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Veldzicht helpt patiënten – mannen en vrouwen – met 
verschillende (forensische) zorgtitels en verblijfsstatussen. 
Ze hebben één ding gemeen: de behoefte aan intensieve zorg 
vanwege hun psychiatrische problematiek. Ons doel is om 
mensen die verblijven in Veldzicht zoveel mogelijk vaardig en 
veilig verder te helpen. Op weg naar een passende plek in de 
Nederlandse samenleving of in het land van herkomst. 

1.  Clusterinformatie Asielzoekers, 
Bestuursrechtelijke vreemdelingen en 
Ongedocumenteerde patiënten 

De patiëntengroepen Asielzoekers, Bestuursrechtelijke vreemde
lingen en Ongedocumenteerden vormen binnen Veldzicht samen een 
cluster. Ze verblijven ongeacht hun individuele status gezamenlijk op 
meerdere afdelingen. Dit doen wij om flexibel te kunnen inspelen op 
het aanbod van deze groepen patiënten. Ook kan deze groep voor 
ambulante zorg terecht bij ons Transculturele FACTteam.

Asielzoekers
Een asielzoeker is iemand die de asielinstanties om bescherming 
vraagt voor daadwerkelijke of gevreesde vervolging in eigen land. 
Gedurende de procedure waarin de asielaanvraag loopt verblijft 
hij in een asielzoekerscentrum van het Centraal Orgaan opvang 
Asielzoekers.  Als de asielzoeker tijdens het verblijf kenmerken 
vertoont van een psychiatrische stoornis krijgt hij daarvoor hulp 
op het asielzoekerscentrum. Soms is die hulp onvoldoende. 
Dan kan de asielzoeker terecht bij hulpverleners van Veldzicht. 

Hij kan worden opgenomen in de kliniek of ambulante zorg 
ontvangen via ons Transculturele FACTteam. Is zijn gemoeds
toestand langere tijd stabiel dan keert hij terug naar het asiel
zoekerscentrum of stopt de ambulante begeleiding.

Bestuursrechtelijke vreemdelingen
Een vreemdeling die Nederland moet verlaten en dat niet 
zelfstandig doet komt terecht in vreemdelingenbewaring. Onze 
overheid ziet deze maatregel als een ‘ultimum remedium’: het is 
een laatste middel dat ervoor zorgt dat de vreemdeling beschik
baar blijft voor terugkeer naar het land van herkomst. Het is de 
taak van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) om een vreemdeling 
in een detentiecentra zo goed mogelijk te verzorgen, te onder
steunen bij voorbereiding op de terugkeer en hem beschikbaar te 
houden voor vertrek uit Nederland. Een vreemdeling kan vanuit 
een detentiecentra overgeplaatst worden naar Veldzicht voor 
psychiatrische zorg. De behandeling binnen Veldzicht is gericht 
op terugkeer naar het detentiecentrum. Een enkeling wordt door 
Veldzicht begeleid naar het land van herkomst.

Ongedocumenteerde patiënten
Een ongedocumenteerde patiënt heeft geen verblijfsrecht in 
Nederland. Hij wordt ook wel illegaal genoemd. Zijn verblijfs
vergunning is verlopen of ingetrokken, hij is een uitgeprocedeerde 
asielzoeker of hij heeft nooit asiel of verblijfrecht gehad. Soms is 
hij slachtoffer van mensenhandel en durft hij geen aangifte te 
doen. Of is hij staatloos geworden omdat zijn land is opgehouden 
te bestaan. Ongedocumenteerde patiënten worden begeleid naar 
een duurzame oplossing in Nederland of het land van herkomst.



Meestgestelde diagnoses
• Ongespecificeerde schizofreniespectrum of andere psychoti

sche stoornis
• Posttraumatische stressstoornis
• Schizofrenie

Ambulante zorg door Transcultureel FACT-team
Het Transcultureel FACTteam Veldzicht biedt ambulante behan
deling aan psychiatrische patiënten met een vreemdelingenstatus 
(met of zonder strafrechtelijke titel), asielzoekers en ongedocu
menteerden waarbij mogelijk sprake is van psychiatrische 
problematiek.

