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Voorwoord

In het beleidsplan van het openbaar ministerie voor de jaren 1990-1995 (Strafrecht

met Beleid) wordt ervan uitgegaan dat het effect van de strafrechtelijke interventie

wordt bepaald door de drie factoren snelheid, zekerheid en intensiteit. Deze trits is

ontleend aan de 18e-/ 19e-eeuwse rechtsgeleerde Jeremy Bentham. Verhoging van de

kwaliteit van de interventie zou de effectiviteit nog doen toenemen. Deze verhoging

komt volgens het beleidsplan van het openbaar ministerie tot uiting wanneer reke-

ning gehouden wordt met de verschillende doelgroepen zoals daders, potentiële

daders, slachtoffers en gezagsgetrouwe burgers.

Hoewel het openbaar ministerie zijn beleid voor de genoemde periode op deze theo-

retische noties baseert, is daarover volgens de Centrale Directie Wetenschapsbeleid

en Ontwikkeling van het ministerie van Justitie nog onvoldoende bekend (CDWO,

1991). Naast empirisch onderzoek, met name naar de factoren snelheid en zeker-

heid, bestaat er aan CDWO-zijde daarom grote belangstelling voor `kwalitatief hoog-

waardig onderzoek waarin de essentiële vragen van de rechtshandhaving aan de

orde worden gesteld en verder: wat vermag handhaving, onder welke omstandig-

heden en bij welke typen strafbare feiten?' (p. 8). Met dit citaat is de essentie gefor-

muleerd van de probleemstelling van deze literatuurstudie.

Het onderzoek ging van start in januari 1993. Hoewel het tot nu toe niet gebruikelijk

was om ook bij literatuuronderzoeken een begeleidingscommissie in te stellen, werd

hiertoe met het oog op de aard en omvang van het onderwerp deze keer wel besloten

(voor de samenstelling zie bijlage 1). De leden van de commissie wil ik bij deze harte-

lijk danken voor de serieuze wijze waarop zij zich in de stof hebben verdiept en voor

hun opbouwende kritiek, die ik als zeer stimulerend heb ervaren. Verder dank ik

mijn collega's Hans Boutellier, Peter van der Laan en Bouke Wartna, die een 'lees-

commissie' vormden binnen het WODC. In de beginfase van het onderzoek leverde

Patty van Rossum mij trouw de nodige literatuurlijsten. In de eindfase werd de tekst

op zorgvuldige wijze bijgeschaafd door Marianne Sampiemon en Ingeborg Schmidt.
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Samenvatting

Centraal in deze literatuurstudie staan de mogelijkheden tot gedragsbeïnvloeding

die het strafrecht te bieden heeft of die het zou kunnen bieden. Het gaat daarbij niet

zozeer om het maatschappelijk uitschakelen van delinquenten (incapacitation), als-

wel om de vraag hoe men mensen zover krijgt dat zij ook in vrijheid van - verder -

crimineel gedrag afzien. Ondanks (of misschien juist ten gevolge van) de grote hoe-

veelheid reeds aanwezige literatuur met betrekking tot de effectiviteit van strafrech-

telijke sancties voorziet dit literatuuronderzoek naar wij aannemen toch in een be-

hoefte. Enerzijds is gestreefd naar een verantwoorde reductie van een grote hoeveel-

heid literatuur tot een hanteerbaar en overzichtelijk geheel, anderzijds is de beoog-

de meerwaarde van deze studie gelegen in het toevoegen van een psychologische di-

mensie. In hoofdstuk 1 worden de belangrijkste begrippen voor dit rapport gedefi-

nieerd. Effectiviteit, straf en sanctie kunnen op verschillende manieren worden om-

schreven en juristen zullen er vaak iets anders onder verstaan dan psychologen. In

aansluiting op deze begripsbepaling wordt een overzicht gegeven van de huidige

strafrechtelijke sancties in Nederland, en wordt de wijze van materiaalverzameling

voor dit onderzoek besproken. In de criminologische literatuur is overwegend ge-

zocht naar overzichtsstudies en meta-analyses, in de psychologische literatuur naar

empirisch onderzoek met betrekking tot de effectiviteit van straf en beloning.

Criminologisch effectiviteitsonderzoek

In het criminologisch gedeelte (hoofdstukken 2 t/m 5) wordt in de eerste plaats aan-

dacht geschonken aan overzichtsstudies waarin het soort delict als centrale observa-

tie-eenheid werd gekozen (hoofdstuk 2). Delicten die aan de orde komen, zijn rijden

onder invloed, seksuele delicten en gewelddelicten.

De meest effectieve sancties in verband met rijden onder invloed zijn die waarbij

tijdelijk of blijvend het rijbewijs wordt ingetrokken. Het nut van alcoholcontroles is

omstreden en er bestaat nog onvoldoende duidelijkheid over de effectiviteit van veel

cursussen en behandelingsprogramma's.

