
                                            
 

paraaf <naam ziekenhuis>:  paraaf <naam TBS instelling>: 
    
   

1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Samenwerkingsovereenkomst tussen stichting  

<ZIEKENHUIS> 

en <TBS Instelling> 

inzake begeleiding zorgverlening binnen <naam ziekenhuis> 

aan patiënten <naam TBS instelling> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<datum> 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



                                            
 

paraaf <naam ziekenhuis>:  paraaf <naam TBS instelling>: 
    
   

2 

 
 

Samenwerkingsovereenkomst <naam ziekenhuis>– <naam TBS 

instelling>  
 

Begeleiding Zorgverlening binnen <naam ziekenhuis> aan patiënten 
<naam TBS instelling> 
 

 

<ziekenhuis>, statutair gevestigd te <naam gemeente> en kantoorhoudende aan de <adresgegevens>, 

te <naam gemeente>  dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar voorzitter Raad van Bestuur, 
<naam>, (hierna: “<naam>”); 
 

en  
 
Stichting<TBS instelling>, statutair gevestigd te <gemeente>en kantoorhoudende te <adres>, te dezen 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder<naam stichting>, welke op haar beurt wordt 
vertegenwoordigd door haar bestuurder, <naam> (hierna: "<naam>",  
 
Overwegen: 

 
1. <naam ziekenhuis> is een algemeen opleidingsziekenhuis behorende tot de Samenwerkende 

Topklinische opleidingsZiekenhuizen, met locaties in … en …. 
 
2. <naam ziekenhuis> staat voor veilige zorg aan haar patiënten. Patiënten komen in het 

ziekenhuis voor onderzoek, behandeling, en eventueel een opname op een verpleegafdeling. In 
het ziekenhuis krijgt de patiënt vaak te maken met verschillende hulpverleners en verschillende 

afdelingen. Dit vraagt om onderlinge afstemming en samenwerking. 
 
3. <naam TBS instelling> is een particulier forensisch psychiatrisch centrum ter verpleging en/of 

behandeling van, overwegend, tbs-patiënten, binnen een beveiligd kader. Het doel van <naam 
TBS instelling> is het tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau terugbrengen van het 
delictgevaar, met als streven terugkeer of handhaving van de patiënt in de maatschappij. 

 

4. De terugkeer in de samenleving van tbs-patiënten gebeurt stapsgewijs door de geleidelijke 
uitbreiding van de bewegingsvrijheid. Het risicomanagementplan is specifiek en passend bij de 
verlofmachtiging en de fase van de behandeling. 

 
5. Een tbs-patiënt heeft recht op verzorging door een aan <naam TBS instelling> verbonden arts. 

In voorkomende gevallen draagt <naam TBS instelling> zorg voor overbrenging van de tbs-

patiënt naar een algemeen ziekenhuis, dan wel een andere instelling indien de medische zorg op 
aanwijzing van een arts aldaar moet plaatsvinden. 

 
6. Partijen wensen een samenwerking aan te gaan op het gebied van de medische zorgverlening 

aan patiënten van <naam TBS instelling> indien deze zorg op aangeven van een arts 
noodzakelijk is en niet binnen <naam TBS instelling> kan worden geboden. 

 

7. <naam ziekenhuis> acht het van belang dat bij de uitvoering van deze 
samenwerkingsovereenkomst de bepalingen uit het Convenant Veilige Zorg ten aanzien van 
patiënten van <naam TBS instelling> in acht worden genomen. Het convenant Veilige Zorg 
betreft een vastlegging van de afspraken tussen politie, het openbaar ministerie en <naam 

ziekenhuis>. Deze afspraken betreffen de bestrijding van uitingen van agressie in welke vorm 
van ook, in en in de directe omgeving van het ziekenhuis <naam ziekenhuis> te Venlo/Venray. 
Het convenant is als bijlage gehecht aan deze overeenkomst. 

 
8. Partijen wensen de afspraken inzake de samenwerking betreffende de zorgverlening van <naam 

ziekenhuis> aan patiënten van <naam TBS instelling> schriftelijk vast te leggen. 
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9. De bijlagen 1 en 2 bij deze overeenkomst worden geacht daarvan integraal deel uit te maken en 
worden met het oog daarop door beide partijen geparafeerd. 

