
               

 

Bijlage 1 Programma van Eisen 

Functie: Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) met een landelijke functie 

Subfunctie: Forensische jeugdpsychiatrie klinisch 

 

Toegangscriteria 

1. Karakteristieken van het kind:  

 

 Het betreft  veelal bij opname  jongeren in de leeftijd van 14  tot 18 jaar uit alle delen 

van het land met ernstig grensoverschrijdend gedrag en  een onderliggende 

psychiatrische  stoornis, waarbij nagenoeg altijd sprake is van vroegkinderlijke  

verwaarlozing en traumatisering. Hiernaast is er sprake vaak van afhankelijkheid van 

middelen  en soms van een lichte verstandelijke beperking 

 De ontwikkeling naar volwassenheid wordt hierdoor ernstig belemmerd.  Er is veelal 

sprake van een bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling  en een beperkte 

gewetensfunctie. Het betreft hier overwegend jongens, maar er is ook een aanbod 

voor meisjes 

 De jongeren komen meestal uit een gezin waar sprake is van veel problemen 

waaronder echtscheiding, huiselijk geweld en verwaarlozing. Jongeren hebben 

allemaal een langdurige en diverse hulpverleningsgeschiedenis die onvoldoende voor 

hen heeft kunnen betekenen. Jongeren zijn allen eerder afgewezen en uitgestoten 

omdat hun gedrag onhoudbaar bleek.  

 

2. Aard van de problematiek:  

 

 Er is altijd sprake van grensoverschrijdend ontwrichtend gedrag dat zich op alle 

leefgebieden laat gelden, thuis, op school en in de vrije tijd. De verdenking  van een  

onderliggende psychiatrische stoornis is evident. Jongeren zijn meestal 

vroegkinderlijk verwaarloosd en daardoor getraumatiseerd. Ouders en het 

behandelteam van de verwijzende instantie zijn uitgeput en kunnen niet langer voor 

een adequate opvoeding zorgen. Soms is er sprake van een lichte verstandelijke 

beperking en bijna in alle gevallen van middelen afhankelijkheid 

 



 Diagnostisch is het toestandsbeeld nog  niet altijd duidelijk en deels nog te weinig 

uitgekristalliseerd. Wel staat vast dat specialistische psychiatrische behandeling 

geïndiceerd is. Er zijn gevalideerde en gestandaardiseerde instrumenten die de 

inclusiecriteria objectief kunnen vaststellen. Het betreft hier de Aseba vragenlijsten 

(CBCL, YSR en TRF) de Honosca, en Kidscreen. Meestal is de ontwrichting zodanig dat 

handhaving in de thuissituatie of voorgaande  behandelsetting niet langer te doen is. 

Jongeren leveren een gevaar voor zichzelf of voor hun omgeving op. Bij iedere 

jongere vindt een gedegen  risicotaxatie plaats 

 De meest voorkomende psychiatrische beelden zijn: psychotische stoornis, 

depressieve stoornis meestal gecamoufleerd,  posttraumatische stress-stoornis, 

stoornis in zuigelingentijd tot adolescentie, identiteitsstoornis, pervasieve 

ontwikkelingsstoornis (ASS), gedragsstoornis en hechtingstoornis. Er is altijd sprake 

van comorbiditeit en veelal van dubbele diagnoses. 

 

3. Onderscheidend vermogen:  

 

 De Catamaran onderscheidt zich van andere GGZ-zorgaanbieders in het land als 

topspecialistische  GGZ -instelling onder meer in de functies diagnostiek en 

behandeling voor de omschreven kwetsbare groep. In de reguliere kinder-  en 

jeugdpsychiatrie worden deze jongeren als onbehandelbaar en niet te handhaven 

beschouwd. De Catamaran staat voor behandeling van jongeren daar waar andere 

instellingen er noodgedwongen mee moeten stoppen. Binnen de setting wordt 

differentiaal diagnostiek (topspecialisme) uitgevoerd waarbij integratie plaatsvindt 

van aanwezige bio-, psycho- en sociale factoren. De top specialistische behandeling is 

psychiatrisch en psychotherapeutisch en wordt multidisciplinair uitgevoerd in een 