De aangetroffen literatuur op het gebied van seksuele delicten betreft vrijwel uitslui-

tend studies naar de effectiviteit van diverse vormen van behandeling de effectivi-

teit van in de wet omschreven straffen komt hier eigenlijk niet aan de orde. Van de

meeste behandelingsprogramma's voor seksuele delinquenten is (nog) onduidelijk of

ze.effectief zijn. Veelbelovend lijken de cognitieve gedragstherapie en gezinsinter-

venties. Wetenschappelijk onderzoek doet vermoeden dat residentiële programma's

zonder follow-up behandeling slechts korte-termijneffecten opleveren.

Kennis en behandelingsmogelijkheden met betrekking tot gewelddadig gedrag zijn

de laatste jaren toegenomen. Er is echter nog weinig effectiviteitsonderzoek dat zich
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uitstrekt over een wat langere termijn. Met name het bieden van structuur en disci-

pline lijken belangrijke elementen van de behandeling van geweldplegers.

In hoofdstuk 3 worden de studies besproken waarin kenmerken van daders het

hoofdthema vormen. In de literatuur waren op dit gebied twee thema's te onder-

scheiden: classificatiesystemen voor delinquenten en de behandeling van verslaafde

delinquenten. Met betrekking tot het classificeren van delinquenten beschouwen

enkele auteurs het als een groot probleem dat bestaande systemen, hoewel sommige

op zichzelf goed in elkaar zitten, niet aangeven wat voor behandeling vervolgens

geïndiceerd is. Er moet naar hun mening worden gestreefd naar de ontwikkeling van

een classificatie- tevens behandelingssysteem. Andere auteurs besteden speciale

aandacht aan de recidivevoorspellende waarde van individuele kenmerken; zij zien
veel in een classificatiesysteem gebaseerd op risicometingen.

Over de effectiviteit van programma's voor aan alcohol verslaafde delinquenten

bestaat nog onvoldoende duidelijkheid. Twee auteurs bevelen aan meer gebruik te

maken van behandelingsmethoden die bij niet-delinquenten reeds hun nut hebben

bewezen, zoals strategieën voor gecontroleerd drinken. Uit een lange-termijnonder-

zoek onder drugverslaafde delinquenten blijkt dat, ongeacht het soort interventie,

na 10 jaar ± 40% van de behandelden abstinent is, t 40% nog steeds verslaafd en t

15% overleden. Andere onderzoeken leveren een wat gunstiger beeld op. Gezins-

therapieën en therapeutische gemeenschappen lijken effectief te kunnen zijn, ook

bij toepassing op gedetineerde'verslaafden.

In de derde plaats komen de studies aan bod waarin een bepaald soort interventie

centraal staat. Deze studies worden besproken in hoofdstuk 4 en 5. Dit betreft zowel

interventies die - tevens of uitsluitend - zijn gericht op strafrechtelijk meerderjari-

gen, alsook interventies die speciaal voor jeugdigen zijn bedoeld. Voor beide leef-

tijdsgroepen wordt achtereenvolgens de effectiviteit besproken van interventies in

het algemeen (dat wil zeggen zowel residentiële als niet- en semi-residentiële inter-

venties), residentiële interventies en niet- en semi-residentiële interventies.

Successen worden beschreven voor de cognitieve therapie, het aanleren van gedrags-

technieken, con tingency management, oudertrainingen en gezinstherapeutische

interventies, trainingen in sociale vaardigheden en life skills. Slechts één overzichts-

studie werd aangetroffen waarin de directe invloed van wettelijk omschreven sanc-

ties aan de orde wordt gesteld. Daaruit blijkt dat voorwaardelijke veroordelingen en

geldboetes niet minder effectief zijn dan korte vrijheidsstraffen.

Er zijn enkele aanwijzingen voor gevonden dat niet-residentiële interventies (voor

jeugdigen) effectiever zijn dan residentiële, maar dit gegeven kon door andere stu-

dies niet worden bevestigd.

Psychologisch effectiviteitsonderzoek

Hoewel er diverse manieren van positieve gedragsbeïnvloeding (i.e. zonder straf)

denkbaar zijn, moet toch worden vastgesteld dat voor het afleren van (reeds aan-

geleerd) ongewenst gedrag negatieve sancties vrijwel onvermijdelijk zijn. Dit neemt
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niet weg dat negatieve sancties effectiever zullen zijn wanneer ze worden begeleid

door het positief bekrachtigen van gewenst gedrag. In de psychologische literatuur

wordt een aantal kenmerken beschreven waarvan bekend is dat zij van invloed zijn

op de effectiviteit van de straf.

