
De behandeling van huiselijk geweld
Wie ergens in behandeling gaat, wil 
natuurlijk de best mogelijke zorg. 
Behandelaars van de Waag werken hard 
om die te realiseren. Ze hebben een 
grote deskundigheid op het gebied van 
forensische GGZ.
De Waag biedt bijvoorbeeld 
verschillende behandelingen voor 
mensen die verbaal of fysiek huiselijk 
geweld gepleegd hebben. Dit kan 
gebeurd zijn binnen een bestaande 
relatie of een relatie die al beëindigd is. 
Alle behandelingen van huiselijk geweld 
bij de Waag zijn op maat; dat betekent 
dat ze zijn afgestemd op de persoonlijke 
omstandigheden van de cliënt.

De modules:
-  Veiligheid voor partners is onze 

startmodule. Deze behandeling 
wordt in principe aan iedereen 
aangeboden die voor huiselijk 
geweld bij de Waag komt. Veiligheid 
voor partners kan individueel 
gevolgd worden of door beide 
partners samen of in een groep. 
Het gaat om vijf tot acht sessies die 
erop gericht zijn om de kans op een 
nieuwe escalatie of mishandeling 
binnen een relatie zo klein mogelijk 

te maken. Er wordt geleerd om 
agressie te beheersen en om met 
riskante situaties om te gaan.

Wanneer de situatie weer veilig is, 
kan er worden gewerkt aan een meer 
structurele verandering bij één of beide 
partners. Daarvoor zijn onder meer de 
volgende modules ontwikkeld:

-  De module relatievaardig richt 
zich op het oefenen van praktische 
relatievaardigheden. De module 
bestaat uit zestien sessies. De nadruk 
ligt achtereenvolgens op actief 
luisteren, het uiten van gevoelens, 
assertiviteit en onderhandelen, en 
compromissen sluiten.

-  De module relatiepatronen geeft 
inzicht in de manier waarop 
problemen binnen een relatie 
ontstaan. De module bestaat uit 
twaalf sessies. Daarin wordt onder 
andere gesproken over de irritaties 
en kwetsbaarheden van beide 
partners en hoe ze daarmee om 
kunnen gaan. 

Doel van de behandeling
Het doel van alle behandelingen is het 
stoppen en het voorkomen van terugval 
in huiselijk geweld. 

Huiselijk geweld - Veiligheid voor partners 

ADRESSEN

Contact
Voor nadere informatie kunt 
u contact opnemen met de Waag.

Stationsplein 20
3818 LE Amersfoort
T 033 – 448 44 88
F 033 – 448 44 89
E info@dewaagamersfoort.nl
W www.dewaagnederland.nl

Zeeburgerpad 12-b
1018 AJ Amsterdam
T 020 – 462 63 33
F 020 – 462 63 34
E info@dewaagamsterdam.nl
W www.dewaagnederland.nl

Casuariestraat 3
2511 VB Den Haag
T 070 – 311 58 90
F 070 – 311 58 99
E info@dewaagdenhaag.nl
W www.dewaagnederland.nl

Wisselweg 151
1314 CC Almere
T 036 – 539 39 00
F 036 – 539 39 01
E info@dewaagflevoland.nl
W www.dewaagnederland.nl

Oostvest 60
2011 AK Haarlem
T 023 – 533 81 91
F 023 – 533 62 40
E info@dewaaghaarlem.nl
W www.dewaagnederland.nl

Haagweg 5
2311 AA Leiden
T 071 – 516 24 10
F 071 – 516 24 11
E info@dewaag-leiden.nl
W www.dewaagnederland.nl

Marconistraat 2
3029 AK Rotterdam
Postbus 6015
3002 AA Rotterdam
T 010 – 201 04 44
F 010 – 201 04 45
E info@dewaagrijnmond.nl
W www.dewaagnederland.nl

Oudlaan 9
3515 GA Utrecht
Postbus 1362
3500 BJ Utrecht
T 030 – 272 06 85
F 030 – 275 82 20
E info@dewaagutrecht.nl
W www.dewaagnederland.nl

Vrijlandstraat 33e
4337 EA Middelburg
Postbus 72
4330 AB Middelburg
T 0118 – 68 69 90
F 0118 – 68 69 91
E info@dewaagzeeland.nl
W www.dewaagnederland.nl
de Waag in samenwerking met Emergis.
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Praktische informatie
Ieder mens heeft een eigen 
persoonlijkheid en eigen 
leefomstandigheden. Bij de Waag 
wordt daarom voor iedere cliënt een 
behandelplan op maat gemaakt. Dit 
gebeurt altijd in overleg met de cliënt 
zelf. Als het behandelplan is opgesteld, 
wordt de cliënt individueel ingelicht over 
praktische zaken als plaats, tijd en duur 
van de behandeling.

Verwijzing
Cliënten kunnen op twee manieren 
worden aangemeld. Ze kunnen verwezen 
worden door een (huis)arts of een 
vertegenwoordiger van een instantie 
als de reclassering, justitie of politie. 
Cliënten hebben ook de mogelijkheid om 
zichzelf aan te melden. Dat kan door te 
bellen naar de dichtstbijzijnde vestiging 
van de Waag en dan te vragen naar 
een intaker. Op de achterkant van deze 
folder staan alle adressen.

Afsluiting van de behandeling
Tijdens de behandeling wordt regelmatig 
met de deelnemer de voortgang 
besproken. Van de afsluiting krijgt de 
verwijzer bericht.

Meer informatie?
De Waag wil cliënten graag zo goed 
mogelijk voorlichten. 
Op www.dewaagnederland.nl is meer 
informatie te vinden, onder andere over 
de eigen bijdrage. Daar zijn ook alle 
folders te downloaden. Verder staan 
er adressen, routebeschrijvingen en 
openingstijden van de poliklinieken. 
Voor overige vragen kunt u contact 
opnemen met de Waag.

De Waag is onderdeel van 
De Forensische Zorgspecialisten.