daarop afgestemd supportief behandel- en leerklimaat voor de jongeren. Het 

betrekken van de jongere, zijn ouders en relevante naastbetrokkenen en de 

verwijzer (triadisch werken) in de probleemanalyse, de doelstelling en de  uitvoering 

van de behandeling is standaard en niet vrijblijvend. Op het einde van dit jaar 

verwachten wij het keurmerk TopGGZ  te behalen voor dit centrum 

 De klinische setting is zodanig ingericht en opgezet dat ook jongeren met een 

justitiële strafmaatregel (waaronder PIJ) kunnen worden opgenomen. De setting is 

ook toegerust voor civielrechtelijke maatregelen en voor de uitvoering van drang- en 

dwang behandeling in het kader van een BOPZ-maatregel 

 In samenwerking met Salto Onderwijs is er een direct aan de klinieken gelieerde 

onderwijsvoorziening  (Het DOK) gerealiseerd waar alle opgenomen jongeren 

individueel op hun behoeften en vermogen afgestemd onderwijs wordt geboden. 

Hierdoor wordt het perspectief op een geslaagde re-integratie als participerende 

burger enorm vergroot. Naast onderwijs is er ook sprake van een zinvolle 

dagbesteding met veel lichaamsbeweging 

 De Catamaran bereidt jongeren actief voor op een terugkeer naar de samenleving 

waarbij sprake is van resocialisatie in de vorm van woontraining, 

arbeidstrajectbegeleiding, onderwijs, FACT en FFT. Aansluitend aan de intensieve 

behandeling kunnen jongeren tot een leeftijd van 24 jaar gebruik maken van dit re-



integrerend zorgaanbod dat, in intensieve samenwerking met professionals en 

generalisten werkzaam binnen de gemeente van herkomst, wordt vormgegeven. 

  

4. Toeleiding:  

 

 De verwijzingen naar de Catamaran komen altijd via de rechtelijke macht en de 

daaraan gelieerde instellingen. In de praktijk betekent dit dat jongeren altijd een 

maatregel hebben en verwezen worden via Justitiële Jeugdinrichtingen, instellingen 

voor “Jeugdzorg plus”, Voogdijinstellingen en Jeugdreclassering, JeugdGGZ-

instellingen en andere specialistisch zorgaanbieders. De jongeren zijn meestal op de 

hoogte maar niet altijd gemotiveerd zodat ze het initiatief van de verwijzer niet 

steeds  van harte kunnen ondersteunen. 

 

Levering van de zorg 

5. Termijn waarbinnen, na aanmelding, de behandeling start: 

 

 Na aanmelding vindt vrij snel (binnen twee weken) een “intake” plaats waarbij de 

jongere, zijn ouders en de verwijzer worden uitgenodigd. Dit gesprek is wederzijds 

oriënterend. In dit gesprek worden de hulpvraag en de verwachtingen over en weer 

van alle betrokken partijen  besproken. In geval van een crisissituatie of een andere 

spoedeisende situatie kan met voorrang opgenomen worden na instemming van het 

plaatsingsoverleg. In alle andere gevallen vindt opname plaats zodra een plaats 

beschikbaar is 

 Tijdens de “intake” wordt ook met alle partijen  de terug- of uitplaatsing  geregeld en 

aan welke voorwaarden er dan voldaan dient te worden. Dit alles is niet vrijblijvend 

voor de betrokken partijen. De wachttijden voor opname zijn dus variabel, de 

urgentie is hierbij maatgevend. 

  

6. Overbruggingszorg:  

 

 De Catamaran is “outreached” en biedt in de vorm van directe ondersteuning op de 

plaats van herkomst consultatie aan de verwijzer en/of het actuele  behandelteam. 

Daarnaast denkt de Catamaran  actief mee  en bemiddelt in het aanreiken van 

tijdelijke alternatieve opvangmogelijkheden 

 De Catamaran voelt zich verantwoordelijk voor alle jongeren waarvoor een beroep 

op hen wordt gedaan en zet dit om in allerlei vormen van overbruggingszorg die op 

de behoefte van de cliënt en de verwijzer zijn afgestemd. Samenwerking in de keten 

overeenkomstig de uitgangspunten voor de “Transitie Jeugdzorg” zijn hierbij leidend. 