In de eerste plaats blijkt de soort straf van invloed te zijn; straffen als berisping, over-

correctie, response cost en time-out blijken alle effectief te kunnen zijn. Daarnaast

spelen de intensiteit van de straf en het tijdsverloop tussen (aanvang van) het on-

gewenste gedrag en de toediening van de straf een rol. Een straf is vooral effectief

wanneer zij wordt toegediend bij het begin of tijdens het begaan van de ongewenste

daad. Naarmate er meer tijd verstrijkt, verliest de straf aan effectiviteit. Het maakt

ook uit of er van tevoren zekerheid bestaat omtrent de oplegging en, in geval van

een reeks overtredingen, welk strafschema er wordt toegepast. Wordt hetzelfde ge-

drag bijvoorbeeld vaker niet dan wel bestraft, dan kan dit leiden tot een herhaling

van het ongewenste gedrag. Alle tot nu toe genoemde kenmerken blijken bovendien

elkaar onderling te beïnvloeden. Medebepalend voor de effectiviteit is, in hoeverre

er alternatieven voor het ongewenste gedrag beschikbaar zijn en of deze worden

aangemoedigd.

De effectiviteit van sancties wordt verder beïnvloed door cognitieve factoren zoals

het geven van uitleg en het tevoren dreigen met straf. Daarnaast zijn individuele ken-

merken van de gestrafte zelf van invloed, het niveau van cognitieve ontwikkeling is

daar één van: de gestrafte moet over voldoende cognitief niveau beschikken en dus

(als voorwaarde daartoe) minstens een zekere leeftijd hebben bereikt, om de beteke-

nis van de straf(dreiging) te kunnen begrijpen. Ook in omgekeerde richting speelt de

leeftijd een rol; naarmate deze lager ligt, kan veelal met lichtere straffen worden

volstaan. Naast kenmerken van de gestrafte zelf is de relatie tot de strafoplegger van

invloed op de effectiviteit van de straf. Behalve cognitieve factoren zijn hier affectie-

ve factoren in het spel. Een onbekende lijkt als strafoplegger minder effectief te zijn

dan bijvoorbeeld de eigen opvoeder(s), mits met deze(n) een warme relatie bestaat.

Bij een straf kunnen zich zowel gewenste als ongewenste neveneffecten voordoen.

De ongewenste/ negatieve verdwijnen meestal na korte tijd, de gewenste/positieve

blijken duurzamer.

Discussie en aanbevelingen

In het slothoofdstuk gaat het om de vraag, wat de betekenis is van het gepresen-

teerde criminologische en psychologische onderzoek voor het strafrechtelijk beleid

in Nederland. Bij het zoeken naar een antwoord op die vraag wordt aansluiting ge-

zocht bij de actualiteit. Achtereenvolgens worden aan de orde gesteld aspecten van:

materieel strafrecht, formeel strafrecht, de (regelgeving met betrekking tot de) ten-

uitvoerlegging en van de strafrechtstoepassing in de praktijk. Een aparte paragraaf

wordt gewijd aan de gedragsbeïnvloeding van jeugdige delinquenten (paragraaf 7.7).

Naast min of meer concrete beleidsaanbevelingen worden telkens ook suggesties

gedaan voor nieuw op te zetten beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek.
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Effectiviteit van de sanctie in materiële zin

Zoals gezegd, blijkt uit psychologisch onderzoek dat negatieve sancties effectiever

zijn wanneer ze worden begeleid door het positief bekrachtigen van gewenst gedrag.

Met name taakstraffen bieden hiertoe de gelegenheid, hoewel het ook mogelijk moet

zijn om binnen de muren van de gevangenis naar positieve middelen van gedrags-

beïnvloeding te streven. Van de behandelingen die in een strafrechtelijk kader toe-

gepast (kunnen) worden, blijken op grond van criminologisch onderzoek vooral

cognitief-gedragskundige interventies en gezinsinterventies effectief te zijn. Beide

vormen van interventie verdienen dan ook ruime aandacht van Nederlandse thera-

peuten en onderzoekers.

Over de effectiviteit van sancties valt verder in concreto niet veel te zeggen, zolang

men niet weet voor wie de sancties zijn bedoeld en op grond van welk(e) delict(en).

Wat opvalt in criminologisch onderzoek, is dat met name interventies die qua

inhoud direct te maken hebben met de gepleegde daad, effectief blijken te zijn.