 
10. Bijlage 3 bij deze overeenkomst bevat een korte omschrijving van het profiel van <naam TBS 

instelling>. 

 
Komen overeen:  
 
 
Artikel 1 Indicatie/noodzaak 

 
1. Op indicatie van een arts kan aan een bij <naam TBS instelling> opgenomen patiënt (hierna: tbs-

patiënt) klinische zorg worden verleend, zoals deze binnen <naam ziekenhuis> op de locaties …. of …. 
wordt geboden. 

2. De Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) vermeldt de zorgplicht voor het 
(plaatsvervangend) Hoofd van de Inrichting van <naam TBS instelling> om een tbs-patiënt over te 
(laten) brengen naar een locatie van <naam ziekenhuis> indien daartoe een medische noodzaak 
bestaat. 

 

 
Artikel 2 Vervoer 
 
1. Het (plaatsvervangend) Hoofd van de Inrichting van <naam TBS instelling> is verantwoordelijk voor 

(het regelen van) het vervoer van de patiënt naar het ziekenhuis <naam ziekenhuis> alsook voor de 

noodzakelijke beveiligingsmaatregelen. 

2. Het (plaatsvervangend) Hoofd van de Inrichting van <naam TBS instelling> informeert de 
staatssecretaris van Justitie over de datum en de wijze van overbrenging, alsmede over de in acht te 
nemen veiligheidsmaatregelen tijdens het transport en gedurende de opname. Deze melding kan ook 
achteraf plaatsvinden. 

 
 
Artikel 3  Overdracht 

 
1. <naam TBS instelling> draagt – overeenkomstig de bij deze overeenkomst gevoegde aanhangsels - 

zorg voor een overdracht naar het behandelteam van <naam ziekenhuis>. Deze overdracht bevat in 
elk geval: 
a) de naw-gegevens van de patiënt; 
b) een heldere indicatie voor opname en zorgbehoefte van de patiënt voor zover bekend; 
c) een indicatie van de bij de desbetreffende opname passende begeleiding alsmede de in acht te 

nemen beveiligingsmaatregelen gezien het individuele signalerings-, dan wel het 
terugvalpreventieplan; 

d) naam contactpersoon <naam TBS instelling>; 
2. Met een verwijzing naar vorenbedoeld aanhangsel verstrekt <naam ziekenhuis> aan <naam TBS 

instelling>: 
a) naam contactpersoon voor intake binnen <naam ziekenhuis> (afdeling Veiligheid/beveiliging); 

b) naam contactpersoon/aanspreekpunt zorgverlening (CPV/psychiatrische dienst); 
c) een heldere indicatie voor opname en zorgbehoefte van de patiënt, voor zover bekend; 

3. De medische overdracht vindt plaats tussen de medische dienst (arts) van <naam TBS instelling> en 
de behandelaar <naam ziekenhuis> (arts-arts contact). 

 
 
Artikel 4 Contactpersoon 

 

Partijen wijzen elk binnen de eigen instelling de bovenomschreven contactpersonen aan. Deze 
contactpersonen zijn de eerst aangewezene voor de communicatie rondom behandeling, verpleging en 
beveiliging van de patiënt tussen <naam ziekenhuis> en <naam TBS instelling>. De contactpersonen zijn 
de desbetreffende hoofd behandelaar (<naam ziekenhuis>), huisarts en psychiater (<naam TBS 
instelling>), tenzij anders wordt afgesproken. 
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Artikel 5 Ziektekostenverzekering 
 
Patiënten van <naam TBS instelling> zijn voor ziektekosten verzekerd volgens het verstrekkingenpakket 
Dienst Justitiële Inrichtingen. 

 
 
Artikel 6  Rechtspositie 
 
1. De toepasselijke en leidende rechtspositie van de patiënt binnen <naam TBS instelling> komt tot 

uitdrukking in de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt), het Reglement verpleging 
ter beschikking gestelden (Rvt), de Huisregels van <naam TBS instelling> en overige aanverwante 

wet- en regelgeving voor zover het betreft de tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel en de opname 
bij <naam TBS instelling>. 

2. De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) is binnen <naam ziekenhuis> 
onverkort van toepassing voor zover het betreft handelingen op het gebied van de geneeskunst en 
voor zover de bijzondere rechtsverhouding zich hiertegen niet verzet.  

