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Functieomschrijving 
Landelijke Databank PPC’s 
Het project Landelijke Databank (LDB) PPC’s is een onderzoeksinitiatief waarbij op 
gestandaardiseerde wijze gegevens worden verzameld over alle patiënten die worden opgenomen in 
één van de Penitentiair Psychiatrische Centra (PPC’s) in Nederland. De LDB is opgezet om zowel 
beleidsvragen te kunnen beantwoorden als kennis voor de wetenschap en de behandelpraktijk te 
genereren. Het vormt een internationaal uniek databestand waarin informatie over de 
voorgeschiedenis en behandeling wordt vastgelegd van een doorgaans moeilijk bereikbare groep, 
namelijk mensen met zeer ernstige psychiatrische problematiek die veel, soms zeer ernstige, delicten 
plegen.  
Op alle PPC’s zijn basispsychologen aangesteld die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de LDB 
en het werven van gegevens binnen het desbetreffende PPC. De volgende instrumenten worden 
herhaald afgenomen bij alle patiënten: de Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS), de HKT-R, de World 
Health Organization Quality Of Life (WHOQOL-Bref) en de Brief Symptom Inventory (BSI), IQ-
screening (SCIL en LDSQ).  
Als psycholoog werkzaam bij de LDB ben je verantwoordelijk voor het vullen van de databank, hierbij 
hoort het verzamelen en verwerken van data middels patiëntgesprekken, dossierstudie en data-
entry. Daarnaast houd je overzicht over de data die andere disciplines aanleveren en onderhoudt het 
contact met de onderzoekers van de andere PPC’s. Als psycholoog LDB krijg je de mogelijkheid 
ervaring op te doen wat betreft gesprekstechnieken met de patiëntenpopulatie van de forensische 
psychiatrie. Een zeer uitdagende omgeving! Tevens is er de mogelijkheid om een bijdrage te leveren 
aan wetenschappelijk onderzoek middels publicaties en congresdeelname. Daarnaast vervult de 
psycholoog LDB een rol bij de integratie van de HKT-r binnen de behandeling in het PPC. 
 
De organisatie 
Ministerie van Justitie en Veiligheid  
Werken bij het Rijk betekent werken aan zaken die het hele land aangaan. Dus ook aan een veilige en 
rechtvaardige samenleving waar alle mensen volwaardig aan kunnen deelnemen. Het ministerie van 
Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering. De Dienst 
Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en 
vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. 
Dat zijn er jaarlijks meer dan 72.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar 
bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 18.000 collega’s in gevangenissen, justitiële 
jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrisch centra en detentiecentra. Het is zowel veelzijdig als 
boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het 
dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen. 
 
Penitentiair Psychiatrisch Centrum Vught 
Het PPC maakt deel uit van de PI Vught. In een PPC worden gedetineerden geplaatst die een extra 
zorgbehoefte hebben. In de regel gaat het om gedetineerden met een psychiatrische stoornis, vaak 
gecombineerd met een persoonlijkheidsstoornis, die naast medicatie extra aandacht en begeleiding 
nodig hebben. 
 
Functie-eisen 
Je hebt een academische opleiding psychologie afgerond en bent in het bezit van een BAPD. Je 
beschikt over goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift, je bent nauwgezet en kan 



zelfstandig werken. Daarnaast sta je stevig in je schoenen en heb je reeds ervaring met het werken 
met gedetineerden of forensisch psychiatrische patiënten. Affiniteit met wetenschappelijk onderzoek 
is een pré. 
 
Arbeidsvoorwaarden 
Dienstverband: arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd. 
Inschaling zal plaatsvinden in schaal 10 van de BBRA. Salaris: minimaal € 2957,19 bruto per maand. 
Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek van 36 uren. De psycholoog LDB krijgt 
een aanstelling van 36 uur. Er zal een antecedentenonderzoek (VOG) plaatsvinden.  
Geïnteresseerd? 
Stuur dan je CV en motivatie naar Anneke van Bekkum, Hoofd Behandeling. Email: 
a.v.bekkum@dji.minjus.nl 
Deadline: zondag 5 februari 2023 
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