Dit impliceert dat de gemeente van herkomst nadrukkelijk betrokken wordt om 

gezamenlijk de regie vorm te geven. 

 



7. Levering van zorg in geval van urgentie: 

 

 In geval van urgentie (crisis) wordt direct besloten tot realisering van een opname. Er 

dient dan sprake te zijn van een onhoudbare situatie met onaanvaardbare risico’s 

voor de jongere zelf en/of zijn directe omgeving. De Catamaran beschikt over een 

intensive care unit (VIC) voor jongeren die tijdelijk niet in een groep kunnen 

functioneren omdat ze dan overprikkeld geraken 

 De Catamaran maakt onderdeel uit van een grotere geïntegreerde  instelling  (GGzE) 

waardoor wij een beroep kunnen doen op andere beschikbare specialistische 

aanpalende voorzieningen, zoals een nabij gelegen High Care voor zeer uitzonderlijke 

crisissituaties. 

 

Inhoudelijke beschrijving van de zorg 

8. Doel van de behandeling:  

 

 Aan de psychiatrische behandeling gaat steeds een integrale diagnostische fase 

vooraf waarin de problemen nader worden geïnventariseerd en de 

ontwikkelingsmogelijkheden en beperkingen van de jongeren en het cliëntsysteem in 

kaart worden gebracht. Hierbij wordt multidisciplinair en op indicatie gebruik 

gemaakt van beschikbare diagnostische mogelijkheden en richtlijnen conform de 

“state of the art”. Tevens worden alle beschikbare gegevens van eerdere 

zorgaanbieders bestudeerd (dossierstudie) zodat de jongere niet onnodig belast 

wordt met herhaling van onderzoek. Daarna of zoveel eerder dan mogelijk  wordt de 

behandeling opgestart. Jongeren komen niet voor diagnostiek, maar willen leren en 

hun doelen bereiken en daarvoor is behandeling en begeleiding noodzakelijk. 

 Het doel van de behandeling in chronologische volgorde: 

o Verminderen van de symptomen van de onderliggende psychiatrische stoornis 

onder meer door stabilisatie en couperen van de crisis 

o Aanzet maken met de verwerking van psychotraumatische ervaringen en andere 

conflicten teneinde de persoonlijkheidsontwikkeling (sociaal emotioneel en 

cognitief) vlot trekken 

o Bevorderen van de ontwikkeling door het aanleren van vaardigheden en 

beheersen van impulsen en het verkrijgen van inzicht in een supportief 

leerklimaat waardoor ontwrichting op de achtergrond geraakt 

o Het realiseren van een realistisch toekomstperspectief, daarbij gebruikmakend 

van de ondersteuning van het gezinssysteem en/of andere belangrijke 

naastbetrokkenen van de jongere 

o Resocialisatie en re-integratie als volwaardige burger in de samenleving daarbij 

gebruikmakend van de aanwezige onderwijsmogelijkheden, dagbestedings- en 

arbeidstrajecten en woontraining 

o Terugkeer naar de gemeente van herkomst door intensieve samenwerking en 

tijdige betrokkenheid van professionals en generalisten in de regio van herkomst 

en de gebiedsgebonden teams. 



 

9. Beschrijving van de behandeling:  

 

 Er is sprake van een gedifferentieerd behandel- en begeleidingsaanbod. De setting 

kent een variatie van een unit voor zeer intensieve behandeling één op één (VIC) tot 

een unit woontraining met resocialiserende begeleiding van jongeren. Inzet van 

behandelmethoden zijn afhankelijk van de ernst waarmee de stoornis het 

functioneren belemmert, de aard van de stoornis en de bereidheid van de jongere 

hieraan mee  te werken. De behandeling kan in intensiteit variëren afgestemd op de 

behoefte van de jongere. Te denken valt aan: 

o Farmacotherapie met oog voor de somatiek en de lichamelijke ontwikkeling 

o Psychotherapeutische behandeling waaronder traumabehandeling en 

behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag (zedendelicten) 