Volgens diverse onderzoekers wordt de effectiviteit van sancties bevorderd door zo-

veel mogelijk te differentiëren. Maar mogelijk kunnen sanctiepakketten ook te groot

worden. Het is niet bekend in hoeverre het nadelig kan zijn dat rechters kunnen kie-

zen uit steeds meer verschillende soorten van interventie. Dit brengt onzekerheid

voor verdachten, hetgeen een bedreiging vormt voor de effectiviteit. Kennelijk moe-

ten er ook grenzen aan de differentiatie zijn. Eén mogelijkheid om uit de impasse te

geraken, zou kunnen zijn dat de zwaarte van de straf(dreiging) als criterium wordt

genomen: hoe lager het strafmaximum, des te minder reden om aan persoonlijke

omstandigheden een zwaar gewicht toe te kennen. Dit is een moeilijk vraagstuk

waarbij niet de gedragsbeïnvloeding alleen in het geding is; het gaat ook om het zoe-

ken naar een rechtvaardig evenwicht tussen enerzijds de absolute gelijkheid van het

'gelijke monniken, gelijke kappen' en anderzijds de relatieve gelijkheid in het kader

waarvan de rechter wil corrigeren voor individuele kenmerken en omstandigheden.

Voor een goed begrip van de opgelegde sanctie zal de verdachte/dader over een

zeker abstractievermogen moeten beschikken. Te abstract is voor sommigen moge-

lijk het begrip 'voorwaardelijk'. De noodzaak tot enig abstractievermogen doet zich

ook voor bij (langdurige) vrijheidsstraffen. Tijdens het uitzitten van een straf in de

gevangenis zal het voor sommigen moeilijk zijn zich te blijven realiseren waarom

men daar ook alweer zat. Cognities spelen tevens een rol bij het al dan niet accep-

teren van een opgelegde straf. Zo mag worden aangenomen dat een straf die de

dader zelf als te zwaar beschouwt, minder effectief zal zijn dan een straf waarvan hij

meent dat deze 'verdiend' is. Meer empirisch onderzoek op dit gebied lijkt gewenst,

zowel in de psychologie als in de strafrechtswetenschappen.

Effectiviteit van het strafproces

Psychologisch gezien kunnen er ook strafelementen schuilgaan in het strafproces.

Zekerheid omtrent de te verwachten straf is volgens psychologisch onderzoek mede-
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bepalend voor de effectiviteit van de straf(dreiging). Psychologische zekerheid valt in

het strafproces samen met rechtszekerheid. De rechtswaarborgen van het strafpro-

cesrecht zijn daarom een geschikt middel om die zekerheid te bieden.

Het bevorderen van de effectiviteit van het strafproces is verder mogelijk door - ook

hier - aandacht te besteden aan cognitieve factoren zoals het vooraf waarschuwen

en het geven van uitleg.

Het gebruik maken van (verplichtingen tot) uitleg als effectiviteitsverhogend middel

in het strafprocesrecht zou op veel grotere schaal kunnen gebeuren dan thans het

geval is. Het Wetboek van Strafvordering zegt helaas niets over het mededelen aan

de verdachte van de reden van aanhouding. Ook verplichte 'uitleg' aan de verdachte

bij fouillering, huiszoeking en dergelijke zou een gunstige invloed kunnen hebben.

De taal die in dagvaardingen gebezigd wordt, is voor verdachten vaak niet te volgen.

De Commissie-Moons (1993) pleit dan ook terecht voor versimpeling van de tenlaste-

legging. Dezelfde commissie evenwel pleit voor legalisering van de zogeheten kop-

staart-vonnissen. Gezien het achterwege laten van belangrijke uitleg in dit soort van

vonnissen moeten zij - behalve vanuit juridisch oogpunt - ook om psychologische

redenen worden afgewezen. In de strafwet komt uitleg als onderdeel van de sanctie

niet met zoveel woorden voor, hoewel rechters wel hun vonnis dienen te motiveren.

De wet zou misschien nadere eisen kunnen stellen aan de inhoud van de motivering,

bijvoorbeeld door de rechters te verplichten een duidelijke relatie te leggen tussen

delict en straf.

Effectiviteit in de fase van de tenuitvoerlegging

Bij de tenuitvoerlegging wordt (in psychologische zin) eveneens veelvuldig gestraft,

zij het niet direct voor het delict en door een rechtbank opgelegd maar wel binnen

het kader of in het verlengde van wettelijke straffen en maatregelen. Voor de vrij-

heidsstraf en in mindere mate ook voor de werkstraf wordt nagegaan aan welke voor-

waarden de wettelijke regels moeten voldoen, om de kans op de gewenste gedrags-

beïnvloeding zo groot mogelijk te maken.

Volgens het voorstel voor een nieuwe Penitentiaire Beginselenwet moet een gedif-

ferentieerd gevangenisstelsel de mogelijkheid bieden van een grote diversiteit aan

regimes. Uitgaande van een standaardregime kunnen de gedetineerden bepaalde

faciliteiten verdienen en zo aan dit regime ontsnappen. De mogelijkheden voor het

positief bekrachtigen van gewenst gedrag zijn bij dit nieuwe detentiebeleid beperkt.

