
WEGINGSLIJST PIJ-INDICATIE 
          

NAAM JONGERE  

NAAM GEBRUIKER  

DATUM INVULLEN  

 
 
INVULINSTRUCTIES 
 
1. Per criterium gaat men na of het wel of niet bij de jongere aan de orde is; ● of ○. 

 

2. Vervolgens weegt men in welke mate dit bij de jongere een indicatie is voor een 

voorwaardelijke PIJ-maatregel (‘VW’) of voor de PIJ-maatregel (‘PIJ), of beide opties, 

afhankelijk van waar het invulvak          geplaatst is 

 

3. Bij elk invulvak kan men daarvoor een ‘0  = niet, 1 = enigszins, 2 = duidelijk’ invullen 

 

4. Een criterium kan als kritisch worden aangevinkt om te benadrukken dat dit van bijzonder 

belang geacht wordt 

 

5. Per domein kan men nagaan of er een ander criterium aan de orde is 

 

6. Per domein gaat men na in hoeverre dit een indicatie oplevert voor een voorwaardelijke 

PIJ-maatregel of een PIJ-maatregel 
  

      



1.          PSYCHOPATHOLOGIE EN DISFUNCTIONEREN   VW PIJ K 

0 - 1 – 2 

PD1 Heeft ernstige psychiatrische stoornis  ○   
 

PD2 Heeft ernstige psychopathologie met gedragsstoornis ○   
 

PD3 Disfunctioneert ernstig op verschillende terreinen  ○   
 

PD4 Door psychopathologie vastlopen op meerdere levensterreinen ○   
 

PD5 Tenlastegelegde delictgedrag vloeit duidelijk voort uit vastgestelde stoornis ○   
 

PD6 Ter vermindering van antisociale gedragsstoornis jongere ○   
 

PD7 Ter beïnvloeding van persoonlijkheidsproblematiek  ○   
 

PD0 Ander:     

WEGING DOMEIN 1     

      

2.          ERNST TEN LASTEGELEGDE EN RECIDIVE 
 VW PIJ K 

0 - 1 – 2 
TR1 Sprake van ernstig ten laste gelegd gewelds- of zedendelict ○   

 

TR2 Verdacht  van / veroordeeld voor meerdere ernstige gewelds- of zedendelicten ○   
 

TR3 Grote kans op recidive van ernstig gewelds- of zedendelict ○   
 

TR4 Ernstig gevaar voor crimineel ontsporen ○   
 

TR5 Ernstig gevaar voor anderen ○   
 

  TR6 Ter vermindering van hoog ingeschatte kans op recidive   ○   
 

TR7 Tenlastegelegde is onderdeel van vast gedragspatroon ○   
 

TR0 Ander:     

WEGING DOMEIN 2     
 

      

3.          ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN  VW PIJ K 

0 - 1 – 2 

OM1 Heeft ontwikkelingsmogelijkheden  ○    

OM2 Er is sprake van leerbaarheid  ○    

OM3 Ter behoud van functioneren op school of werk ○    

OM0 Ander:     

WEGING DOMEIN 3      

      

4.           SOCIAAL NETWERK  VW PIJ K 

0 - 1 – 2 

SN1 Aanwezigheid van steunend netwerk  ○    

SN2   Ouders bereid of gemotiveerd zich in te zetten voor behandeling ○    

SN0 Ander:     

WEGING DOMEIN 4      

      



5.           BEHANDELMOGELIJKHEDEN 
 VW PIJ K 

 0 - 1 – 2 
BM1 Kans op succesvolle ambulante behandeling jongere ○    

BM2 Mogelijkheden voor ambulante behandeling ○    

BM3 Ambulante behandeling kan binnen twee jaar resultaat opleveren ○    

BM4  Concreet ambulant behandelaanbod sluit aan bij specifieke problematiek ○    

BM5  Verwachting dat behandeling ontwikkeling positief zal beïnvloeden  ○   
 

BM6 Best denkbare alternatief voor beïnvloeding  ○   
 

BM7 Jongere is gemotiveerd of is te motiveren voor ambulante behandeling ○    

BM8 Ambulante behandeling is nodig om ontwikkeling te verbeteren ○    

BM9 Jongere heeft langdurige residentiële behandeling nodig ○   
 

BM0 Ander:     

WEGING DOMEIN 5     

      

6.           NOODZAAK GEDWONGEN KADER  VW PIJ K 
 0 - 1 – 2 

GK1 Gesloten justitiële behandeling nodig ○   
 

GK2 Gedwongen kader is noodzakelijk om gedrag te beïnvloeden ○   
 

GK3 Stok achter deur voldoende voor gewenste behandeling of begeleiding ○    

GK4 Door behandeling zal recidivekans op soortgelijke misdrijven verminderen ○   
 

GK5 Laatste kans om beter in maatschappij terecht te komen ○   
 

GK0 Ander:     

WEGING DOMEIN 6     

      

7.           GEEN ALTERNATIEF MEER  VW PIJ K 
 0 - 1 – 2 

GA1 Mislukken van eerdere justitiële sancties  ○   
 

GA2 Recidiverisico onvoldoende verminderd met eerdere ambulante behandeling ○   
 

  GA3 Eerdere (ambulante) behandeling heeft niet geholpen ○   
 

GA4 Geen andere mogelijkheid afwenden gevaar voor personen  ○   
 

GA5 Geen alternatief meer voor beïnvloeding gedrag ○   
 

GA6 Alternatieve trajecten niet toereikend ○   
 

GA7 Noodzakelijke behandeling niet op andere wijze te organiseren ○   
 

GA0 Ander:     

WEGING DOMEIN 7     

 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEGING DOMEINEN (PER DOMEIN BEIDE OPTIES MOGELIJK) 

 

VOORW. PIJ PIJ KRITISCH 

1. PSYCHOPATHOLOGIE EN DISFUNCTIONEREN   
 

2.  ERNST TENLASTEGELEGDE EN RECIDIVE   
 

3. ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN   
 

4. SOCIAAL NETWERK   
 

5. BEHANDELMOGELIJKHEDEN   
 

6. NOODZAAK GEDWONGEN KADER   
 

7. GEEN ALTERNATIEF MEER   
 

WEGING ADVIES OF BESLISSING 
  

 


