
 
 
 
Landelijk Zorgsysteem Veteranen 
De Waag neemt deel aan een samenwerkingsverband voor de zorg van veteranen; het Landelijk 
Zorgsysteem Veteranen (LZV). Het doel van het samenwerkingsverband is het bieden van 
psychiatrische behandeling aan veteranen die niet meer in actieve dienst zijn. In het LZV is naast de 
militaire GGZ ook een aantal reguliere GGZ-organisaties actief. 
 
Behandeling 
Een deel van de veteranen in Nederland vertoont specifieke forensisch psychiatrische problematiek 
met agressief gedrag in en buiten de relatie. De Waag kan deze groep veteranen het behandelaanbod 
bieden dat gebruikelijk is voor agressief gedrag. Zo nodig kan het behandelaanbod uitgebreid worden 
met specifiek aanbod, zoals voor een aantal aan agressief gedrag gerelateerde psychische klachten 
(ADHD, PTSS). Het doel van alle behandelingen is strikt genomen niet het behandelen van een 
stoornis, maar van aanvaardbare reductie van recidiverisico. Alle behandelingen vinden poliklinisch 
plaats.  
 
Voor wie? 
Deze behandeling is geschikt voor alle veteranen die delictgedrag vertonen en op wie de gebruikelijke 
inclusiecriteria van de Waag van toepassing zijn. Eerst wordt gewerkt aan het onder controle krijgen 
van het delictgedrag en het vergroten van de veiligheid van de omgeving van de veteraan. 
Tegelijkertijd en/of daarna wordt ook de stoornis behandeld of wordt verwijzing naar gespecialiseerde 
instanties binnen het LZV gerealiseerd. 
  
Verwijzing 
Bij de Waag moet sprake zijn van een forensische indicatie, zowel bij behandelingen op vrijwillige 
basis als bij behandelingen in een strafrechtelijk kader. Een forensische indicatie betekent niets 
anders dan dat cliënten gedrag vertonen waardoor ze in contact komen met politie/justitie of waardoor 
ze in contact zouden kunnen komen met het strafrecht. Daadwerkelijke politie- en justitiecontacten zijn 
echter geen voorwaarde.  
 
Wanneer een verwijzer van een gezondheidszorg of GGZ-instelling een veteraan wil aanmelden, kan 
er telefonisch contact opgenomen worden met een vestiging van de Waag die de intake zal doen. In 
het aanmeldspreekuur wordt door een Waagmedewerker nagevraagd wat de problematiek is, wat de 
exclusiecriteria zijn en worden afspraken gemaakt over uitnodiging, intake en benodigde rapportage. 
 
Casuïstiekoverleg 
Maandelijks wordt door de deelnemende partners van het LZV een casuïstiekoverleg gehouden 
waarin besproken wordt welke instantie zorg gaat bieden. De medewerker van de Waag beoordeelt 
aanmeldingen ter plekke en adviseert om wel of niet tot aanmelding over te gaan.  
 
 
 