Weliswaar kunnen de gedetineerden bepaalde faciliteiten verdienen, maar ten op-

zichte van de oude situatie betekent dit een achteruitgang, hetgeen in de beginperio-

de mogelijk op weerstanden zal stuiten. Toch mag worden verwacht dat de nieuwe

aanpak op termijn vruchten zal gaan afwerpen.
Een ander relevant punt in de fase van de tenuitvoerlegging is dat van de zekerheid

omtrent een te verwachten 'straf'. In het kadervan een detentie kan deze zekerheid

zich manifesteren in een consequente doorvoering van disciplinaire maatregelen bij

overtreding van de huisregels. Voorafgaand waarschuwen en begeleidende uitleg zul-
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len ook hier cognitieve factoren zijn die de effectiviteit in gunstige zin beïnvloeden.

Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de werkstraf: het niet overeenkomstig de af-

spraak uitvoeren van het werk mag nooit zonder gevolgen blijven. Een goede rechts-
positieregeling biedt ongetwijfeld ook zekerheid.

Wat betreft de classificatie van gedetineerden wordt met instemming verwezen naar

de stelling van enkele auteurs, dat het (verder) ontwikkelen van classificatiesyste-

men voor delinquenten alleen maar zin heeft wanneer daaruit tevens indicaties voor

behandeling/bejegening voortvloeien.

Het lijkt ook wenselijk te zoeken in de richting van een classificatiesysteem dat niet

te grof maar anderzijds ook niet te verfijnd is. Hoe dit systeem er in de Nederlandse

situatie het beste uit zou kunnen zien, zou door middel van onderzoek moeten wor-

den uitgetest.

Zowel bij de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen als bij die van werkstraffen lijkt

een belangrijke taak voor de reclassering weggelegd. Meer dan welke instantie ook

kan de reclassering bijdragen aan het verhogen van de effectiviteit van het strafrech-

telijk ingrijpen door middel van het belonen van gewenst, dat wil zeggen niét-delin-

quent gedrag. Psychologisch gezien is het een goede ontwikkeling dat de reclasse-

ring de laatste decennia in diverse opzichten dichter tegen justitie is gaan aanleunen.

Psychologisch onderzoek levert verder bruikbare kennis ten behoeve van de regel-

geving inzake de voorwaardelijke invrijheidstelling. Het automatisch vervroegd in

vrijheid stellen van gedetineerden lijkt vergeleken met de oude regeling (geldig tot

1986) een stap terug. Het is daarom toe te juichen dat de wetgever op deze regeling

terug zal komen.

Er wordt ook gewezen op het belang van een goede band met de `strafoplegger'. Juist

bij contacten van langere duur, bijvoorbeeld tijdens de tenuitvoerlegging van een

vrijheids- of werkstraf, is er eventueel ruimte voor het ontstaan van een hechtere

band met o.a. inrichtingswerkers en projectbegeleiders. Zowel criminologisch als

psychologisch onderzoek geeft steun aan de opvatting dat persoonlijke aandacht

een ereplaats verdient in de rij van effectiviteitsbevorderende kenmerken.

Behalve dat persoonlijke begeleiding tijdens de tenuitvoerlegging wenselijk is, lijkt

het in het verlengde daarvan al even ongewenst om de begeleiding acuut af te bre-

ken zodra de eigenlijke behandeling is voltooid of wanneer de wettelijke termijnen

zijn verstreken. Criminologisch onderzoek met betrekking tot de behandeling van

seksuele delinquenten doet vermoeden dat residentiële programma's zonder follow-

up behandeling hoogstens korte-termijneffecten opleveren. Voor de lange termijn

blijkt het zeer effectief om therapeutische contacten na afloop van de therapie aan

te houden in de vorm van periodieke herhalingssessies. De effectiviteit van herha-

lingssessies en van het aanhouden van contact zou ook in Nederland onderwerp

van wetenschappelijk onderzoek moeten worden, ook voor andere dan seksuele

delicten.
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Strafrechtstoepassing in de praktijk

Ofschoon is aangetoond dat vele individuele interventieprogrammas in staat zijn

de recidive terug te dringen, blijkt het moeilijk om op grond daarvan tot duidelijke

beleidsaanbevelingen te komen, want niet alle programma's zijn goed voor iedereen.

Een complicatie die zich hierbij in de huidige situatie voordoet, is de massaliteit van

het aanbod van strafzaken. De overbelasting van het strafrechtelijk apparaat leidt

onherroepelijk tot een min.of meer onpersoonlijke en geautomatiseerde aanpak

van de `lichtere' delicten Hoe ver men kan gaan in het automatiseren of overhevelen

naar andere sanctiesystemen, zal door (meer) effectiviteitsonderzoek moeten wor-

den aangetoond maar is uiteraard vooral een politieke en een ethische keus.