o Zeer intensieve behandeling (VIC) voor jongeren die niet in groepsverband 

kunnen verblijven omdat ze dan overprikkeld geraken 

o Psychologische behandeling  ten behoeve van de sociaal emotionele - en 

cognitieve ontwikkeling 

o Sociaal psychiatrische begeleiding ten behoeve van het praktisch 

functioneren, zelfverzorging en andere vaardigheden 

o Systeembehandeling en niet vrijblijvend triadisch werken   

o Vaktherapeutische inzet, zoals psychomotore therapie, sport en andere 

activiteiten  

o Woontraining met als doel resocialisatie en re-integratie als terugkeer naar 

de regio van herkomst 

 Dit alles aan de hand van concrete behandeldoelen die tijdens de intake 

geformuleerd zijn en die tussentijds frequent geëvalueerd/gemeten  (ROM) worden 

 Het algemene doel is dat de behandeling zo kort mogelijk duurt en dat er van meet 

af aan getoetst wordt of de intensiteit niet kan worden omgezet in een 

terugplaatsing naar de oorspronkelijke setting 

 Concrete doelen zijn:  

o Het verbleken van de onderliggende psychiatrische stoornis zodat deze niet 

langer ontwrichtend intervenieert op de levensgebieden  

o Het opstellen van een handelingsplan gegeven de specifieke stoornis zodat 

anderen buiten de klinische setting  hiermee verder kunnen 

o De behandeling van de aanwezige  traumata  en andere crisis luxerende 

factoren  zodat er sprake is van stabilisatie et cetera 

 Tijdens de behandeling vindt altijd procesdiagnostiek plaats welke aanvullend is op 

eerdere diagnostische activiteiten. De gemiddelde opnameduur ligt op 8 maanden 

(mediaan) met incidentele  uitschieters naar boven. 

 

 

 

 

 



10. Vorm van de behandeling:  

 

 De beschikbare  behandelvormen zijn individueel en worden ook groepsgewijs 

aangeboden. Bij dit laatste is in de regel sprake van de uitvoering van erkende 

gedragsinterventies zoals TACt en Brains4Use 

 Het supportieve op de behandeling afgestemde leerklimaat op de groep is de drager 

van de behandeling van de individuele  jongeren. Hierbij wordt de Willem Klein 

Schaars methode (WKS) als vehikel gebruikt om uniformiteit  te bewerkstellingen en 

de groepsleiding een houvast te geven. Ook voor jongeren werkt dit verhelderend en 

biedt ook hen een houvast 

 Ouders worden in het kader van triadisch werken in alle gevallen intensief 

betrokken. De familie wordt als bondgenoot gezien in de behandeling. Indien ouders 

niet direct beschikbaar zijn worden andere voor de jongere belangrijke 

naastbetrokkenen benaderd om deze inzet op zich te nemen 

o Jongeren kunnen gebruikmaken van alle faciliteiten en innovaties die 

beschikbaar zijn vanuit het GGzE E-Lab in het kader van “e-health”. Er zijn 

apps ontwikkeld en geïmplementeerd  om jongeren meer te betrekken bij 

hun behandeling en verblijf. 

 

11. Beschrijving zorg:  

 

 Allereerst wordt de jongere en zijn naastbetrokkenen ondersteund  om de  

leerdoelen te formuleren. Deze doelen betreffen alle levensgebieden en zijn 

perspectief biedend. Hierbij wordt expliciet aangegeven wat daarbij van alle 

betrokkenen verwacht wordt om dit te realiseren. Tevens wordt aangegeven hoe en 

hoe frequent de doelen geëvalueerd en gemeten worden. Dit alles wordt heel 

concreet en smart vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst met alle partijen 

als borging ten behoeve van de integrale behandeling 

 Van begin af aan wordt de uitstroom en de criteria die daarvoor noodzakelijk zijn 

vastgesteld en in tijd uitgezet. Alle betrokkenen zijn op de hoogte waaraan ze 

gehouden zijn 

 De klinische setting heeft een summier huisreglement dat eigenlijk  een gedragscode  

is voor alle jongeren en personeel. Dit geeft voldoende ruimte om per jongere op 

hem of haar afgestemde  individuele afspraken te maken ten behoeve van het 

verblijf, de vrije tijdsbesteding en het onderwijs/zinvolle dagbesteding. Transparantie 

en in dialoog met de jongere en zijn ouders is hierbij het uitgangspunt. Op deze wijze 

kan een op de jongere afgestemd behandel- en leerklimaat gecreëerd  worden welk 

supportief is aan het realiseren van de vastgestelde doelen. Indien een jongere over 

de schreef gaat wordt hij niet afgewezen maar juist ondersteund in warme 

betrokkenheid op hem of haar. 

