
Kade17 is een forensische polikliniek en biedt 
ambulante behandeling aan mensen die zorg nodig 
hebben om (dreigend) probleem- of delictgedrag tegen 
te gaan. Om het delictrisico en/of de maatschappelijke 
overlast te beperken maken wij gebruik van de nieuwste 
bewezen behandelmethoden. Op deze informatiekaart 
staat in het kort wat ons team biedt. Wij zijn gevestigd in 
het Ambulant Centrum Utrecht op de Mimosastraat 2-4 
in Utrecht.
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therapie, dramatherapie, relatietherapie en/

of systeemtherapie, gecombineerd met 

ondersteuning in psychosociale zaken (denk 

aan problemen op het gebied van huisvesting, 

financiën en dagbesteding). Ook kunnen andere 

belangrijke mensen om iemand heen, zoals 

familie, betrokken worden bij de behandeling. 

Evidence-based practice werken

Elke cliënt heeft een eigen regiebehandelaar die 

in nauwe samenspraak met medebehandelaren 

de behandeling volgens de nieuwste inzichten 

aanbiedt. We werken nauw samen met andere 

expertises binnen het Ambulant Centrum en 

ketenpartners als reclassering, (forensische) 

klinieken, woonvoorzieningen en jeugdzorg. 

Desgewenst doen wij diagnostisch onderzoek: 

we brengen in kaart wat iemand zijn kwaliteiten en 

kwetsbaarheden zijn, zodat we de behandeling 

daar zo goed mogelijk bij kunnen laten aansluiten.

Wat is Kade17?

Wij proberen het risico op ontwrichting en op 

(recidief) grensoverschrijdend, gevaarlijk- of 

delictgedrag terug te dringen. Wij behandelen 

volwassenen van 18 - 65 jaar met ernstige 

en complexe problematiek op het gebied 

van psychiatrie, verslaving en verstandelijke 

beperking die vrijwillig of verplicht 

behandeling nodig hebben. Ons team bestaat 

uit verschillende personen en disciplines met 

ieder hun eigen kwaliteiten. 

Wat doet Kade17?

Wij bieden behandeling in het Ambulant 

Centrum Utrecht. Indien nodig gaan wij op 

huisbezoek. Het (dreigend) probleem- of 

delictgedrag is daarbij ons uitgangspunt, dat 

zowel wordt uitgelokt door risicofactoren, als 

onderliggende psychiatrische stoornissen. 

Dat betekent dat risicotaxatie en delictanalyse 

belangrijke onderdelen zijn, waardoor we 

behandeling op maat kunnen aanbieden. Immers 

willen we de beschermende factoren versterken 

en de risicofactoren verminderen. Vaak wordt 

de inhoudelijke behandeling, zoals cognitieve 

gedragstherapie, medicatie, traumabehandeling 

(EMDR), agressieregulatietraining, 

schematherapie, psychomotorische 

Contact opnemen met Kade17?

Mail ambulant.utrecht@fivoor.nl of bel 

088 - 028 2300 (tijdens kantooruren)

Verdiepingsdiagnostiek voeren 

wij uit op verzoek van reclassering

Vraag naar de informatiekaart
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