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Forensische GGZ
▪ Interneringsmaatregel
▪ Beschermingsmaatregel ≠ straf
– Beschermen van de maatschappij
– Medisch-psychiatrisch behandelen

▪ Gespecialiseerde rechtbank (Kamers voor de Bescherming van de
Maatschappij)
– Beslist over invrijheidstelling op proef en definitieve invrijheidstelling
– Beslist in welk beveiligingsniveau behandeling moet plaats vinden

Hoe breng je forensische zorgnoden in kaart?
▪ Risk-Need-Responsivity model (Andrews & Bonta, 2003; Bonta & Andrews, 2007)
– Central 8
•
•
•

een geschiedenis van
antisociaal gedrag
een antisociaal
persoonlijkheidspatroon
antisociale cognities

•
•
•

een antisociaal netwerk
familiale dysfunctie en/of
huwelijkse staat
opleidingsniveau en/of
arbeidssituatie

•
•

vrijetijdsbesteding
middelenmisbruik

– Risico op recidive
– Beveiligingsnood

▪ BelRAI MH/CMH + Forensic supplement + Addiction supplement (extended version)
–
–
–
–

Maar een selectie van items die bovenstaande noden in kaart brengen
MH/CMH focussen vooral op algemene niet-delictgerelateerde zorgnoden
Forensic supplement geeft geen informatie over beveiligingsnood
Extra aanvulling is noodzakelijk

DUNDRUM-toolkit
▪ Dangerousness, Understanding, Recovery and Urgency Manual
▪ Geeft ondersteuning in het beslissingsproces
–
–
–
–

Triage beveiligingsitems (DUNDRUM-1)
Triage urgentie items (DUNDRUM-2)
Programmavoltooiing items (DUNDRUM-3)
Herstel items (DUNDRUM-4)

Cliëntversie
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DUNDRUM-toolkit
▪ Internationaal gevalideerd
– Door de auteurs (Flynn et al., 2011; Davoren et al., 2015; O'Neill et al., 2016)
– Onafhankelijk onderzoek (Freestone et al., 2015; Adams et al., 2018)

▪ Onderzoek in Vlaanderen
– DUNDRUM-1: Uitstekende psychometrische eigenschappen (Habets et al.,
2019; Jeandarme & Habets, 2019; Jeandarme et al., 2019)
– DUNDRUM-2: (Nog) niet geschikt voor Belgisch systeem (Habets, Jeandarme,
& Kennedy, 2020)
– DUNDRUM-3 en 4: Eerste resultaten zijn veelbelovend (Habets & Jeandarme,
2021)
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DUNDRUM-1 Triage beveiligingsitems
Score

DUNDRUM-1:TRIAGE BEVEILIGINGSITEMS
Ernst van geweld
Ernst van zelfbeschadiging
Acute dreiging van geweld als gevolg van een psychische stoornis
Acute dreiging van suïcide
Gespecialiseerde forensische zorg
Ontvluchting
Toegang vermijden
Slachtofferkwesties
Complexe noden omtrent risico op geweld
Institutioneel gedrag
Wettelijke procedure
Totaalscore

0

1

2

3

4

DUNDRUM-3 Programmavoltooiing
▪ Lichamelijke gezondheid
▪ Geestelijke gezondheid
▪ Drugs en alcohol
▪ Probleemgedrag
▪ Zelfzorg en activiteiten van het
dagelijks leven (ADL)
▪ Opleiding, beroep en creativiteit

▪ Familie en sociale netwerken:
vriendschap en intimiteit

Not ready for a move down

4

ready for a move e.g. from
high to medium security

3
2

ready for a move e.g. from
medium to low security

1

ready for a move to supported
community living

0

3: ready for a move
O:
4: not ready to move
ready for
down a level of security
independence

ready for
independence

DUNDRUM-4 Herstel
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Stabiliteit
Inzicht
Therapeutische relatie
Verlof
Dynamische risicofactoren
Slachtofferkwesties
Hoop

Not ready for a move down

4

ready for a move e.g. from
high to medium security

3
2

ready for a move e.g. from
medium to low security

1

ready for a move to supported
community living

0

3: ready for a move
O:
4: not ready to move
ready for
down a level of security
independence

ready for
independence

Doelstelling studie
▪ Gebruiksmogelijkheden van de DUNDRUM en het BelRAI GGZ-instrumentarium in
de zorg voor geïnterneerden met een ernstige psychische aandoening (EPA),
inclusief verslaving, in kaart brengen
- DUNDRUM:
•
•
•

DUNDRUM-1: Beveiligingsniveau (hulpverlenersversie)
DUNDRUM-3: Behandelvoortgang (hulpverleners- en cliëntversie)
DUNDRUM-4: Mate van herstel (hulpverleners- en cliëntversie)

