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2019

2018

Totaal aantal opnames tbs-patiënten

44

41

Aantal eerste opnames tbs-patiënten

12

15

Totaal aantal opnames KIB-patiënten

34

33

Aantal eerste opnames KIB-patiënten

28

26

Doorstroom tbs-patiënten naar vervolgvoorziening

10

10

Uitstroom van tbs-patiënten

22

33

16577

16077

5

3

Begeleid verlof tbs-patiënten*

41

23

Onbegeleid verlof tbs-patiënten*

38

44

0

0

Aantal verlofbewegingen
Ongeoorloofde afwezigheid tbs-patiënten (tijdens verlof)

Ontvluchtingen tbs-patiënten
Klachten patiënten

tbs
Kib
totaal

94
2
96

123
7
130

Gegronde klachten patiënten

tbs
kib
totaal

14
0
14

27
1
28

Aantal patiënten in zorg

tbs
kib
totaal

198
55
253

171
57
236

322

322

0

0

8,8

8,5

Aantal patiënten dat buiten de kliniek werkt

19

20

Aantal patiënten dat buiten de kliniek vrijwilligerswerk doet

15

20

3

0

198

171

7

15

Overige Forensische Zorg

20

16

Gemiddelde bezetting van de kib

55

57

Aantal beschikbare bedden
Recidive tijdens tbs
Gemiddelde behandelduur tbs

Incidenten tijdens verlof
Gemiddelde bezetting tbs
Gemiddelde bezetting tbs onderaanneming
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Gemiddelde bezetting kib onderaanneming (ggz)
Totaal aantal patiënten

2

7

282

267

* = Hierbij gaat het om het aantal patiënten met een verlofmachtiging voor begeleid respectievelijk
onbegeleid verlof.

