Bijlage 8: Dbbc-beveiligingsniveaus
Dbbc-beveiligingsniveau 1
Uitgangspunten:
In een instelling vallend in beveiligingsniveau 1 worden primair
patiënten geplaatst die alle vrijheden kunnen hebben.
Er is sprake van een besloten setting. De buitendeur is permanent
afgesloten.
Binnen het gebouw kunnen patiënten zich vrij bewegen
Materieel:
Aanwezigheid van raamstandbeperking 1.
Medewerkers beschikken over persoonsgebonden PZI/MAI met
locatiebepaling.
Er is een 24-uurspost in het gebouw aanwezig.
Het volledige aanbod van behandel/therapie faciliteiten van de
instelling is niet aanwezig binnen een besloten setting.
Immaterieel:
Aan- en afwezigheid van patiënten wordt op vaste momenten
(tenminste tweemaal per dag) gecontroleerd.
Personeel wordt getraind en hertraind ten aanzien van
agressiebeheersing / de-escalerende gesprekstechnieken.
Medewerkers hebben vaardigheden/competenties t.a.v.:
vroegsignalering, risicomanagement en motiverende
gespreksvoering.
Drugs- en kamercontroles vinden op indicatie (namelijk wanneer
opgenomen in het behandelplan of bij vermoedens van gebruik) en
onaangekondigd plaats.

1

Raamstandbeperking: ramen in buitengevels van zit-/slaapkamers, welke zich niet

binnen de bovengenoemde beveiligingsbarrière bevinden moeten worden uitgevoerd in
P2A beglazing (zonder te openen raamdelen). Te openen raamdelen in buitengevels van
zit-/slaapkamers die zich binnen de bovengenoemde beveiligingsbarrière bevinden
moeten zijn voorzien van een uitzetbeperking (maximale opening 13 cm).

Dbbc-beveiligingsniveau 2
In de dbbc-systematiek is er sprake van 4 beveiligingsniveaus. In de
praktijk worden 2 typen ‘beveiligingsniveau 2’ ingekocht: 2-laag en 2hoog. De beschrijvingen hieronder zijn derhalve allebei gekoppeld aan
beveiligingsniveau 2. Inkoper en zorgaanbieder moeten in onderling
overleg bepalen welke voor hen van toepassing is.
Dbbc beveiligingsniveau 2-laag
Uitgangspunten:
In een instelling vallend in beveiligingsniveau 2-laag worden primair
patiënten geplaatst die binnen een redelijke termijn (6 tot 12 weken)
vrijheden kunnen krijgen (d.w.z. het al dan niet met begeleiding de
beveiligde setting kunnen verlaten).
Patiënten geplaatst in een instelling vallend in beveiligingsniveau 2laag starten altijd op de gesloten afdeling.
Materieel:
Aanwezigheid van perimeterbeveiliging (hekwerk) van minimaal 3,5
meter en/of raamstandbeperking in combinatie met
doorbraakwerende beglazing. 2
Medewerkers beschikken over persoonsgebonden PZI/MAI met
locatiebepaling.
Er is een 24-uurspost.
Er is sprake van continu direct toezicht op de woonafdeling en/of
cameratoezicht.
Het volledige aanbod van behandel/therapie faciliteiten van de
instelling is niet aanwezig binnen een gesloten setting.
Immaterieel:
Aan- en afwezigheid van patiënten wordt geregistreerd op de
afdeling.
Personeel wordt getraind en hertraind ten aanzien van
agressiebeheersing / de-escalerende gesprekstechnieken.
Medewerkers hebben vaardigheden/competenties t.a.v.:
vroegsignalering, risicomanagement en motiverende
gespreksvoering.
Drugs- en kamercontroles vinden op indicatie (namelijk wanneer
opgenomen in het behandelplan en/of bij vermoedens van gebruik),
periodiek en onaangekondigd plaats.
Doorplaatsing / het krijgen van (meer) vrijheden wordt gefaseerd
vormgegeven
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Ter verduidelijking van de eisen aangaande perimeterbeveiliging en/of

raamstandbeperking, het volgende:
* Perimeterbeveiliging: instellingen moeten zijn omgeven door een minimaal 3,5 meter
hoge barrière die niet zonder meer te ondergraven, doordringen of te overklimmen is.
Afhankelijk van de lokale situatie moet worden voorzien in een doorzichtbeperking.
* Raamstandbeperking: ramen in buitengevels van zit-/slaapkamers, welke zich niet
binnen de bovengenoemde beveiligingsbarrière bevinden moeten worden uitgevoerd in
P2A beglazing (zonder te openen raamdelen). Te openen raamdelen in buitengevels van
zit-/slaapkamers die zich binnen de bovengenoemde beveiligingsbarrière bevinden
moeten voorzien zijn van een uitzetbeperking (maximale opening 13 cm).

