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Forensische psychiatrie
Inschatten van recidiverisico’s
In de forensische psychiatrie is het zo betrouwbaar mogelijk inschatten van de recidiverisico’s van patiënten
cruciaal. Om te kunnen beoordelen of een patiënt veilig op verlof kan of kan terugkeren naar de samenleving,
wordt gewerkt met risicotaxatie-instrumenten. Dit zijn wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten, waarmee
ingeschat kan worden hoe groot de kans is dat een patiënt opnieuw een (ernstig) delict zal plegen. Risicotaxatie
is daarom een verplicht onderdeel van het verlofbeleid. De kwaliteit van risicotaxaties is structureel onderwerp
van onderzoek, zodat risico’s steeds beter ‘voorspeld’ kunnen worden. De Woenselse Poort en BPI Services werken
sinds 2014 aan digitale risicotaxatie applicaties om de kwaliteit van de risicotaxaties te verbeteren.

HKT-Spin risicotaxatie

Gebruiksvriendelijk

Het meest gebruikte risicotaxatie-instrument is

Risicotaxatie met de zelfscore app is erg
gebruiksvriendelijk en is gebaseerd op de
volgende principes:

de HKT-R (Historisch, Klinisch & Toekomst). De
zelfscore risicotaxatie software is hier op
gebaseerd. Andere instrumenten zoals de FARE
en

de

HCR

worden

ook

Vrijheid- (gebruiker kiest zelf wat hij / zij wil
invullen);

•

Flexibel- (geen vaste invulvolgorde);

•

Intuïtief- (gebruiker leert al doende);

•

Veilig- (gebruiker bepaalt welke gegevens hij /
zij wil delen).

ondersteund.

De Zelfscore software bevat een spin die vanuit
behandel-perspectief visueel inzichtelijk maakt
welke risicofactoren behandeling nodig hebben.
•

Via de zelfscore app is te zien welke
voortgang de cliënt maakt en welke
ondersteuning gewenst is;

•

De resultaten worden visueel weergegeven,
dit is ideaal voor cliënten die moeite hebben
met de Nederlandse taal en/of een licht
verstandelijke beperking hebben;

•

•

Het visuele plaatje kan als uitgangspunt
dienen voor het behandel(evaluatie) gesprek
met het team en de patiënt.

Modules
De zelfscore app is te verkrijgen in de volgende
modules:
•

HKT-R medewerker versie;

•

HKT-R cliënten versie;

•

HCR cliënten versie;

•

Cliënten versie LVB;

•

FARE cliënten versie;

•

FARE medewerker versie;

•

ZRM versie.
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Zelfscore risicotaxatie
De client betrekken
De aanleiding om de zelfscore app te ontwikkelen kwam voort uit gesprekken met cliënten die aangaven dat zij
geen enkel inzicht hadden in waar het behandelteam hen uiteindelijk op beoordeelt. Cliënten gaven aan dat het
voor hun een toegevoegde waarde heeft om ook zelf een beeld te verkrijgen van hun eigen

risico- en

beschermende factoren. Het hebben van een eigen beeld van deze zaken kan bijdragen aan het vergroten van
zelfreflectie, een toename van therapiebereidheid en daarmee ook een toename van invloed / regie in het eigen
behandeltraject. De zelfscore app is gebaseerd op de HKT-R risicotaxatie. Met deze gebruiksvriendelijke software
kan de client zelf een HKT-R Spin invullen en deze vergelijken met eerder ingevulde risicotaxaties.

Voordelen

Open architectuur

De Zelfscore app kent vele voordelen:

De zelfscore app heeft de volgende koppelingen:

Ontwikkeld voor en door zorgprofessionals en
cliënten;

•

Export dataregels management informatie;

•

Export document risicotaxatie;

Cliënten kunnen zelf hun sterke en zwakke
punten onderzoeken;

•

Single Sign On op basis van Active Directory;

•

Opvragen clientgegevens ECD;

•

Cliënten kunnen hun eigen
behandelvoortgang volgen;

•

Opvragen behandelrelatie in ECD;

•

Gebruikers kunnen ad hoc scoren en krijgen
een grafisch plaatje als beloning;

•

Export risicotaxatie naar ECD.

•

Geeft aanleiding tot gesprek over risicotaxatie;

•

Kan bijdragen aan bereidheid / motivatie voor
behandelingen en trainingen;

•

Data scores en documenten zijn te
exporteren;

•

Complete software als een servicedienst
aangeboden vanuit een gecertifieerd
datacenter.

•
•

Service & support
BPI en GGzE bieden de software aan als
compleet platform inclusief support. De
applicatie voldoet aan de eisen die voortvloeien
uit ISO27001 en NEN7510. Klanten kunnen
kiezen voor zogeheten “On premises” of “Cloud”
dienst.
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Wilt u vrijblijvend meer informatie ontvangen over risicotaxatie en de
zelfscore app of een online demo inplannen? Neem dan gerust contact met
ons op.

Referenties:

5

BPI Services B.V.
contact@bpiservices.eu | +31(0)182 – 346 088 | www.bpiservices.eu

Certificeringen