De genoemde overbelasting van het strafrechtelijk apparaat leidt tot `heerzendin-

gen' en tot capaciteitsproblemen in het gevangeniswezen, met funeste gevolgen voor

de effectiviteit van het strafrechtelijk optreden. Er kan een gevaarlijke spiraal ont-

staan van ineffectief optreden, toenemende criminaliteit, neiging tot hardere aanpak

en des te grotere handhavingsproblemen. Om nu de geschetste spiraal op humane

maar niettemin effectieve wijze te doorbreken of te voorkomen dat deze ontstaat,

kan de oplossing beter worden gezocht in het verbeteren van de zekerheid (voorspel-

baarheid) en de snelheid van het strafrechtelijk optreden, dan in verzwaring van de

op te leggen sancties.

De zekerheid van strafvervolging wordt bevorderd door een grote pakkans, waarbij

het niet uitmaakt of deze reëel is dan wel verondersteld. Uit psychologisch onder-

zoek blijkt dat, als men bij een opeenvolgende reeks van straffen de intensiteit aan-

vankelijk te laag houdt, het ongewenste gedrag bij een geleidelijke opvoering van de

intensiteit eerder wordt uitgelokt dan onderdrukt. Toch lijkt dit geleidelijk opvoeren

sterk op wat er gebeurt in de gefaseerde aanpak die ten aanzien van jeugdigen wordt

gevolgd. Ook zijn er in de psychologie enige aanwijzingen voor, dat het aanvangs-

niveau van straffen niet al te mild moet zijn. Voor het strafrecht zou dit inhouden

dat bij een eerste delict niet automatisch geseponeerd moet worden maar dat een

lichte straf met het oog op de toekomst effectiever is. Wetenschappelijk onderzoek

in een strafrechtelijk kader zou hierover meer duidelijkheid kunnen brengen.

Zowel uit psychologisch als uit criminologisch onderzoek komt naar voren dat hoe

sneller de straf op de daad volgt, des te groter de kans op effectiviteit is. Het is al-

gemeen bekend dat in de praktijk van het strafrecht de procedures gewoonlijk lang-

zaam verlopen. Om het tempo te bevorderen worden steeds meer strafzaken op het

niveau van het OM of van de politie afgedaan. De zogeheten lik-op-stukmethode,

toepassing van snelrecht en andere procedures om zaken vroeg c.q. snel af te doen,

kunnen wellicht op deelgebieden de effectiviteit verhogen.

Een laatste thema dat in verband met de strafrechtstoepassing in de praktijk wordt

behandeld, is de relatie tussen de verdachte/dader en de straffende overheid. Het

vervullen van de voorbeeldfunctie is in deze een belangrijke cognitieve factor. Straf-

fen, opgelegd door volwassenen die zelf in praktijk brengen wat zij verkondigen, zijn

effectiever dan straffen opgelegd door personen die dit niet doen. Toegepast op het
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strafrecht zou dit betekenen, dat vertegenwoordigers van politie en justitie van

onbesproken gedrag dienen te zijn. Ook vertegenwoordigers van overheden zouden

het goede voorbeeld moeten geven.

Naast cognitieve factoren zijn affectieve/ emotionele factoren van invloed op de ef-

fectiviteit van de strafrechtstoepassing. Psychologisch en criminologisch onderzoek

geven steun aan de gedachte dat persoonlijke aandacht en begeleiding - hier opge-

vat als `ouderlijke' eigenschappen - de effectiviteit van de interventie ten goede

komen. Het lijkt hoe dan ook niet te ver gezocht om op zijn minst te streven naar een

goede verstandhouding tussen burgers en (straffende) overheid. Nu zijn contacten

met justitie vaak eenmalig dan wel van korte duur, zodat voor het ontstaan van een

persoonlijke band nauwelijks gelegenheid is. Van een persoonlijke relatie met de

rechter is meestal geen sprake en dat is maar goed ook, want een te grote persoon-

lijke betrokkenheid van rechters zou een bedreiging vormen voor de objectiviteit van

de rechtspraak. Maar op het niveau van de politie liggen hier zeker mogelijkheden.

Voor een goede verstandhouding moet men elkaar een beetje kennen, en dit bete-

kent dat de politie zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar moet zijn, dus niet verscho-

len in snelle wagens. Het inzetten van wijkagenten en wijkteams die zelfstandig de

(kleinere) zaken afhandelen, zal de effectiviteit van het politie-optreden ten goede

komen.

