
De ambulante centra van Fivoor bieden hulp aan 
mensen vanaf 18 jaar (soms vanaf 12 jaar) met 
psychische problemen en een forensisch risico door 
gedragsproblemen. Ambulant betekent dat iemand 
niet bij ons is opgenomen. Een ambulant centrum is 
hetzelfde als een polikliniek. De behandelafspraken zijn 
bij ons op kantoor of bij iemand thuis. 

Behandeling bij
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B E H A N D E L I N G /  B E G E L E I D I N G



BAC1.1

Wat is een behandelplan?
Bij de start van een behandeling wordt er in 

samenspraak een behandelplan vastgesteld.   

Hierin worden de volgende punten 

opgenomen:

•	 De	hulpvraag	en	probleemanalyse;	

•	 Wensen	van	cliënt	en	doel	van	behandeling;

•	 Afspraken	over	behandelmethodieken,			

 frequentie en duur van behandeling.

Is een forensische titel vereist? 
Voor onze zorg is een actuele forensische 

titel	niet	vereist,	we	zijn	er	voor	iedereen	met	

complexe	problemen.	Reclassering,	maar	

ook	huisartsen,	collega	ggz-instellingen	en	

politieartsen worden van harte uitgenodigd om 

naar ons te verwijzen. 

Als wij denken dat iemand elders een beter 

zorgaanbod	kan	krijgen,	dan	wordt	de	verwijzer	

hierover ingelicht en geven wij advies over 

alternatieven. Dit kan zijn als er bijvoorbeeld 

geen sprake is van een forensisch risico of 

als er uitsluitend sprake is van verslaving 

zonder verdere psychische problematiek. 

Consultatie (advies over iemand die (nog) niet in 

behandeling is) is bij ons ook mogelijk.

Wat is forensisch risico?
Naast probleemgedrag en psychische 

klachten	zijn	er	vaak	ook	andere	problemen,	

zoals verslaving of leerproblemen door 

een verstandelijke beperking. Door 

probleemgedrag loopt iemand het risico om 

met politie in aanraking te komen. De kans 

om in de toekomst in aanraking te komen met 

politie/justitie door probleemgedrag noemen 

we “forensisch risico”. Het kan ook zijn dat 

iemand al in aanraking met justitie is geweest 

en zijn behandeling opgelegd heeft gekregen. 

Het doel van behandeling is dan om herhaling 

(recidive) te voorkomen.

Individuele en groepsbehandeling
Onze ambulante centra hebben alles in huis om 

het forensisch risico te verminderen: individuele 

behandeling	en	groepsbehandeling	op	kantoor,	

bij	iemand	thuis	en	hulp	bij	financiën,	wonen,	

dagbesteding en (maatschappelijk) werk.

Wat is ons zorgaanbod?
De ambulante centra bieden een volledige 

aanpak van:

•	 Verslavingsproblematiek;

•	 Psychiatrische	problematiek;

•	 (licht)	Verstandelijke	beperking;

•	 Schulden;

•	 Problemen	op	het	gebied	van	huisvesting;

•	 (F)ACT zorg 

Meer informatie over ons 

behandelaanbod?

Vraag naar de informatiekaarten 

Behandeling bij een Ambulant Centrum


