking zijn gekomen of dreigen te komen met jus-

titie, met een ernstige psychiatrische aandoening 

of ernstige as II-problematiek (persoonlijkheids-

stoornissen en verstandelijke handicaps) die ook 

hulp en ondersteuning kunnen gebruiken bij herstel 

van het gewone leven. Denk aan zaken als versla-

ving, wonen, werken, � nanciën, dagbesteding en 

sociale contacten. Vaak worden deze patiënten 

omschreven als zorgmijdend en komt hulpver-

lening moeizaam tot stand. ForFACT kan (dure) 

opname voorkomen en de uitstroom vanuit een 

FPA of TBS-kliniek versnellen. De vraag naar 

ForFACT neemt toe.

Behandeling is gericht op delictgedrag en voorko-

men van recidive. Ook richt de behandeling zich op 

risicomanagement en sociale inclusie. Belangrijke 

uitgangspunten zijn het bezoeken van patiënten 

in hun eigen omgeving en het betrekken van fami-

lie of andere belangrijke mensen uit de omgeving 

bij de behandeling. Er wordt actief gezocht naar 

samenwerking met organisaties in de wijk (bijvoor-

beeld met gemeente, wijkagent, veiligheidshuis, 

huisarts, andere FACT teams of welzijnsorgani-

saties). Als een opname nodig is of als iemand 

gedetineerd raakt, wordt gezocht naar mogelijkhe-

den om de ambulante forensische zorg vanuit het 

team voort te zetten.

Het ForFACT voorziet de reguliere FACT-teams 

op consultbasis van forensische expertise. Hier-

bij kan gebruik worden gemaakt van risicotaxatie, 

delictscenario, terugvalpreventie, contact met toe-

zichthouders, crisisopname of bed op recept (BOR) 

op de FPA. 

De komende periode wordt binnen de 

Pompestichting/Kairos een prognose gemaakt wat 

de ambulantiseringsbeweging binnen de forensi-

sche zorg voor de regio’s Arnhem, Nijmegen, Ede, 

Tiel, ‘s-Hertogenbosch/Oss en Apeldoorn/Harder-

wijk tot gevolg heeft. 

Onderzoek

De afdeling Diagnostiek, Onderzoek en Opleiding 

voert onderzoeksvragen (calls) ten behoeve van 

Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) uit en implemen-

teert de uitkomsten indien deze zinvol zijn binnen 

de Pompestichting. Via wetenschappelijk en toege-

past onderzoek zorgt zij voor de verbinding tussen 

wetenschappelijk onderzoek en de praktijk. Aan 

deze afdeling is een hoogleraar Forensische Psy-

chiatrie verbonden.

Toegepast onderzoek van de afdeling heeft o.a. 

geleid tot ontwikkeling van virtual reality en apps 

waarmee patiënten zelf hun risicopro� el in kaart 

kunnen brengen. 

Wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd in 

samenwerking met o.a. de Radboud Universiteit 

Nijmegen. Voorbeelden hiervan zijn onderzoek naar 

neurocognitieve pro� elen als predictor van behan-

delverloop of (neurocognitief) onderzoek naar de 

rol van beloningen bij patiënten en de functie daar-

van binnen de behandeling.

8
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De komende tijd werkt de Pompestichting mee 

aan het onderzoek naar ‘het meetbaar maken van 

vrouwvijandigheid bij zedendelinquenten’ samen 

met de Forensische Zorgspecialisten. 

Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg

De Pompestichting is specialist op het gebied van 

de langdurige forensisch psychiatrische zorg. Het 

gebruik van de Forensic inpatient Quality of Life 

questionnaire (FQL) sinds 2007 binnen de LFPZ, 

heeft al veel inzicht gegeven in de samenhang van 

de kwaliteit van leven met de patiënt en zijn omge-

vingskenmerken.

Sinds 2013 onderzoekt de Pompestichting, sa-

men met onderzoekers en behandelaars uit 18 

andere Europese landen, de mechanismen die 

ten grondslag liggen aan langdurige forensisch 

psychiatrisch zorg. Daarbij wordt gekeken naar 

patiëntkarakteristieken, juridische systemen en 

beleid. Best-practices worden geïnventariseerd 

en vergeleken waarbij de kwaliteit van leven een 

belangrijk aspect is.

EVBG-plaatsen

Sinds 2010 heeft de Pompestichting 6 EVBG plaat-

sen voor patiënten waavoor meer beveiliging en 

zorg nodig is dan binnen een reguliere behandel-

plek geboden kan worden. Deze plaatsen zijn gesi-

tueerd binnen de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught.



Hoofdstuk 6 Kwaliteit van 
Medewerkers

Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers 

professioneel en zorgprogrammatisch werken, 

met een scherpe forensische blik. We verwachten 

van iedereen een bijdrage aan de doelstelling van 

de organisatie, met oog voor de noodzakelijke en 

wenselijke situatie op de lange termijn. Wij stre-

ven naar continue verbetering en vernieuwing en 

verwachten dat medewerkers zich inzetten voor 

een open en actiegerichte cultuur.