Dbbc-beveiligingsniveau 2-hoog
Uitgangspunten:
In een instelling vallend in beveiligingsniveau 2-hoog worden primair
patiënten geplaatst die binnen een redelijke termijn (6 tot 12 weken)
vrijheden kunnen krijgen (d.w.z. het al dan niet met begeleiding de
beveiligde setting kunnen verlaten).
Patiënten geplaatst in een instelling vallend in beveiligingsniveau 2hoog starten altijd op de gesloten afdeling.
Materieel:
De instellingen vallend in beveiligingsniveau 2 voldoen aan de DJIeisen gesteld bij de aanbesteding van FPA capaciteit ten behoeve van
de fz aan gedetineerden voor wat betreft omtrekbeveiliging en
entree.
Deze eisen hebben onder andere betrekking op de aanwezigheid van:
Een beveiligde doorloopsluis;
gecontroleerde in- en uitgang voor personen en
goederen;
perimeterbeveiliging (hekwerk) van minimaal 3,5 meter;
doorbraakwerende beglazing;
raamstandbeperking.
Medewerkers beschikken over persoonsgebonden PZI/MAI met
locatiebepaling.
Er is een 24-uurspost in het gebouw.
Er is sprake van continu direct toezicht op de woonafdeling en/of
cameratoezicht.
Het volledige aanbod van behandel/therapie faciliteiten van de
instelling is niet aanwezig binnen de beveiligde ring.
Immaterieel:
Aan- en afwezigheid van patiënten wordt geregistreerd op de
afdeling.
Personeel wordt getraind en hertraind ten aanzien van
agressiebeheersing / de-escalerende gesprekstechnieken.
Medewerkers hebben vaardigheden/competenties t.a.v.:
vroegsignalering, risicomanagement en motiverende
gespreksvoering.
Drugs- en kamercontroles vinden op indicatie (namelijk wanneer
opgenomen in het behandelplan of bij vermoedens van gebruik) én
onaangekondigd plaats.
Doorplaatsing / het krijgen van (meer) vrijheden wordt gefaseerd
vormgegeven.

Dbbc-beveiligingsniveau 3
Uitgangspunten:
In een instelling vallend in beveiligingsniveau 3 worden primair
patiënten geplaatst die voor langere tijd binnen de beveiligde ring
moeten verblijven.
Er is sprake van een gesloten setting met geringe bewegingsvrijheid.
Materieel:
De instellingen vallend in beveiligingsniveau 3 voldoen aan de DJIeisen gesteld voor niveau 3 voor wat betreft omtrekbeveiliging en
entree.
Deze eisen hebben onder andere betrekking op de aanwezigheid
van:
Beveiligde doorloopsluis;
gecontroleerde in- en uitgang voor personen en
goederen;
perimeterbeveiliging (hekwerk) van minimaal 5,5 meter.
Medewerkers beschikken over persoonsgebonden PZI/MAI met
locatiebepaling.
Er is een 24-uurspost aanwezig.
Er is sprake van continu direct toezicht op de woonafdeling en/of
cameratoezicht.
Volledig behandel- en therapieaanbod is beschikbaar binnen de
beveiligde ring.
Aanwezigheid van centrale post bij in- en uitgang van de beveiligde
ring.
Immaterieel:
Aan-/afwezigheid van patiënten wordt geregistreerd op de afdeling
en bij de centrale post.
Personeel wordt getraind en hertraind ten aanzien van
agressiebeheersing / de-escalerende gesprekstechnieken.
Medewerkers hebben vaardigheden/competenties t.a.v.:
vroegsignalering, risicomanagement en motiverende
gespreksvoering.
Drugs- en kamercontroles vinden op indicatie (namelijk wanneer
opgenomen in het behandelplan en/of bij vermoedens van gebruik),
periodiek en onaangekondigd plaats.
Doorplaatsing / het krijgen van (meer) vrijheden wordt gefaseerd
vormgegeven

Dbbc- beveiligingsniveau 4
Uitgangspunten:
Op beveiligingsniveau 4 worden patiënten geplaatst die langdurig
onder zeer hoge beveiliging moeten verblijven.
Er is sprake van een gesloten setting met zeer geringe
bewegingsvrijheid binnen het gebouw.
Materieel:
De instellingen vallend in beveiligingsniveau 4 voldoen aan de DJIeisen gesteld voor fpc’s. Deze eisen hebben onder andere betrekking
op de aanwezigheid van:
Een dubbele barrière;
een penitentiair hekwerk van 5 meter en een muur,
beide voorzien van detectie en cameraobservatie;
gecontroleerde in- en uitgang van personen en
goederen;
beglazing buitenwandopeningen;
raamstandbeperking.
Medewerkers beschikken over persoonsgebonden PZI/MAI met
locatiebepaling.
Er is sprake van continu direct toezicht op de woonafdeling en/of
cameratoezicht.
Er is een 24-uurspost.
Het volledige aanbod van behandel-, therapie- en recreatieve
faciliteiten van de instelling is aanwezig binnen de dubbele
beveiligingsring.
Immaterieel:
Aan- en afwezigheid van patiënten wordt geregistreerd op de
afdeling en bij de centrale post.
Personeel wordt getraind en hertraind ten aanzien van
agressiebeheersing / de-escalerende gesprekstechnieken.
Medewerkers hebben vaardigheden/competenties t.a.v.:
vroegsignalering, risicomanagement en motiverende
gespreksvoering.
Drugs- en kamercontroles vinden op indicatie (namelijk wanneer
opgenomen in het behandelplan of bij vermoedens van gebruik)
periodiek, onaangekondigd en steekproefsgewijs plaats.
Er is sprake van een gefaseerde resocialisatie van de patiënt. Deze
wordt intensief begeleid door medewerkers.