TOELICHTING
Aantal patiënten: groei van tbs-opleggingen
De prestaties van de Van der Hoeven Kliniek zijn in 2019 opnieuw constant geweest en hebben
over het algemeen groei laten zien. Zo is het totaal aantal patiënten ten opzichte van vorig
jaar bijvoorbeeld met 15 patiënten gegroeid (+6%). In 2019 verbleven er 282 patiënten in de
kliniek; in 2018 waren dat er 267. Opmerkelijk is dat na een jarenlange afname, het aantal
opnames van tbs-patiënten de afgelopen paar jaar landelijk weer is toegenomen. Zo steeg in
2019 het totaal aantal opnames van tbs-patiënten in de Van der Hoeven Kliniek met 5%; dit
getal ging van 41 patiënten in 2018 naar 44 patiënten in 2019. Deze stijging is niet alleen te
verklaren door de landelijke toename, maar ook door het succes van de gespecialiseerde
longcare-afdelingen van de Van der Hoeven Kliniek op de locaties de Voorde en de Wierde.
Vorig jaar werd een aantal patiënten nog opgenomen in onderaanneming; een term voor
patiënten die de Van der Hoeven Kliniek op verzoek van andere klinieken opneemt, waarbij de
zendende partij verantwoordelijk blijft als hoofdaannemer. Dit jaar is het aantal patiënten in
onderaanneming gedaald; van 15 patiënten in 2018 naar 7 patiënten in 2019 (-50%). De
verklaring voor deze daling is dat een deel van deze patiënten nu direct onder de
verantwoordelijkheid van de Van der Hoeven Kliniek valt.
Toename patiënten in Overige Forensische Zorg
Ten opzichte van vorig jaar is de hoeveelheid patiënten in Overige Forensische Zorg gegroeid;
het gaat om 20 patiënten in 2019 tegenover 16 patiënten in 2018 (+25%). Deze groei is het
gevolg van de nieuwe patiënten van de tweede afdeling Klinische Kortdurende Behandeling die
in de zomer van 2019 werd geopend.
Doorstroom en uitstroom
Het aantal patiënten dat doorstroomde naar transmurale voorzieningen, bleef in 2019 met 10
patiënten op hetzelfde niveau als het jaar daarvoor. Aangezien de instroom van tbs-patiënten
sinds een paar jaar weer groter wordt, zal dat aantal uiteindelijk ook groter worden. De
uitstroom van tbs-patiënten lag in 2019 met 22 patiënten lager dan vorig jaar, toen 33
patiënten uitstroomden (een daling van 33%). Deze teruggang kan verklaard worden door de
relatief grote uitstroom van het jaar ervoor.
Gemiddelde bezetting
De gemiddelde bezetting van de tbs lag in 2019 op 198 en is daarmee aanzienlijk hoger
(+16%) dan in 2018, toen er 171 patiënten met tbs-oplegging waren. Dit is in lijn met de
landelijke trend.
De gemiddelde bezetting van de Kliniek Intensieve Behandeling (kib) - waar patiënten met een
rechterlijke machtiging (RM) of een zorgmachtiging (ZM) worden behandeld – is stabiel
gebleven en gedaald van 57 naar 55 patiënten; een daling van 1%. Ook de kib heeft patiënten
in onderaanneming; dit aantal is gedaald van 7 patiënten in 2018 naar 2 in 2019. Ook in dit
geval vallen de patiënten voortaan direct onder de verantwoordelijkheid van de kliniek.
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Gemiddelde behandelduur van tbs
Uitgangspunt van tbs is om de patiënt zo snel als mogelijk veilig terug de maatschappij in te
brengen. De gemiddelde behandelduur van de tbs-patiënten die in 2019 zijn uitgestroomd,
was bij de Van der Hoeven Kliniek 8,8 jaar. Dit cijfer is gestegen ten opzichte van 2018: toen
was de behandelduur 8,5 jaar.
Begeleid en onbegeleid verlof
In 2019 gingen 41 patiënten met begeleid verlof. Een flinke toename ten opzichte van 2018,
toen 23 patiënten begeleid verlof hadden (+78%; 18 patiënten meer). 38 patiënten gingen
onbegeleid op verlof in 2019 (een daling van 14% ten opzichte van de 44 patiënten in 2018).
Dit kan de kliniek verantwoord doen dankzij de jarenlange ervaring met risicotaxaties. Er
waren 16.577 verlofbewegingen in 2019; 500 meer dan in 2018.
Recidive en ongeoorloofd verlof
In 2019 zijn er in totaal 5 tbs-patiënten ongeoorloofd afwezig geweest. Dat waren er 3 meer
dan in 2018. Ongeoorloofd afwezig wil zeggen dat een patiënt niet op de afgesproken tijd
terugkeert van zijn verlof of dat de patiënt zich niet op de afgesproken plaats bevindt.
Er vond in 2019 geen enkele ontvluchting plaats vanuit de beveiligde zone van de kliniek. Dit
geldt overigens ook voor de jaren ervoor. De kliniek werkt aan het verlagen van de risico’s bij
patiënten, maar ook aan de opbouw van beschermende factoren, zoals wonen, werk, verblijf,
vrijetijdsbesteding en een sociaal netwerk. Op deze manier houdt de Van der Hoeven Kliniek
haar recidivecijfers laag.
Werken buiten de kliniek en vrijwilligerswerk
Het opbouwen van beschermende factoren speelt in de behandeling van patiënten een
belangrijke rol. Het hebben van werk of het doen van vrijwilligerswerk zijn voorbeelden
hiervan. Ten opzichte van vorig jaar is er een daling te zien van patiënten die buiten de kliniek
werken (1 patiënt minder) of vrijwilligerswerk doen (5 patiënten minder). In 2019 werkten er
19 patiënten (een periode) buiten de kliniek en deden 15 patiënten vrijwilligerswerk.
Klachten van patiënten
In 2019 zijn er in totaal 96* klachten ingediend door patiënten (94 tbs/2 bopz**). Het totaal
aantal klachten is met 44 klachten gedaald (31,3%) ten opzichte van vorig jaar. Het totaal
aantal klachten dat de beklagcommissie in dit jaar gegrond heeft verklaard, is 14 (14 tbs/0
bopz). Dat aantal is met 14 klachten gedaald ten opzichte van vorig jaar.

* De cijfers kunnen afwijken van de cijfers van de Commissie van Toezicht, aangezien zij een andere
’peildatum’ hanteren (datum indienen van de klacht) en na bemiddeling afgehandelde klachten
meetellen.
** Patiënten van de Kliniek Intensieve Behandeling met een RM vallen onder de Wet bopz.
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