Ons team biedt hulp aan psychiatrisch patiënten en instellingen 
waar patiënten verblijven. Door vroegtijdige hulp op de eigen 
locatie willen wij voorkomen dat mensen met psychiatrische 
problemen in Veldzicht moeten worden opgenomen. Daarnaast 
bieden wij nazorg aan patiënten die tijdelijk in Veldzicht verbleven 
bij hun terugkeer naar de samenleving of verwijzende instantie.

In cijfers

Clusterinformatie Asielzoekers, Bestuursrechtelijke vreemdelingen en Ongedocumenteerde patiënten in cijfers

De instroom in dit cluster bedroeg: 

235
patiënten

De uitstroom in dit cluster bedroeg: 

216
patiënten

Op 31 december 2021 
hadden wij een capaciteit 
voor dit cluster van:

50 bedden

De gemiddelde bedbezetting bedroeg: 94%

Aantal zorgtrajecten op
1 januari 2021: 79 trajecten

Aantal zorgtrajecten op
31 december 2021: 118 trajecten

2. GGZ Intensieve Zorg patiënten 

In de reguliere geestelijke gezondheidszorg verblijven soms 
patiënten die onvoldoende baat hebben bij een groepsgerichte 
aanpak. Met hun gedrag verstoren ze het groepsproces en 
brengen ze de veiligheid van andere patiënten en medewerkers in 
gevaar. Deze patiënten kunnen tijdelijk in Veldzicht worden 
opgenomen voor een individuele, intensieve behandeling en 
begeleiding. De behandeling in Veldzicht richt zich op het 
verminderen van risico’s voor de patiënt zelf en zijn omgeving. 
De regie over de behandeling blijft bij de ggzinstelling waar de 
patiënt vandaan komt. Met een nieuwe behandelstrategie keert 
de patiënt terug naar de ggzinstelling.

Meestgestelde diagnoses bij GGZ Intensieve Zorg 
patiënten 
• Schizoaffectieve stoornis: bipolaire type
• Schizofrenie
• Ongespecificeerde schizofreniespectrum of andere 

 psychotische stoornis

GGZ Intensieve Zorg patiënten in cijfers

De instroom op deze afdeling bedroeg: 

15
patiënten

De uitstroom op deze afdeling bedroeg: 

21
patiënten

Op 31 december 2021 
hadden wij een capaciteit 
voor deze patiënten van:

13 bedden

De gemiddelde bedbezetting bedroeg: 78,2%
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3. Vreemdelingen met tbs

Deze patiënten zijn opgenomen in het kader van een terbeschik
kingstelling (tbs). Dat wil zeggen, ze hebben een delict begaan en 
zijn hiervoor vanwege het lijden aan een psychische stoornis, 
verminderd of volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard. Daarbij 
is een risico op herhaling van delictgedrag.Deze patiënten raakten 
door de duur van de straf en de maatregel als gevolg van hun 
delict hun verblijfsstatus in Nederland kwijt.

Veldzicht behandelt deze mensen en bereid ze aan het eind van 
hun behandeling voor op terugkeer naar het land van herkomst.

Meestgestelde diagnoses Vreemdelingen met tbs
• Schizofrenie
• Antisociale persoonlijkheidsstoornis

Vreemdelingen met tbs in cijfers
De instroom op deze afdeling bedroeg: 

9
patiënten

De uitstroom op deze afdeling bedroeg: 

9
patiënten

Op 31 december 2020 
hadden wij een capaciteit 
voor deze patiënten van:

38 bedden

De gemiddelde bedbezetting bedroeg: 99,6%

De gemiddelde bedbezetting bedroeg: 108,6%

4. Tbs Intensive Care patiënten

Een patiënt die op de Tbs intensive care unit verblijft, is veroor
deeld tot de maatregel terbeschikkingstelling. Behandeling van 
deze patiënt op een reguliere tbsafdeling is niet mogelijk 
vanwege zijn problematiek. Het kan ook zijn dat de patiënt een 
EVBGstatus (extreem vlucht of beheersgevaarlijk) heeft. Vaak 
heeft de patiënt onvoldoende profijt van een groepsgerichte 
aanpak en ontwricht hij met zijn gedrag het groepsproces. 
Dat belemmert andere patiënten en zijn eigen behandeling. In die 
situaties zijn er grote risico’s voor het welzijn en de veiligheid van 
de persoon zelf en zijn omgeving. 

De aanpak richt zich op afname van de directe gevaarlijkheid, 
stabilisatie en toewerken naar functioneren in een normaal regime 
binnen een tbskliniek.

Meestgestelde diagnoses bij Tbs Intensive Care patiënten
• Schizofrenie

Tbs Intensive Care patiënten in cijfers

De instroom op deze afdeling bedroeg: 

5
patiënten

De uitstroom op deze afdeling bedroeg: 

7
patiënten

Op 31 december 2020 
hadden wij een capaciteit 
voor deze patiënten van:

18 bedden



5. Vreemdelingen in Strafrecht

In Veldzicht verblijven vreemdelingen die in detentie zijn geplaatst 
vanwege het plegen van een misdrijf en die vanwege ernstige 
psychische problemen/of psychiatrische stoornissen binnen een 
regulier regime binnen detentie onvoldoende behandeld worden. 
De gedetineerde volgt een behandeling gericht op herstel van of 
leren omgaan met de gevolgen van zijn problematiek. Is de situatie 
zodanig dat een gedetineerde weer kan functioneren binnen een 
regulier regime, dan keert hij terug naar een penitentiaire inrichting 
om zijn detentie uit te zitten of de rechtszitting af te wachten.

Kan de patiënt niet terug naar de penitentiaire inrichting, dan zal 
hij in Veldzicht worden voorbereid op een terugkeer naar het land 
van herkomst.

Meestgestelde diagnoses bij Vreemdelingen in Strafrecht 
• Schizofrenie
• Ongespecificeerde schizofreniespectrum of andere 

psychotische stoornis
• Andere gespecificeerde schizofreniespectrum of andere 

psychotische stoornis

Vreemdelingen in Strafrecht in cijfers

De instroom op deze afdeling bedroeg: 

36
patiënten

De uitstroom op deze afdeling bedroeg: 

37
patiënten

Op 31 december 2021 
hadden wij een capaciteit 
voor deze patiënten van:

31 bedden

De gemiddelde bedbezetting bedroeg: 98,4%

6. Overige forensische zorg patiënten

Overige forensische zorg patiënten zijn patiënten met een 
forensische zorgtitel. Daarbij is de voorwaarde gesteld dat ze zich 
aan hun psychiatrische problematiek laten behandelen. Het gaat 
om een veelheid aan forensische zorgtitels, zoals tbs met 
voorwaarden of een schorsing van de voorlopige hechtenis. Onze 
behandeling is in het bijzonder gericht op het verminderen van 
delictgevaar en het behandelen van de psychiatrische stoornis. 
Het streven in de behandeling is dat deze patiënten uiteindelijk 
resocialiseren binnen de Nederlandse maatschappij of in het land 
van herkomst.

Meestgestelde diagnoses bij Overige forensische zorg 
patiënten 
• Schizofrenie
• Ongespecificeerde schizofreniespectrum of andere 

psychotische stoornis

Overige forensische zorg patiënten in cijfers

De instroom op deze afdeling bedroeg 
in 2020: 

32
patiënten

De uitstroom op deze afdeling bedroeg 
in 2020: 

28
patiënten

Op 31 december 2021 
hadden wij een capaciteit 
voor deze patiënten van:

22 bedden

De gemiddelde bedbezetting bedroeg: 110,4%



Fysiek geweld patiënten 
 onderling (alle patiënten): 43 
De geweldsincidenten zijn binnen 
    gekomen bij het Centraal Meldpunt Incidenten  
en Klachten. Het totaal betreft ook verbale 
agressie of schoppen tegen een deur1.