 

 

 



12. Samenwerking met andere zorgverleners:  

 

 Samenwerking met ander zorgverleners staat hoog in het vaandel van de Catamaran 

en is structureel ingebed in het triadisch werken. Dit alles omdat wij ervan overtuigd 

zijn dat zonder deze samenwerking wij niet in staat zijn de excellente behandeling 

vorm te geven en de nazorg/resocialisatie van de jongeren  te effectueren 

 Wij realiseren samen met de jongere  een ketenontwikkeling die een succesvolle  

terugkeer in de samenleving mogelijk maakt. Samenwerking met professionals en 

generalisten werkzaam binnen de gemeente van herkomst is hierbij een  

noodzakelijke voorwaarde en sluit aan bij de uitgangspunten van de transitie 

jeugdzorg die wij van harte ondersteunen. 

 

Fysieke omgeving waar de behandeling en verblijf plaatsvindt 

13. Behandelomgeving:  

 

 Het betreft hier een klinische behandelsetting  op het lommerrijke landgoed de 

Grote Beek aan de Boschdijk in Eindhoven aan de rand van het centrum in nabijheid 

van winkelcentra. Er is sprake van behandeling  en het volgen van onderwijs  tijdens 

een 24-uurs verblijf 

 Voor een zinvolle dagbesteding zijn er talloze activiteiten en projecten binnen de 

setting en in de directe nabijheid daarvan. Gelieerd aan de klinische setting is de 

onderwijsvoorziening gerealiseerd (Het DOK) en de resocialisatie unit (de Schakel).  

 

14. Verblijfsomgeving:  

 

 De Catamaran kent een gesloten setting van 24 plaatsen ten behoeve van de 

behandeling in het forensische kader met een strafrechtelijke maatregel en een open 

setting van 24 plaatsen ten behoeve van de behandeling van jongeren met een 

andere verblijfstitel, zoals een machtiging uithuisplaatsing van de kinderrechter en 

een rechtelijke machtiging in het kader van de wet BOPZ 

 Binnen deze setting kan per individuele jongere afspraken gemaakt worden over de 

vrijheden die hij/zij denkt nodig te hebben om zich verder te ontwikkelen. Binnen 

elke setting bestaat de mogelijkheid tot tijdelijke afzondering (BOPZ) in verschillende 

gradaties indien het gedrag van de jongere dat noodzakelijk maakt. In principe is de 

setting separatievrij tenzij het, na alles geprobeerd te hebben, niet anders kan 

 Ten behoeve van de somatiek is er een intensieve relatie met het Catharina 

Ziekenhuis in de nabije omgeving. 

 

 

 



Personele inzet 

15. Professionals:  

 

 Binnen de klinieken wordt de differentiaal diagnostiek en de psychiatrische en 

psychotherapeitische behandeling multidisciplinair uitgevoerd door: 

o (Kinder- en jeugd)psychiaters 

o Klinisch (neuro)psychologen  

o GZ-psychologen  

o Psychotherapeuten (cognitief gedragstherapeuten)  

o Systeemtherapeuten 

o Verpleegkundig specialisten  

o Vaktherapeuten (psychomotore therapie, activiteiten begeleiders en 

sportinstructeurs) en  

o Verpleegkundig begeleiders.  

 Daarnaast is er consultatief een kinderarts beschikbaar voor de somatische 

onderzoeken. De kliniek beschikt ook over een geestelijke verzorger die actief wordt 

ingezet bij een zinvolle dagbesteding 

 De Catamaran biedt opleidingsplaatsen aan kinder- en jeugdpsychiater, klinisch 

psycholoog, GZ-psycholoog  en verpleegkundig specialist. Momenteel heeft de 

afdeling drie promovendi die wetenschappelijk onderzoek uitvoeren. 