 
 

 
 
Artikel 7 Geheimhouding 
 
Partijen nemen kennis van vertrouwelijke informatie. Partijen erkennen een gerechtvaardigd en groot 

belang bij bescherming van deze vertrouwelijke informatie. Partijen verplichten zich tot strikte 

geheimhouding. De zwijgplicht en het verschoningsrecht zijn onverminderd van kracht. 
 
 
Artikel 8 Aansprakelijkheid en verzekeringen 
 
1. Ieder der ondergetekenden is alleen aansprakelijk voor zijn handelingen of voor de handelingen van 

zijn ondergeschikten en/of andere personen waarvoor de aansprakelijkheid haar op grond van de wet 

kan worden toegerekend. 
2. <naam TBS instelling> is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de tbs-patiënt, indien de 

schade voortkomt uit onrechtmatig handelen van de patiënt, tenzij dit handelen onlosmakelijk is 
verbonden met de behandeling van de patiënt in de zin van de Bvt. 

3. <naam TBS instelling> ziet erop toe dat de tbs-patiënt voor wie een verlofmachtiging is verstrekt door 
de staatssecretaris van Justitie zorg draagt voor een aansprakelijkheidsverzekering. 

 

 
Artikel 9 Evaluatie en wijziging 
 
1. Deze overeenkomst wordt in beginsel elke twee jaren in algemene zin geëvalueerd, of zoveel vaker als 

partijen dit wenselijk achten. 
2. Partijen staan bij de tweejaarlijkse evaluatie steeds stil bij de vraag in hoeverre de afspraken uit deze 

samenwerkingsovereenkomst wijziging of aanvulling behoeven. 
3. Wijzigingen of aanvullingen van deze overeenkomst worden schriftelijk vastgelegd in deze 

overeenkomst of aanvullingen daarop. 
4. Als aanzet daarvoor overleggen partijen halfjaarlijks over de uitvoering, het functioneren en de 

resultaten van deze samenwerking. Van het overleg wordt een verslag opgemaakt. 
5. In dit overleg zal onder meer aandacht worden besteed aan de risicofactoren van de patiënten, de 

mate van beveiliging, het verloop en proces van zorgverlening, behandeling en opnames van de 

diverse patiënten in de betreffende periode. 

 
 
Artikel 10 Opzegging 
 
De overeenkomst kan met onmiddellijke ingang worden beëindigd door hetzij <naam ziekenhuis>, hetzij 
<naam TBS instelling>. Bij een opzegging met onmiddellijke ingang door <naam ziekenhuis> worden in 
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het voorkomende geval nadere afspraken gemaakt over de continuering van de noodzakelijke medische 
zorg. Een opzegging wordt schriftelijk bevestigd door de wederpartij. 
 
 
Artikel 11 Geschillenregeling 

 
Eventuele geschillen tussen partijen die verband houden met (de uitvoering van) deze overeenkomst 
zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement <naam plaats 
arrondissement>. 
 

 
Artikel 12 Rechtskeuze 

 
Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
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Artikel 13 Datum inwerkingtreding 
 
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en getekend, 

 
 
<plaats, datum>    <0Plaats, datum> 
 
      

 
 

<naam ziekenhuis>    <naam TBS instelling> 
 
 
 
 
 
<naam>     <naam>    

Raad van Bestuur, voorzitter    Raad van Bestuur, voorzitter  
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Bijlage 1 Contactformulier <naam ziekenhuis> en <naam TBS instelling> 
 
Dit contactformulier maakt deel uit van de Samenwerkingsovereenkomst <naam ziekenhuis> - <naam 
TBS instelling>, Begeleiding Zorgverlening TBS-patiënten binnen <naam ziekenhuis>. 
In dit formulier worden de navolgende concrete afspraken vastgelegd rondom het opnemen en/of 

behandelen door <naam ziekenhuis> van patiënten van <naam TBS instelling>. 
 
 
 
Vast te leggen gegevens PATIËNT <TBS Instelling> en de contactpersonen van  

<naam TBS instelling> en <naam ziekenhuis> 
 

 
 
1a Gegevens patiënt  

Naam   :  
Geboortedatum  :  
Adres   :  
Woonplaats  :  

Telefoonnummer :  
WA   : ja / neen 
Ziektekostenverz. : ja (via ministerie van justitie) 

 
1b  Omschrijving niveau beveiliging/aard begeleiding Dienst Vervoer & Ondersteuning 

(DV&O) of anderszins en risicomanagement in samenhang met signalerings- en/of 

terugvalpreventieplan 
 
 ……………………………………………….. 
 
