
 
 
De forensische zorg gaat werken met trajectindicaties 
 
Bericht voor leden van de RM en het OM 
 
Binnen de Forensische Zorg gaan we vanaf medio 2021 zorg indiceren met behulp van 
trajectindicaties. Dit geldt voor alle strafrechtelijke titels, met uitzondering van TBS met 
Dwang en Schorsing Preventieve Hechtenis. Nu wordt in de forensische zorg voor elke stap 
in het zorgtraject een nieuwe indicatie afgegeven. Hierdoor raakt de zorg gefragmenteerd .  
Door per patiënt één traject te ontwikkelen dat hij kan volgen, kan er binnen dat traject beter 
samengewerkt worden door de betrokken hulpverleners. 
 
Een tweede belangrijk doel dat we door de invoering van trajectindicaties realiseren, is dat 
het aantal administratieve handelingen voor de hulpverleners wordt teruggebracht. Dit doen 
we door de zorg van het hele traject in één indicatie op te nemen. Met die indicatie kan het 
hele traject uitgevoerd en gefinancierd worden. Herindicaties zijn dan niet meer nodig. 
 
Hierbij sturen we jullie een korte informatiefilm zodat jullie in vijf minuten op de hoogte zijn 
van de bedoeling en de impact van deze wijziging voor jullie. We schatten in dat deze zeer 
gering is. Klik hier voor de video. 
 
Op dit moment wordt de landelijke uitrol voorbereid door een kopgroep in de regio 
Amsterdam en in de regio Oost-Nederland. De vraag daarbij is niet of de trajectindicaties 
moeten worden ingevoerd, maar hoe de invoering daarvan het beste kan worden aangepakt. 
Dit doen zij door ook een klein aantal indicaties op de nieuwe manier te stellen. Daarom lijkt 
het ons goed om jullie in deze regio’s nu alvast op de hoogte te stellen van deze wijziging. 
Op een later moment zullen we de andere regio’s ook informeren. 
 
Meer weten? 
 
Wil je er meer over weten of iets delen? Kijk op 
https://www.taskforceforensischezorg.nl/trajectindicaties/ of neem contact op met Petra de 
Leede, Projectleider Landelijke Invoering Trajectindicaties (P5COM). Het mailadres is 
taskforcefz@denederlandseggz.nl. Ook kun je op de website een terugbelverzoekje 
achterlaten, dan neemt zij contact met je op! 

https://youtu.be/y-TcZ-JqVPs