 

16. Onderscheidend vermogen:  

 

 Alle uitvoerende professionals beschikken over aanvullende kennis van de complexe 

doelgroep die een beroep doet op de setting. Velen hebben een jarenlange ervaring.  

Men is bekend met- en expert in de behandeling  van dubbele diagnoses en de 

combinatie van grensoverschrijdend gedrag  en psychiatrische stoornis 

 Essentieel en onderscheidend zijn  het realiseren van een supportief leerklimaat voor 

de jongeren (WKS-model)  en de triadische attitude van alle professionals.  De 

jongere, zijn  ouders en belangrijke naastbetrokkenen, de verwijzer en de 

behandelaren vormen een team om de gevraagde en geïndiceerde  behandeling 

vorm te geven conform vooraf vastgelegde afspraken 

 Er is sprake van een multidisciplinair behandelteam in directe relatie met de  

aanwezige wetenschappelijk onderzoeksgroep. De setting kent twee boegbeelden. 

Een ten behoeve van de behandeling  en één ten behoeve van het wetenschappelijk 

onderzoek. Beide vertegenwoordigen de Catamaran. 

 

17. Beschikbaarheid personeel:  

 

 Er is een 24-uurs beschikbaarheid van een psychiater en een aantal 

verpleegkundigen (nachtdiensten) in geval van calamiteiten en crisisinterventie. Deze 

beschikbaarheid geldt ook voor ouders en naastbetrokkenen. 



Beëindiging van de zorg 

18. Uitstroom:  

 

 Gedurende de gehele opname  is de verwijzende instantie intensief betrokken. Bij de 

instroom wordt de uitstroom ook reeds geregeld en vastgelegd. De verwijzende  

instantie is aanwezig bij de frequente behandelplanbesprekingen en  levert hier ook 

een actieve  bijdrage aan. Indien de met de jongere en verwijzer opgestelde  

behandeldoelen zijn behaald wordt de uitstroom in overleg met de verwijzende  

instantie geeffectueerd. Er is altijd sprake van een warme overdracht met nazorg. 

 

19. Nazorg:  

 

 In het kader van een terugkeer naar de gemeente van herkomst wordt proactief de 

samenwerking gezocht met de lokale voor de jongere relevante zorgaanbieders en 

de generalistische hulpverlener uit het gebiedsgebonden team. Gezamenlijk 

verantwoordelijk en onder gezamenlijke  regie wordt de resocialisatie en terugkeer 

van de jongere vorm gegeven. Ervaring wijst uit dat dit recidive voorkomt omdat de 

re-integratie reeds vorm krijgt tijdens de klinische opname. Momenteel werken wij 

aan een landelijke pilot in ForCA verband om deze werkwijze verder te onderzoeken 

en te ontwikkelen 

 De cliënt kan indien hij niet wenst terug te keren naar de regio van herkomst gebruik 

maken van de regionale GGzE  voorziening voor resocialisatie (De Schakel). Een op de 

cliënt afgestemd woontrainingsprogramma en re-integratietraject wordt dan 

uitgevoerd. Uiteraard vervullen hierbij de verwijzende instantie, ouders en andere 

belangrijke naastbetrokkenen een belangrijke  rol. 

 

20. Communicatie:  

 

 Indien de cliënt terugkeert naar de regio van herkomst dan leggen wij proactief 

contact met behulp van de verwijzende instantie en ouders met regionale 

zorgaanbieders om deze terugkeer zo succesvol mogelijk te maken. De overnemende 

zorgaanbieders kunnen rekenen op onze steun mocht er onverhoopt sprake zijn van 

een terugval. 

