
Een unieke baan binnen de psychiatrie. Zo noemen Vivian en Bloeme hun werk binnen het 
Nederlands Insti tuut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP). “De veelzijdigheid 
die je hier vindt, vind je nergens. Wij werken met een zeer gevarieerde doelgroep en op 
verschillende locati es, zoals justi ti ële inrichti ngen en rechtbanken. En het volledige spectrum 
aan psychiatrische problemati ek komt voorbij.”

Zelf kiezen welke kant je op wilt
Het NIFP is onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen 
en hét expertise- en kenniscentrum op het gebied van 
forensische psychiatrie, psychologie en somatische zorg. 
“Het mooie van het NIFP is dat de werkzaamheden zo 
gevarieerd zijn dat je als psychiater zelf kunt kiezen welke 
kant je op wilt”, vertelt Bloeme. “Zo werk ik als pro Justitia-
rapporteur, maar ook in de consultatierechtspleging. 
Dat houdt in dat ik mensen zie die voor de rechter moeten 
komen. Ik beoordeel of er sprake is van psychiatrische 
problematiek en of nader onderzoek is aangewezen. 
Niet alleen stel ik forensische rapportages op, ik beoordeel 
ook of iemand zijn of haar eventuele straf binnen een 
gewone penitentiaire inrichting kan uitzitten of dat er extra 
zorgvoorzieningen nodig zijn.”

Uitdagend werk
Ook Vivian werkt als pro Justitia-rapporteur en in de 
consultatierechtspleging. Daarnaast behandelt ze twee 
dagen in de week justitiabelen in de gevangenis in 
Scheveningen. “Het is uitdagend werk en geen dag is 
hetzelfde. Ik kom met uiteenlopende patiënten in contact. 
Vaak zijn het mensen met complexe problemen van wie 
andere instellingen hun handen af hebben getrokken. 
Maar ook al hebben ze een delict gepleegd, het blijven 
mensen die hulp verdienen. Het is mijn drijfveer om deze 
patiënten te helpen én om te voorkomen dat ze nog een 
keer de fout in gaan. Zo draag ik mijn steentje bij aan het 
veilig houden van de maatschappij.”

Het volledige spectrum komt voorbij
Bloeme en Vivian krijgen in hun werk met uiteenlopende 
psychiatrische stoornissen te maken. Bloeme: 
“Persoonlijkheids-, psycho� sche en stemmingsstoornissen, 
verslavingsproblema� ek, angstklachten, verstandelijke 
beperkingen, het hele spectrum komt voorbij. Dat zie je 
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bij een reguliere ggz-instelling niet zo snel. Ik vind het een 
luxe dat ik de � jd en ruimte krijg om helemaal uit te pluizen 
wat iemand met een psychiatrische stoornis hee�  doen 
komen tot een delict. Toch vind ik het heerlijk dat ik naast 
mijn baan bij het NIFP ook als gewone ggz-psychiater werk. 
De pa� ënten binnen de forensische psychiatrie zijn vooral 
mannen. Bij de ggz-instelling zie ik ook vrouwen en gaat het 
vaak om minder erns� ge stoornissen en ligt de nadruk meer 
op psychotherapie. Wel voel ik er soms de druk van de zorg, 
dat is in het forensische werkveld een stuk minder. Als pro 
Jus� � a-rapporteur voer ik geen zorgwerkzaamheden uit, maar 
onderzoek ik de persoon en kijk naar de oorzaken van het 
delictgedrag.”

Interessante werkplekken
“Wat dit werk ook zo leuk maakt, is dat we veel onderweg 
zijn en op verschillende peniten� aire inrich� ngen en 
rechtbanken komen”, vult Vivian aan. “Het zijn interessante 
plekken waar ik samenwerk met bijvoorbeeld juristen, 
offi  cieren van jus� � e, rechter-commissarissen, maar 
natuurlijk ook met andere psychiaters en psychologen. 
Een ander voordeel is dat ik zelf mijn werkzaamheden en 
werk� jden indeel. Moet ik iemand bezoeken voor een 
consult? Dan plan ik dat zelf in. Die vrijheid en fl exibiliteit 
vind ik heel pre�  g.” 

Lees het hele interview met Bloeme en Vivian op  
www.dji.nl/psychiater. En ontdek daarnaast welke 
mogelijkheden er voor jou zijn bij het NIFP.

Heb je direct al een vraag?
Barend van Giessen staat je graag te woord:
b.v.giessen@dji.minjus.nl / (088) 0710 360.
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