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Verslavingsproblematiek speelt een belangrijke rol in het veld van politie, justitie, gevangeniswezen, tbs en
forensische zorginstellingen. Verslaving en criminaliteit gaan hand in hand. Dit boek gaat in op deze complexe
relatie, maar legt de focus vooral op de mogelijkheden om de relatie tussen verslaving en criminaliteit te
doorbreken. Een handboek dat er buitengewoon goed in is geslaagd om de actuele stand van zaken met
betrekking tot de verslavingszorg binnen de diverse forensische contexten in samenhang en voor de lezer op
toegankelijke wijze inzichtelijk te maken. Het zet de lezer aan tot een nadere reflectie op de diagnostiek en
indicatiestelling met betrekking tot verslavingsproblematiek. In het licht van de actuele ontwikkelingen op het
terrein van de forensische zorg in de penitentiaire inrichtingen een absolute aanrader voor alle bij de zorg
betrokken professionals en beleidsmakers.
Drs. J.C.J. Fischer, GZ psycholoog/Ressort coördinator van bij het Gevangeniswezen werkzame GZ
psychologenDe forensische verslavingszorg omvat de zorg aan verslaafde personen met een strafrechtelijke
titel. Deze zorg is volop in beweging. Nadat de financiering van de zorg voor justitiabelen in 2008 in handen
kwam van justitie kregen het forensische circuit en het veld van de geestelijke gezondheidszorg meer met
elkaar te maken. Het gevangeniswezen is druk bezig met zich in te stellen op individuele zorg voor
gedetineerden en zorginstellingen richten zich meer op personen met een strafrechtelijke titel, waaronder
gedetineerden. De reclassering focust haar werk in toenemende mate op individuele vereisten van justitiabelen

en nieuwe wetten en beleidslijnen worden in hoog tempo aangescherpt. Het Handboek forensische
verslavingszorg bespreekt deze veranderingen en de huidige stand van zaken in de zorg voor verslaafde
justitiabelen.De forensische verslavingszorg omvat de zorg aan verslaafde personen met een strafrechtelijke
titel. Deze zorg is volop in beweging. Nadat de financiering van de zorg voor justitiabelen in 2008 in handen
kwam van justitie kregen het forensische circuit en het veld van de geestelijke gezondheidszorg meer met
elkaar te maken. Het gevangeniswezen is druk bezig met zich in te stellen op individuele zorg voor
gedetineerden en zorginstellingen richten zich meer op personen met een strafrechtelijke titel, waaronder
gedetineerden. De reclassering focust haar werk in toenemende mate op individuele vereisten van justitiabelen
en nieuwe wetten en beleidslijnen worden in hoog tempo aangescherpt. Het Handboek forensische
verslavingszorg bespreekt deze veranderingen en de huidige stand van zaken in de zorg voor verslaafde
justitiabelen.Het boek behandelt de mogelijkheden voor een goede forensische verslavingszorg in het
spanningsveld van meer en zwaarder straffen en meer behandelen met de vermindering van recidive als doel.
De verschillende behandelingen die wetenschappelijk gezien hun nut hebben bewezen komen hierbij aan bod,
en ook de behandelingen in de verschillende werkvelden. Daarbij wordt tevens ingegaan op diagnostiek en de
rol van het slachtoffer. Uniek in zijn opzet, zal het boek van nut zijn voor verslavingszorginstellingen,
GGZ-instellingen, reclasseringsinstellingen, penitentiaire inrichtingen, TBS-inrichtingen, opleidingsinstituten.
En voor afzonderlijke professionals die te maken hebben met de forensische verslavingszorg.