  

 

 

 

 

 



Kwaliteit, innovatie en transformatie 

21. Implementatie kwaliteit:  

 

Routinematig meten van uitkomsten van zorg: 

 De effecten van de behandeling bij cliënten van de Catamaran worden regelmatig  en 

gestructureerd geëvalueerd. Daarnaast wordt de evaluatie actief gebruikt in het 

bepalen van de vervolgstappen in de behandeling. Het maakt standaard deel uit van 

het zorgplan van de cliënt. De meting geschiedt structureel en frequent met 

gevalideerde en gestandaardiseerde meetinstrumenten. Het betreft hier onder meer 

de ASEBA vragenlijsten CBCL, YSR en TRF, Honosca, cliëntthermometer (klant 

tevredenheid) en SAVRY (risico-inventarisatie )   

 Routinematige, periodieke evaluaties (zoals ROM) worden gebruikt om inzicht te 

verkrijgen in de behandelresultaten (effectmeting). Deze worden aantoonbaar 

toegepast bij de evaluatie van de individuele behandeling en voor het verbeteren 

van het  behandelaanbod van de afdeling 

 Er wordt al geruime tijd structureel patiëntgebonden onderzoek gedaan in de 

onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg. Dit wordt onder andere 

gefaciliteerd in de vorm van een bijzondere leerstoel sinds 2005. De 

onderzoeksgroep bestaat uit een hoogleraar, een senior onderzoeker en vijf 

promovendi. 

 

22. Implementatie klachtenregeling:  

 

 De instelling beschikt over een klachtenregeling waarin voorzien is dat elke cliënt een 

klacht kan indienen bij een klachtencommissie met een onafhankelijke externe 

voorzitter. De cliënt kan zich hierbij laten ondersteunen door een van de aanwezige 

onafhankelijke patiëntvertrouwenspersonen ( PVP’ers) 

 De uitslag van de klachtbehandeling  wordt besproken met de leidinggevenden en 

deze dragen zorg voor aanpassing en verbetering  van de werkwijze en  professioneel 

handelen in geval van een gegronde klacht 

 De klachtencommissie treedt ook vaak bemiddelend op zodat het niet tot een 

formele  klachtbehandeling komt. Bij deze bemiddeling  worden klager en 

beklaagde(n) actief met elkaar in contact gebracht. Ook de uitkomst van deze 

werkwijze leidt vaak tot verbetering en aanpassing van de bestaande werkwijze. 

 
 
 
 
 
 
 
 



23. Transformatie:  

 

 De Catamaran klinieken maken onderdeel uit van het academische centrum Kinder- 

en Jeugdpsychiatrie van de GGzE. Academisering en innovatie liggen aan de basis van 

de transformaties binnen de klinische setting, alsook van onze poliklinische 

activiteiten. Het centrum beschikt over een grote onderzoeksgroep  onder leiding 

van Professor Chijs van Nieuwenhuizen, hoogleraar forensische geestelijke 

gezondheidszorg aan de Universiteit van Tilburg  en onderzoeksprogrammaleider bij 

het Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie van de GGzE 

 Daarnaast participeert het centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie in de Academische 

Werkplaats Jeugdzorg in opdracht. Binnen de klinische setting wordt structureel 

wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de behandeling en naar 

recidive na behandeling 

 Het centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie  is actief lid van het landelijk Kenniscentrum 

Kinder- en Jeugdpsychiatrie en ROMKCAP en het landelijke Kenniscentrum LVB 

 De Catamaran participeert actief in het landelijke justitiële samenwerkingsverband  

“ForCA” en het bovenregionale “Circuit Jeugdcomplex” om het behandelingsaanbod 

af te stemmen op dat van andere zorgaanbieders ten behoeve van de doelgroep 

 Binnen de Catamaran worden diverse innovaties uitgevoerd en wetenschappelijk 

gevolgd door de onderzoeksgroep. Het betreft hier aanpassingen van erkende 

gedragsinterventies op de complexheid van de doelgroep, e-health en “gamification” 

in de behandeling om de jongeren meer te betrekken en te motiveren 

 De GGzE participeert samen met de Technische Universiteit (TUE) en de volop 

aanwezige hightech industrie in de regio Eindhoven in een samenwerkingsverband 

om nieuwe technologie  te ontwikkelen en te implementeren in de behandeling van 

psychiatrische stoornissen. Ook binnen de Catamaran plukken wij daar de vruchten 

van. 

 


