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Jaarverslag 2020  
 
Cijfers Van der Hoeven Kliniek 
 
 

  2020 2019 

Totaal aantal opnames tbs-patiënten  42 44 

Aantal eerste opnames tbs-patiënten  10 12 

Totaal aantal opnames kib-patiënten  45 34 

Aantal eerste opnames kib-patiënten  22 28 

Doorstroom tbs-patiënten naar 

vervolgvoorziening 

 23 10 

Uitstroom van tbs-patiënten*  9 22 

Aantal verlofbewegingen  12.445 16.577 

Ongeoorloofde afwezigheid tbs-patiënten 

(tijdens verlof) 

 0 5 

Begeleid verlof tbs-patiënten**  45 41 

Onbegeleid verlof tbs-patiënten**  40 38 

Ontvluchtingen tbs-patiënten  0 0 

Klachten patiënten  103 96 

Aantal klachten van patiënten gegrond  12 14 

Aantal patiënten in zorg tbs 

kib 

totaal 

233 

52 

285  

198 

55 

253  

Aantal beschikbare bedden totaal 325 322 

Gemiddelde behandelduur tbs  9 8,8 

Aantal patiënten dat buiten de kliniek 

werkt 

 16 19 

Aantal patiënten dat buiten de kliniek 

vrijwilligerswerk doet 

 15 15 

Incidenten tijdens verlof    1    3 

Gemiddelde bezetting van de tbs  218 198 

Gemiddelde bezetting van de tbs 

(onderaanneming) 

                 3         7 

Overige Forensische Zorg  20 20 

Gemiddelde bezetting van de kib  53 55 

Gemiddelde bezetting kib 

(onderaanneming) 

 3 2 

Totaal aantal patiënten gemiddeld  307 282 

 

*= einde behandeling of voorwaardelijke beëindiging 

** = hierbij gaat het om het aantal patiënten met een verlofmachtiging voor begeleid 

respectievelijk onbegeleid verlof 
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TOELICHTING  

 

Aantal patiënten: groei van tbs-opleggingen 

De cijfers van de Van der Hoeven Kliniek hebben in 2020 opnieuw een toename gekend. Zo is 

onder andere het totaal aantal patiënten ten opzichte van vorig jaar met 15 patiënten 

gestegen. In 2020 verbleven er 307 patiënten in de kliniek; in 2019 waren dat er 282. Na een 

jarenlange afname is het aantal opnames van tbs-patiënten de afgelopen paar jaar 

toegenomen. Deze stijging is niet alleen te verklaren door de landelijke toename, maar ook 

door de groei en toename in beddencapaciteit op alle drie de locaties.  

 

Doorstroom en uitstroom  

Het aantal patiënten dat doorstroomde naar transmurale voorzieningen is in 2020 gestegen 

naar 23 patiënten, 13 meer dan in 2019. Aangezien de instroom van tbs-patiënten sinds een 

paar jaar weer groter wordt, stijgt de doorstroom ook verder. De uitstroom van tbs-patiënten 

lag dit jaar erg laag vanwege de huidige COVID-19-crisis en het geringe aantal forensische 

doorstroomplekken in het land.  

 

Begeleid en onbegeleid verlof in coronatijd 

Vanwege de COVID-19-crisis was 2020 een bewogen jaar qua verlofbewegingen. Begin 2020 

gingen we in twee weken tijd van een korte waarschuwing over de COVID-19-symptomen 

naar een eerste lockdown, waarbij het ministerie van Justitie en Veiligheid veel verloven heeft 

ingetrokken. Hierdoor konden patiënten ofwel dubbel begeleid of helemaal niet op verlof. Na 

een korte zomer met minder maatregelen kwam er in oktober een tweede lockdown met een 

lange nasleep, waarbij wederom maatregelen werden ingebouwd: patiënten konden niet op 

onbegeleid verlof, tenzij dit noodzakelijk was voor de behandelvoortgang. Tevens konden zij 

niet op netwerkverlof. Dit is ook te zien in de cijfers: in 2020 waren er ruwweg 4000 

verlofbewegingen minder dan in 2019. 

 

Incidenten 

Er vond in 2020 geen enkele ontvluchting of ongeoorloofde afwezigheid plaats vanuit de 

beveiligde zone van de kliniek. 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. Daarnaast speelt dit jaar ook, zoals hierboven vermeld, de COVID-

19-crisis een rol in het lage recidivecijfer, vanwege het verminderde aantal verlofbewegingen.  

 

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 een daling te zien van patiënten die buiten de kliniek 

werkten (4 patiënten minder). In 2020 werkten er 16 patiënten (een periode) buiten de 

kliniek en deden 15 patiënten vrijwilligerswerk. Deze daling is ook hier te verklaren door de 

COVID-19-crisis: werk vinden buiten de kliniek was lastig voor patiënten en er was minder 

vraag vanuit bedrijven, de dagbestedingsplekken werden gesloten of waren slechts beperkt 

toegankelijk, en veel verloven werden ingetrokken door het ministerie van Justitie en 

Veiligheid.  

 

Gemiddelde bezetting  

De gemiddelde bezetting van tbs-patiënten lag met 218 in 2020 weer hoger dan in 2019, toen 

198 patiënten met tbs-oplegging in de kliniek opgenomen waren. Dit is in lijn met de 

landelijke trend. 
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De gemiddelde bezetting van de Kliniek Intensieve Behandeling (kib), waar patiënten met een 

rechterlijke machtiging (RM) of een zorgmachtiging (ZM) worden behandeld, is gedaald van 

55 naar 53 patiënten. 

 

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 2020 zijn uitgestroomd, 

was bij de Van der Hoeven Kliniek 9 jaar. Dit cijfer is gestegen ten opzichte van 2019: toen 

was de behandelduur 8,8 jaar. We zien dus de laatste jaren een stijgende trend in de 

behandelduur. Dit is onder andere te verklaren door de aanscherping van de vrijheden naar 

aanleiding van de COVID-19-crisis en het vinden van een passende doorstroomplek voor deze 

patiënten. 

 

Klachten van patiënten  

In 2020 zijn in totaal 103 klachten ingediend door patiënten. Het totaal aantal klachten is ten 

opzichte van vorig jaar ongeveer hetzelfde gebleven.  