Van ons management hebben we nog aanvullen-

de verwachtingen. Goed management is namelijk 

een absolute randvoorwaarde voor een duurzaam 

succesvolle organisatie. Zij zijn verantwoorde-

lijk voor een gezonde bedrijfsvoering, verbindend 

leiderschap en een actieve rol bij de ontwikkeling 

van resultaatverantwoordelijke teams. We toet-

sen de ontwikkeling met het ‘High Performance 

Organization-model’ (HPO).

Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers 

zich verbinden aan de bijzondere opdracht van de 

Pompestichting: de forensische psychiatrie. Alle 

personen die wij zorg bieden zijn immers dader, 

verantwoordelijk voor een ernstig delict, en ook 

patiënt. Dit besef is belangrijk voor de uitvoering 

van het werk van al onze medewerkers, waar ook 

binnen de Pompestichting.

Vanzelfsprekend investeren we in veiligheid. Alle 

medewerkers respecteren de materiële en pro-

cedurele beveiliging. We hechten aan het belang 

van relationele veiligheid waarbij de professionele 

relatie tussen de patiënt en de medewerker zoda-

nig is dat de patiënt vrijuit durft te spreken over 

gevoelens en drijfveren. Alleen dan kunnen mede-

werkers en behandelaren het gedrag bespreken en 

beïnvloeden. Medewerkers bewaken ook hun eigen 

grenzen zorgvuldig. Alleen met continue betrokken 

alertheid (forensische scherpte) beschermen we de 

veiligheid op de werkvloer en een succesvolle reso-

cialisatie van onze patiënten. 

De Pompestichting vraagt kwaliteit en professio-

naliteit van al haar medewerkers. Om die kwaliteit 

van ons personeel te waarborgen verwachten wij 

van medewerkers dat zij zelfbewust zijn, hun ver-

antwoordelijkheid nemen en gericht zijn op con-

structieve samenwerking met collega’s en patiën-

ten. We delen de overtuiging dat al onze patiënten 

mogelijkheden, talenten en wensen hebben voor 

een succesvolle resocialisatie in de samenleving. 

Dit vraagt ook continue aandacht voor onze ei-

gen professionele ontwikkeling. Een werkklimaat 

met aandacht voor kennis en ervaring opdoen 

en delen, biedt ook ruimte voor het vieren van 

successen en het bespreken van teleurstellingen. 

Wij faciliteren deze opdracht met goede opleidin-

gen. We zijn een erkende opleidingsinstelling voor 

de opleiding tot psychiater, GZ-psycholoog, psy-

chotherapeut en klinisch psycholoog. Waar moge-

lijk bieden wij opleidings- en stageplaatsen voor 

HBO- en MBO-opleidelingen. Daarnaast investeren 

we met een bijdrage aan onderzoek in de vorm van 

promotie-trajecten. Onze eigen afdeling Diagnos-

tiek, Onderzoek & Opleiding, het expertisecentrum 

Pompeii, personeelsbegeleiding en de Pro Persona 

Academie faciliteren het opleidings- en leerklimaat 

binnen de Pompestichting.

Om een succesvolle organisatie te blijven is � exibi-

liteit nodig, met aandacht voor toekomstige kansen 

en bedreigingen. Met zorgvuldige keuzes in onze 
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personeelsplanning zijn we een betrouwbare werk-

gever. Voor nieuwe medewerkers geldt dat we ge-

richt investeren en na een jaar toetsen of de weder-

zijdse verwachtingen overeenstemmen. Kortom: 

wij zijn een professionele organisatie die zorgt dat 

zowel onze medewerkers als onze patiënten het 

beste uit zichzelf halen.
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AS II  Persoonlijkheidsstoornissen en verstandelijke handicaps

AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

BOPZ Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen

BOR Bed Op Recept

DO&O Diagnostiek, Onderzoek & Opleiding

EFP Expertisecentrum Forensische Psychiatrie

EVBG Extreem Vlucht- en Beheersgevaarlijk

FACT  Functionele Assertive Community Treatment

ForFACT Forensische FACT

FPA Forensisch Psychiatrische Afdeling

FPC Forensisch Psychiatrisch Centrum

FQL Forensic inpatient Quality of Life questionnaire

GGZ Geestelijke Gezondheidszorg

GZ-psycholoog Gezondheidszorgpsycholoog 

HBO Hoger Beroepsonderwijs

HIC High Intensive Care

HPO High Performance Organisatie

KFZ Kwaliteit Forensische Zorg

LFPZ Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg 

MBO Middelbaar Beroepsonderwijs

PI  Penitentiaire inrichting 

RIBW Regionale Instelling voor Begeleid Wonen

ROM Routine Outcome Monitoring

SDM Shared Decision Making

SMART Speci� ek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden 

SPON Specialisten in Passend Onderwijs

TBS Ter Beschikking Stelling

TBS Nederland TBS-sector Nederland

WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning
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Pompestichting

Weg door Jonkerbos 55

6532 CN Nijmegen

(024) 352 76 00
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