1c Opnameafdeling <naam TBS instelling> 
  

……………………………………………….. 

 
1d Opnameafdeling <naam ziekenhuis> 
  

………………………………………………… 
 
 
2 Contactpersoon <naam TBS instelling> 

 
Adres   :  
Telefoonnummer :   
Faxnummer  :   
e-mail   :   
Contactpersoon 

Naam   : 
Functie   : 
Telefoonnummer : 
E-mail   : 

 
 
3 Contactpersoon <naam ziekenhuis>  – afdeling Beveiliging: 

 

Naam   : 
Adres   : 
Telefoonnummer : 
Faxnummer  : 
E-mail   : 
Contactpersoon  
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Naam   : 
Functie   : 
Bij afwezigheid  : 
Behandelaar  : 
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4 Contactpersoon <naam ziekenhuis>  –aanspreekpunt CPV-psychiatrische dienst 
 

Naam   : 
Adres   : 

Telefoonnummer : 
Faxnummer  : 
E-mail   : 
Contactpersoon  
Naam   : 

Functie   : 
Bij afwezigheid  : 

Behandelaar  : 
 
 
5 Periode en aard van de behandeling en/of opname in <naam ziekenhuis> 
 

 In de periode van ………… tot ………… wordt de patiënt behandeld/opgenomen door <naam 
ziekenhuis>, locatie Venlo/Venray. 

 De behandeling/opname betreft ……..…………….……..  
 
 
6 Overige gegevens 

Voor ondersteuning kan tijdens kantooruren het secretariaat consultatieve dienst <betreffende 

afdeling/ instelling> worden geraadpleegd: <telefoonnummer> 

 
 
7 Postadres voor inleveren aanhangsel 

Dit formulier ingevuld inleveren bij de beveiligingsloge. Toestel: <nummer> 
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Bijlage 2  Routing / communicatie inzake aanhangsel - bijlage 1 binnen <naam 
ziekenhuis>  
 

Kopie ingevuld aanhangsel convenant doorsturen vanuit beveiliging aan: 
 

 Dienstdoende manager bedrijfsvoering 
 Manager bedrijfsvoering van de sector waar behandeling plaats zal vinden 
 Unithoofd van de afdeling waar behandeling plaats zal vinden 
 Consultatief psychiatrisch verpleegkundige 
 Bij geplande opname de capaciteitsplanning 

 Behandelaar 
 

Origineel wordt opgeslagen door coördinator beveiliging 
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Bijlage 3 Profiel Forensisch Psychiatrisch Centrum <naam TBS instelling> 
 
Profiel 
 
<naam TBS instelling> wordt bestuurd door de Stichting <naam>en is een particulier Forensisch 

Psychiatrisch Centrum (FPC), waar tbs-patiënten binnen een beveiligd kader worden verpleegd en 
behandeld. <naam TBS instelling> biedt in de provincie ……….  ook ambulante forensisch psychiatrische 
zorg. 
 
Doelgroep 

 
Binnen <naam TBS instelling> worden tbs-patiënten behandeld. De meeste patiënten die zijn opgenomen, 

hebben één of enkele ernstige misdrijven gepleegd. Vanwege hun psychische stoornis worden die 
misdrijven hen door de rechter niet of niet volledig toegerekend. Voor dit niet-toerekenbare deel legt de 
rechter een tbs met bevel tot verpleging op, in eerste instantie voor een termijn van twee jaar. Na afloop 
van deze termijn besluit de rechter of hij de tbs verlengt of, eventueel onder voorwaarden, beëindigt. 
De meeste patiënten hebben een persoonlijkheidsstoornis, een minderheid lijdt aan een psychotische 
stoornis. Veel patiënten hebben tevens een verslavingsprobleem. 
 

Doel 
 
Het uiteindelijke doel van de behandeling is dat de patiënt weer terugkeert in de maatschappij zonder 
opnieuw delicten te plegen. In de maatschappij komen soms moeilijke situaties voor. Ook in zulk soort 
situaties moet de patiënt controle hebben over zijn eigen gedrag. Om dit te bereiken wordt niet alleen aan 

het gedrag van de patiënt gewerkt, maar ook aan de onderliggende stoornis. 