- BelRAI GGZ-instrumentarium
• BelRAI Mental Health of Community Mental Health instrument
• Forensisch supplement
• Addictions supplement – extended version

Procedure studie
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diensten: 5 residentiële en 3 ambulante settings
Alle types voorzieningen aanwezig, m.u.v. FPCs

1 of 2 hulpverlener(s)/dienst volgde(n) een DUNDRUM en BelRAI opleiding
Hun opdracht: DUNDRUM en BelRAI GGZ-instrumentarium voor 10 geïnterneerden met een EPA en/of
verslaving invullen en de resultaten voor enkele van hen gebruiken bij het opstellen/aanpassen van het
begeleidingsplan

Kwantitatieve resultaten
Ingevulde assessments
▪ 126 geïnterneerden met een EPA en/of verslaving die minstens 1 maand in
opname/begeleiding waren in de 8 deelnemende voorzieningen werden bekeken
met oog op al dan niet inclusie
- 56 geïncludeerd (~BelRAI (C)MH)
- 70 geëxcludeerd, o.w.v.
• Exclusiecriteria opgelegd door de onderzoekers:
1.
2.
3.

Cliënt bevindt zich in een urgentie- of crisissituatie
Cliënt ontvangt bemoei- of aanklampende zorg
Geïnterneerde met een verstandelijke beperking

• Exclusiecriteria door de hv’s aangegeven bv. taalbarrière
• Cliënt weigerde deelname zonder opgegeven reden (n = 32)

Kwantitatieve resultaten
Resultaten DUNDRUM
Scores subschalen – per type voorziening

Kwantitatieve resultaten
Resultaten DUNDRUM–cliëntversie
Cliëntscores subschalen – per type voorziening
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Kwalitatieve resultaten
Resultaten focusgroepen
▪ DUNDRUM is een goed instrument om doorverwijzing tussen voorzieningen met een
verschillend beveiligingsniveau te objectiveren
– Cliëntversie invullen was erg moeilijk voor de zwakkere deelnemers

▪ Elke voorziening gebruikt eigen risicotaxatie-instrumenten aangezien deze delictspecifiek zijn
▪ Forensic supplement en Addictions supplement-uitgebreide versie zijn goede
instrumenten om zorgnoden specifiek voor deze problematieken in kaart te brengen.
Ze bieden een goed overzicht van wat need to know is.

▪ Delen van alle gegevens van een forensische cliënt lijkt niet opportuun
▪ Het gebruik van de CAPs en de zorgschalen is goed integreerbaar in een
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herstelgerichte behandelvisie

Kwalitatieve resultaten
Resultaten focusgroepen
▪ BelRAI GGZ-resultaten werden niet gebruikt in het begeleidingsplan

Beveiligingsnoden van cliënt

– Eigen diagnostisch instrumentarium biedt meer handvaten
– Concrete vertaling BelRAI-output voor het begeleidingsplan?
– Begeleidingsplan is vaak gebaseerd op het therapeutisch proces van de afgelopen
weken/maanden  BelRAI focust voornamelijk op de situatie in de afgelopen drie
dagen
Hoog

Laag

Zorgnoden
gelinkt aan
kans op
recidive

Andere
zorgnoden,
maar NIET
gelinkt aan
kans op
recidive
Mate waarin zorgnoden prioritair zijn in de zorg

Conclusies
▪ We zijn er nog niet!
▪ BelRAI GGZ-core instrument ontwikkelen: core-set van items, invulling is bepalend
voor toeleiding naar specifieke modules
▪ In de forensische GGZ hoort bij deze modules
– Sowieso het Forensic supplement
– Vaak het Addictions supplement – uitgebreide versie
– Vaak het Intellectual Disabilities supplement: nog niet getest in forensische GGZ

▪ Specialistisch diagnostisch instrumentarium (voorziening- en cliëntspecifiek) geeft
meer input voor begeleidingsplan dan DUNDRUM en BelRAI GGZ-instrumentarium
▪ DUNDRUM-cliëntversie aanpassen voor personen met een verstandelijke beperking
▪ Vervolgstudies gestart
17

Onderzoek in samenwerking met:
▪ LUCAS KU Leuven: Chantal Van Audenhove & Anja Declercq
Hanne van Horebeek & Kathleen De Cuyper, Kirsten Hermans

▪ Thomas More Hogeschool: Sabine Nelis, Caroline Dejonghe
▪ Special thanks to: Prof. Harry Kennedy, Liza Van Eenoo

18

CONTACT
KEFOR - Knowledge Centre Forensic Psychiatric Care
Petra Habets & Inge Jeandarme
OPZC Rekem
Daalbroekstraat 106 | Rekem
+32 (0)89 22 23 33
petra.habets@opzcrekem.be
Inge.jeandarme@opzcrekem.be
https://www.researchgate.net/profile/Petra_Habets2
https://www.researchgate.net/profile/Inge_Jeandarme