Repatriëringen (alle patiënten)

2021

2020

2019

2018

2017

Top 5 landen in 2021 waar patiënten naar toe zijn 
gerepatrieerd. 
Een repatriëring vanuit Veldzicht betekent dat een patiënt naar zijn 
land van herkomst teruggaat en daar wordt overgedragen aan 
familie en/of een zorginstantie. Wij brengen ook patiënten terug 
naar het land van eerste asielaanvraag, vanwaar ze hun leven verder 
kunnen oppakken. Ook in die landen is eventueel zorg voor de 
patiënt beschikbaar. 

• Duitsland: 12 patiënten
• Polen: 5 patiënten
• Egypte: 2 patiënten
• Spanje: 2 patiënten
• Angola, Benin,  

Oostenrijk,  
Tunesië en  
Turkije: 1 patiënt

1 De systematiek met betrekking tot het vastleggen van incidenten is in 2019 gewijzigd. Vergelijking met voorgaande jaren is daardoor niet mogelijk. 

Coronagevallen onder patiënten in 2021: 3

Ontvluchtingen en/of onttrekkingen forensische 
patiënten in 2021: 0 

Leeftijdsopbouw (alle patiënten, inclusief ambulante zorg)

Gemiddelde leeftijd patiënten:

Jongste patiënt: 

Oudste patiënt:

Waar kwamen onze patiënten in 2021 vandaan?
In 2021 behandelden wij patiënten die geboren zijn in de volgende 79 
landen: Afghanistan, Albanië, Algerije, Angola, Armenië, Azerbeidzjan, 
België, Benin, Brazilië, Bulgarije, Chili, Congo, Djibouti, Duitsland, 
Egypte, Eritrea, Estland, Ethiopië, Frankrijk, Gambia, Ghana, Guinee, 
GuineeBissau, IJsland, Irak, Iran, Israël, Ivoorkust, Jemen, 
Joegoslavië, Kaapverdië, Kameroen, Kenia, Koeweit, Korea, Letland, 
Liberia, Libië, Litouwen, Macedonië, Maleisië, Mali, Marokko, 
Moldavië, Mongolië, Montenegro, Nederland, Nederlandse Antillen, 
Nigeria, Oeganda, Oekraïne, Oostenrijk, Pakistan, Polen, Roemenië, 
Rusland, Senegal, Servië, Sierra Leone, Slowakije, Soedan, Somalië, 
SovjetUnie, Spanje, Suriname, Syrië, Tanzania, Togo, Trinidad en 
Tobago, Tunesië, Turkije, Venezuela, Verenigd Koninkrijk, Verenigde 
Staten, WitRusland, Zaïre, Zimbabwe, ZuidAfrika en Zwitserland. 
Van 13 patiënten is hun geboorteland onbekend.

Geslacht patiënten (alle patiënten, 
inclusief ambulante zorg)
 Mannen: 324
 Vrouwen: 28

43

39

39

35

37

33 jaar

17 jaar

66 jaar

Top 10 geboortelanden (alle patiënten, inclusief ambulante zorg)
• Nederland: 66 patiënten 
• Marokko: 26 patiënten 
• Somalië: 23 patiënten
• Irak: 17 patiënten 
• Syrië: 16 patiënten 
• Onbekend: 13 patiënten 
• Polen: 12 patiënten 
• Turkije: 11 patiënten 
• Eritrea: 8 patiënten 

Vrouwen
8,2%

Mannen
91,8%

Colofon
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De getoonde feiten en cijfers zijn gebaseerd op de gegevens op 
 peildatum 31 december 2021.
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