
Fivoor Ambulant Centrum Den Haag geeft ambulante
forensische zorg in de regio Den Haag en Leiden.
Onze locaties werken nauw samen. Wij behandelen
patiënten vanaf 12 jaar met een forensisch risico
die psychische problemen ervaren. De zorg wordt
geboden in verschillende gebieden: de Bollenstreek,
Leiden, Alphen aan de Rijn, Zoetermeer, Delft, Rijswijk,
Westland en Den Haag.
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FACT teams bieden intensieve thuiszorg 

voor mensen die anders van zorg verstookt 

zouden blijven vanwege hun chaotische 

levensstijl, psychiatrische problemen en 

middelenmisbruik. Met als doel terugval in 

delictgedrag voorkomen. Dit noemen we 

FACT zorg.

De zorg is gericht op het verminderen van 

psychische en psychiatrische problematiek, 

gedragsverandering en/of is meer herstelgericht. 

De leden van de forensische FACT teams 

beiden ondersteuning waar iemand dat 

nodig heeft. Daarbij zijn veiligheid, herstel 

en autonomie belangrijke doelen. Deze 

doelen bereiken we door wetenschappelijke, 

professionele en ervaringskennis te bundelen.

Forensische psychiatrie

Bij Ambulant Centrum Den Haag hebben 

wij jarenlange expertise in de forensische 

psychiatrie. Wij bieden mensen met een 

psychiatrische of een persoonlijkheidsstoornis 

die grensoverschrijdend gedrag vertonen 

door behandeling weer een kans. Met als doel 

een veiligere samenleving.

Gedrag “dat niet mag”

Deze gedragsproblemen zijn vaak agressief 

gedrag thuis (huiselijk geweld, agressie naar 

kinderen) of elders. Gedragsproblemen 

kunnen ook andere vormen van gedrag “dat 

niet mag” zijn, zoals bedreiging, stelen, 

stalking, seksueel normoverschrijdend 

gedrag, etc. De behandeling is gericht op 

het verminderen van het forensisch risico: 

voorkomen dat patiënten (opnieuw) vervallen 

in probleemgedrag.

Behandelteams

Fivoor Ambulant Centrum Den Haag heeft vijf 

Forensische FACT teams die outreachende 

zorg bieden en een poliklinisch team.  

De teams hebben specifieke kennis op het 

gebied van jeugd en mensen met een licht 

verstandelijke beperking. De forensische 

Meer over het behandelaanbod?

Vraag naar de informatiekaarten met 

het interventieoverzicht 

(F)ACT =

(Flexibele) Assertive Community 

Treatment
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