De jeugd gaat voor

Uit criminologisch onderzoek is af te leiden dat hoe jonger de jeugdige is, des te

vatbaarder hij /zij is voor ingrijpen van buitenaf. Deze conclusie wordt door psycho-

logisch onderzoek zonder meer bevestigd. Verder blijkt er sprake te zijn van inter-

actieeffecten tussen intensiteit en tijdsverloop. Vooral ten aanzien van jeugdigen

geldt dat als er maar snel gestraft wordt, kan worden volstaan met een minder zware

straf. Dit gegeven alleen al is naar onze mening voldoende basis voor het handhaven

van een apart, dat wil zeggen mild en snel straf (proces)recht voor jeugdigen. De

Commissie-Van Montfrans (1994) bepleit een `vroegtijdig, snel en consequent' optre-

den ten aanzien van jeugdige delinquenten. Het advies van deze commissie kan

vrijwel volledig worden onderbouwd door het onderzoeksmateriaal van dit rapport.

Ten slotte

Straffen kunnen - met het oog op de gedragsbeïnvloeding - effectief zijn als aan een

aantal voorwaarden betreffende soort, intensiteit, snelheid en zekerheid is voldaan.

Minder bekend, of misschien tot nu toe onderbelicht, is een aantal andere voorwaar-

den, waaraan voor een effectieve bestraffing evenzeer moet zijn voldaan. Deze hou-

den in dat (1) de straf/leedtoevoeging vergezeld gaat van de positief bekrachtiging

van gewenst gedrag; (2) de delinquent in principe benaderd wordt als een mens die

tot redelijk denken in staat is, of dat kan leren en (3) hij/zij benaderd wordt als ie-

mand die recht heeft op persoonlijke aandacht, aandacht die niet per se hoeft te ein-
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digen met het aflopen van de straftermijn. Het laten voldoen aan deze voorwaarden

is alleen al op humanitaire gronden te verdedigen, des te meer is daartoe aanleiding

nu dit ook bevorderlijk blijkt voor de effectiviteit van het strafrechtelijk optreden.

Het is de individuele gedragsbeïnvloeding (speciale preventie) waarop we in dit rap-

port de nadruk hebben gelegd, hoewel hier en daar ook de afschrikking (generale

preventie) aan de orde komt. Dat wil echter niet zeggen dat die andere aspecten van

de juridische straf, zoals vergelding en beveiliging van de samenleving, van onder-

geschikt belang zouden zijn. Bovendien zijn deze aspecten met de speciale en/of

generale preventie vaak nauw verweven.

Uit het psychologisch onderzoek kwam duidelijk naar voren, dat van de leedtoevoe-

ging zelf een gedragsbeïnvloedend effect uitgaat. Op die manier laat men de delin-

quent voelen dat het vertoonde gedrag niet acceptabel is. De vraag is dan nog: wat

voor leed en hoeveel is per persoon geïndiceerd? Het insluiten van delinquenten is

soms onvermijdelijk met het oog op de beveiliging van de samenleving. Deze inslui-

ting zal voor velen (niet allen) gepaard gaan met leed. Het uit vergeldingsoogpunt

toevoegen van strafleed is alleen te rechtvaardigen wanneer er sprake is van een

evenredige vergelding, waarbij de rechter in individuele gevallen bepaalt welke straf

qua leed evenredig is aan het door de misdaad berokkende leed. De aldus gedoseer-

de hoeveelheid strafleed kan in sommige gevallen samenvallen met het voor de

beveiliging onvermijdelijke detentieleed.

Meer in het algemeen zou men kunnen stellen dat strafrecht pas humaan is, wan-

neer de verschillende vormen van onvermijdelijk geachte leedtoevoeging elkaar zo-

veel mogelijk overlappen, zodat met een minimum aan leed een maximale effectivi-

teit kan worden bereikt. In de praktijk zullen de behoefte aan vergelding, de nood-

zaak van beveiliging en het streven naar gedragsbeïnvloeding elkaar soms danig in

de weg zitten. Ondanks de vele moeilijke afwegingen die daarbij vanuit justitie

steeds opnieuw gemaakt zullen moeten worden, is een belangrijke les die we uit de

psychologie kunnen leren dat vergelding en gedragsbeïnvloeding niet zo lijnrecht

tegenover elkaar staan als door velen lijkt te worden aangenomen. Ook straffen en

helpen zijn eerder op te vatten als liggend in elkaars verlengde, dan als twee vormen

van bejegening die elkaar niet of nauwelijks verdragen.
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Inleiding

Is het opleggen van strafsancties door de overheid aan individuele of rechtspersonen

in beginsel te rechtvaardigen? Dit is een principiële vraag, die niemand voor zichzelf

mag overslaan voordat hij /zij zich begint te verdiepen in de vraag naar de effectivi-

teit van strafsancties. Toch zal de lezer een rechtstheoretische of -filosofische verhan-

deling over dit onderwerp hier niet aantreffen. Hoe belangrijk ook, het is niet deze

vraag die in dit rapport centraal staat. Hier wordt ervan uitgegaan dat het opleggen

van overheidssancties als reactie op crimineel gedrag in beginsel te rechtvaardigen

is. Ook de vraag welke gedragingen wel of niet strafbaar zouden moeten zijn, wordt

hier niet ter discussie gesteld.

