
Bij Ambulant Centrum Tilburg hebben we jarenlange 
ervaring in de forensische psychiatrie. Wij bieden mensen 
met een psychiatrische en/of persoonlijkheidsstoornis die 
grensoverschrijdend gedrag vertonen door behandeling 
weer een kans. Met als doel dat deze mensen meer 
volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. 
We bieden zowel poliklinische behandeling als meer 
intensieve en outreachende FACT behandeling. 
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Forensische poli en FACT team

Ambulant Centrum Tilburg heeft een 

forensische poli en een FACT team. De 

behandelingen worden over het algemeen 

gegeven bij de forensische poli op locatie. 

Het kan echter zijn dat iemand niet in de 

gelegenheid is om naar de poli te komen 

of dat iemand behoefte heeft aan meer 

intensieve zorg. In dat geval wordt diegene 

bij het FACT team aangemeld en kan de 

behandeling indien nodig in de omgeving van 

de cliënt plaats vinden.

Behandeltraject

Na aanmelding wordt iemand uitgenodigd voor 

een intakegesprek. In dit gesprek wordt gekeken 

of behandeling bij ons mogelijk is en wordt een 

voorlopig behandeltraject uitgezet. Om het risico 

op delictgedrag goed in kaart te brengen, wordt 

bij de start van de behandeling een risicotaxatie 

en eventueel een delictanalyse afgenomen. Deze 

vormen de uitgangspunten voor de behandeling. 

Indien nodig vindt psychodiagnostisch onderzoek 

plaats. Het kan zijn dat er een wachttijd is voordat 

de behandeling kan opstarten.

Behandelaanbod

Het behandelaanbod van het Ambulant 

Centrum Tilburg is bedoeld voor mensen 

die in aanraking zijn gekomen of dreigen 

te komen met justitie, bijvoorbeeld door 

grensoverschrijdend gedrag zoals agressie 

(thuis of elders), bedreiging, stelen, stalking en 

seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Het behandelaanbod is gericht op het 

verminderen van delictgedrag (‘gedrag 

dat niet mag’). Vaak is er sprake van andere 

bijkomende psychiatrische problematiek, 

zoals onder andere:

•	 Persoonlijkheidsproblematiek

•	 Trauma gerelateerde problematiek

•	 Ontwikkelingsstoornissen (ADHD/Autisme)

Wij bieden verschillende behandelvormen 

aan. Afhankelijk van de persoonlijke situatie 

wordt een passend behandelaanbod 

gekozen. Behandeling kan bestaan uit 

individuele therapie, systeemtherapie 

(bijvoorbeeld partner-relatie therapie), 

medicatie en ondersteuning vanuit 

maatschappelijk werk. Vaak bestaat de 

behandeling uit een combinatie van deze 

behandelvormen.
Meer over het behandelaanbod?

Kijk op onze website fivoor.nl
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