
Verdiepingsdiagnostiek is een kort psychologisch 
onderzoek naar eventueel aanwezige stoornissen en 
mogelijke indicaties voor behandeling. Het kan worden 
aangevraagd door reclassering en als aanvulling 
worden gezien op een reclasseringsadvies of ingezet 
worden tijdens een reclasseringstoezicht. Het doel is 
om reclassering en cliënt meer inzicht te geven in wat er 
speelt en eventuele mogelijkheden voor behandeling.
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Duur van het onderzoek

Het streven is om het onderzoek binnen 4 weken 

na aanmelding afgerond te hebben. In overleg 

kan er bij spoed ook sneller geleverd worden. 

Een onderzoek bestaat over het algemeen 

uit twee afspraken; een gesprek en een 

intelligentieonderzoek. Mocht een uitgebreider 

onderzoek nodig zijn, dan kan in overleg 

gekeken worden naar de haalbaarheid daarvan. 

Locatie

Verdiepingsdiagnostiek vindt plaats op het 

Ambulant Centrum Utrecht. Op verzoek kan 

het onderzoek ook in PI Nieuwersluis of PI 

Nieuwegein plaatsvinden. 

Hoe aanvragen?

Kies via IFZO bij forensische zorgtitel 

voor verdiepingsdiagnostiek. Zet in de 

plaatsingsbrief de looptijd, de locatie, of een 

intelligentieonderzoek wenselijk is, of de 

aanvraag met cliënt besproken is en overige 

vragen. Stuur extra informatie per mail, zoals een 

(voorlopig) reclasserings- of een NIFP-rapport.

Wat is verdiepingsdiagnostiek?

Bij verdiepingsdiagnostiek proberen wij de 

volgende vragen te beantwoorden:

•	 Wat is er met iemand aan de hand? 

•	 Kan er een voorlopige DSM-classificatie  

 worden vastgesteld?

•	 Heeft iemand baat bij een behandeling?

•	 Welke behandeling is het meest passend? 

Wanneer er niet met zekerheid gesteld kan 

worden wat er met iemand aan de hand is, worden 

er hypotheses geformuleerd en kan het advies 

verder onderzoek zijn. Bij verdiepingsdiagnostiek 

worden er geen uitspraken gedaan over 

toerekeningsvatbaarheid, verband tussen 

stoornis en delict of (recidive)risico. 

Wanneer aanvragen?

Verdiepingsdiagnostiek kan op ieder moment 

binnen het reclasseringstraject worden 

aangevraagd. Bijvoorbeeld wanneer je een 

advies moet uitbrengen voor een zitting of voor 

detentiefasering, wanneer het toezicht van een 

cliënt vastloopt en je andere invalshoeken wilt 

krijgen, of wanneer een cliënt hulp wil en het 

niet duidelijk is welke hulp passend is. Het kan 

per definitie niet als een NIFP-onderzoek is 

aangevraagd of als een cliënt niet wil meewerken. 

Meer over de mogelijkheden?

Mail verdiepingsdiagnostiek2@fivoor.nl 

of bel 088 - 028 2300 (kantooruren)
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