
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Groepsbehandeling voor vrouwen die winkeldiefstallen 

plegen 

De Waag biedt een groepsbehandeling voor vrouwen die winkeldiefstallen 

plegen. De behandeling is erop gericht om het strafbare gedrag te stoppen. 

 

Doelgroep 

De Waag biedt een groepsbehandeling voor 

vrouwen die winkeldiefstallen plegen. Bij de 

deelnemers is er sprake van een delict-

patroon. De motieven voor het plegen van de 

winkeldiefstallen en de stoornis (zoals 

kleptomanie, stoornis in de impulsbeheersing 

niet anderszins omschreven) die daaraan ten 

grondslag ligt, kunnen verschillen. De 

minimale leeftijdsgrens is achttien jaar. 

Inhoud van de behandeling  

De behandeling is erop gericht om 

deelnemers te laten stoppen met het plegen 

van winkeldiefstallen. Hiervoor wordt 

gekeken naar achterliggende factoren, 

risicosituaties, cognitieve vervormingen, 

zelfcontroleprocedures en gedrag-

salternatieven. Ook wordt in één van de 

sessies het netwerk van de individuele 

deelnemer betrokken in een apart gesprek 

met de groepsbehandelaren.  

Gedurende de groepsbehandeling wordt er 

gebruik gemaakt van huiswerkopdrachten en 

het invullen van registratieformulieren.  

Doel van de behandeling 

Het doel van de behandeling is het 

voorkomen van terugval in strafbaar gedrag, 

namelijk winkeldiefstal.  

 

 

 

 

 

 

Contra-indicaties 

De behandeling kan niet starten in de 

volgende gevallen:  

- ernstige verslaving 

- ernstige psychiatrische problemen, 
zoals psychose of zware depressie 

- bij (vermoedens van) een cognitieve 

beperking zal er eerst een gesprek 
plaatsvinden om in te schatten of zij 
kan deelnemen aan de groep. 

 

Praktische informatie 

Vorm van de behandeling:  

Een groep met maximaal acht deelnemers, 

geleid door twee behandelaren. 

Frequentie van de bijeenkomsten: 

Wekelijks anderhalf uur. 

Duur van de behandeling: 

Elf bijeenkomsten en een maand later een 

terugkomsessie. In totaal twaalf 

bijeenkomsten.  

Dag en tijd van de bijeenkomsten: 

Verschilt per groep.  

Plaats: 

Polikliniek de Waag Rotterdam 

Procedure voor verwijzing 

Kandidaten voor deze groepsbehandeling 

kunnen door een verwijzer (bijvoorbeeld de 

huisarts of de reclassering) worden 

aangemeld voor een intake bij de polikliniek 

Rotterdam. Het is behulpzaam om hierbij te 

vermelden dat het gaat om een aanmelding 



voor de groepsbehandeling voor vrouwen die 

winkeldiefstallen plegen.  

Wij zijn voor verwijzers elke werkdag van 

11.30u tot 12.30u telefonisch bereikbaar voor 

overleg. 

Afsluiting van de behandeling 

Tijdens de terugkomsessie wordt de 

behandeling in de groep geëvalueerd. Na 

afsluiting van de groepsbehandeling zal 

worden bekeken of een individueel 

vervolgtraject nodig is.  

Kosten 

Kijk voor informatie op onze website: 

www.dewaagnederland.nl 

Onderzoek 

Uw gegevens kunnen (volledig 

geanonimiseerd) gebruikt worden voor 

wetenschappelijk onderzoek. Indien u hier 

bezwaar tegen hebt, kunt u dit aan uw 

behandelaar meedelen.  

Contact 

Voor informatie over onze openingstijden, 

eigen bijdrage, reiskosten en overige vragen 

kunt u contact opnemen met de Waag.  

Zie hiervoor onze website: 

www.dewaagnederland.nl 

 

De Waag is onderdeel van De Forensische 

Zorgspecialisten. 
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