 
Aanbod 
 
Zorg wordt voor iedere patiënt op maat aangeboden. <naam TBS instelling> kent drie zorgprogramma's, 
die modulair zijn opgebouwd. Iedere module heeft heldere begin- en eindtermen. De volgende drie 
zorgprogramma’s worden onderscheiden: 

- Zorgprogramma voor psychotisch kwetsbaren; 

- Zorgprogramma voor patiënten met persoonlijkheidsstoornissen; 
- Zorgprogramma voor verstandelijk beperkte patiënten; 

 
Behandelvisie 
 
Het uiteindelijke doel van de behandeling is dat de patiënt weer terugkeert in de maatschappij zonder 
delicten te plegen. In de maatschappij komen soms moeilijke situaties voor. Ook in zulk soort situaties 

moet de patiënt controle hebben over zijn eigen gedrag. Om dit te bereiken wordt niet alleen aan het 
gedrag van de patiënt gewerkt, maar ook aan de onderliggende stoornis. 
Behandeling van welke stoornis dan ook vindt alleen plaats als er een causaal verband bestaat tussen de 
stoornis en het delict. 
 
Uiteraard is een terugkeer in de vrije maatschappij niet voor iedere patiënt weggelegd. Wel moet gekeken 

worden of het hoge beveiligingsniveau van de tbs-kliniek voortdurend nodig is, of dat een setting met een 
geringer beveiligingsniveau kan volstaan. Voor sommige patiënten betekent dit dan ook dat ze uiteindelijk 
terugkeren in de vrije maatschappij, voor anderen is dit niet haalbaar en zal gezocht moeten worden naar 
een passende vervolgvoorziening. 
 
<naam TBS instelling> kiest voor een eclectische invalshoek, waarbij de keuze voor behandelvormen 
gemaakt wordt op basis van wetenschappelijk aangetoonde effectiviteit. 

 

Aantal locaties 
 
<naam TBS instelling> heeft klinieken in <gemeenten> (combinatie van Forensisch Psychiatrisch Centrum 
(FPC) en Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC)).  
 
Werkgebied 
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<naam TBS instelling> is het enige FPC in het …….. van het land en heeft m.n. <regio> als werkgebied. 
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Capaciteit/productie  
Aantal bedden per 1-1-2011:  
Aantal trajecten ambulant per 1-1-2011:  
Aantal medewerkers per 1-1-2011:  
Financiers (2011): ministerie van Justitie en zorgverzekeraars 

 
Welke vormen van verlof zijn er? 
 
Beveiligd verlof 

Als patiënten voor het eerst met verlof gaan, gaat er de eerste keer niet alleen een begeleidende 

sociotherapeut mee, maar ook een bevoegd beveiliger. Deze kan direct in actie komen als de tbs-
patiënt zich zou onttrekken aan het verlof. 

Begeleid verlof 
Dit is de volgende stap in het verloftraject. Samen met een sociotherapeut maakt de tbs-patiënt 
een wandeling of doet boodschappen. 

Onbegeleid verlof 
Als het begeleide verlof goed gaat, kan de tbs-gestelde zelfstandig op pad. Bijvoorbeeld naar zijn 
werk of naar zijn familie. De kliniek controleert of de tbs-patiënt zich aan de gestelde voorwaarden 
houdt. 

Transmuraal verlof 
Een volgende stap is transmuraal verlof. De patiënt woont dan onder begeleiding buiten de kliniek. 
Dit kan in een eigen woning, maar bijvoorbeeld ook binnen een beschermde woonvorm. 
Proefverlof lijkt op transmuraal verlof, met dat verschil dat de begeleiding is overgedragen aan de 
reclassering. De reclassering rapporteert aan de kliniek. 

 

 
Aantal verloven per jaar 
 

Er zijn ca. <aantal> verlofbewegingen per jaar, waarvan zestig procent onbegeleid. Gemiddeld 

<aantal> tbs-gestelden keren per jaar niet (op tijd) terug van hun verlof. In verreweg de 

meeste gevallen (<aantal> procent) zijn de tbs-gestelden binnen een week weer terug. Zij 

komen op eigen initiatief terug of worden door de politie aangehouden. 
 
 
 