Deze literatuurstudie heeft tot onderwerp: de mogelijkheden tot gedragsbeïnvloeding

die het strafrecht te bieden heeft of zou kunnen bieden. Ondanks (of misschien juist

ten gevolge van) de grote hoeveelheid reeds aanwezige literatuur met betrekking tot

de effectiviteit van strafrechtelijke sancties voorziet dit literatuuronderzoek naar wij

aannemen toch in een behoefte. Enerzijds is gestreefd naar een verantwoorde reduc-

tie van een grote hoeveelheid literatuur tot een hanteerbaar en overzichtelijk geheel,

anderzijds is de beoogde meerwaarde van deze studie gelegen in het toevoegen van

een psychologische dimensie. Hierdoor hopen wij de discussie over de effectiviteit

van sancties meer diepgang te geven en het inzicht in de mechanismen van straf en

beloning te vergroten. In dit hoofdstuk worden in de eerste plaats de belangrijkste

begrippen gedefinieerd uit het rapport (paragraaf 1.1). Op deze begripsbepaling

volgt een overzicht van de huidige strafrechtelijke sancties in Nederland (paragraaf

1.2). Dan wordt de wijze van materiaalverzameling besproken (paragraaf 1.3), en ten

slotte wordt een vooruitblik geboden naar de rest van het rapport (paragraaf 1.4).

1.1 Begripsbepaling

1.1.1 Effectiviteit

Effectief, doeltreffend, kunnen sancties vanuit justitie-oogpunt pas ten volle zijn

wanneer aan alle gestelde doelen wordt voldaan. Klassieke strafdoelen die steeds

opnieuw in de leerboeken, de vakliteratuur en de jurisprudentie worden genoemd,

zijn: vergelding, beveiliging van de maatschappij, generale preventie (afschrikking)

en speciale preventie (individuele gedragsbeïnvloeding). Al deze doelen dienen uit-

eindelijk een collectief belang, namelijk dat van de hele samenleving. Het is de indi-

viduele gedragsbeïnvloeding die het centrale thema vormt van dit rapport. Gezien

het vele sociaal-wetenschappelijke onderzoek dat daarover is verricht, ligt die keus

ook voor de hand. Ons gaat het niet zozeer om het maatschappelijk uitschakelen van

delinquenten (incapacitation), alswel om de vraag hoe men mensen zover krijgt dat
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zij ook in vrijheid van (verder) crimineel gedrag afzien. Als maat voor een succes-

volle gedragsbeïnvloeding zal het uitblijven dan wel het verminderen van recidive

worden aangehouden.'

De effectiviteit van een strafdreiginglaat zich in de regel moeilijker meten dan die

van een concrete straf of behandeling. Voor zover goed opgezette overzichtsstudies

met betrekking tot generale preventie werden aangetroffen, zijn die overigens wel in

het rapport opgenomen. Evenmin zullen strafdoelen als vergelding en beveiliging

van de samenleving geheel uit het gezichtsveld verdwijnen; in de meer beschouwen-

de gedeelten van het rapport zullen ook die aspecten van de straf in de discussie

worden betrokken.

1.1.2 Straf, maatregel, behandeling, sanctie en interventie

De overheidsreacties op crimineel gedrag zijn divers en kunnen langs verschillende

- meest formele maar soms ook informele - wegen bij de persoon (of de portemon-

nee) van de dader uitkomen. Het Wetboek van Strafrecht onderscheidt straffen en

maatregelen. Bij de straf staat het opzettelijk toebrengen van leed voorop. De maat-

regel dient `ter opvoeding en verpleging'; vergelding en generale preventie spelen bij

de maatregel geen rol (Hazewinkel-Suringa, 1973). Een maatregel houdt vaak in dat

men zich onder deskundige behandeling stelt, hetzij in een gesloten inrichting,

hetzij in een open inrichting of ambulant. Door de betrokkene kan zo'n behandeling

overigens wel degelijk als een leedtoevoegende straf worden ervaren. Bovendien

kunnen er in de behandeling zelf nog elementen van bewuste leedtoevoeging zitten.

Een behandeling kan ook anders dan via oplegging van een maatregel worden onder-

gaan. Zij is bijvoorbeeld ook denkbaar in het kader van een bijzondere voorwaarde,

of (al dan niet op eigen initiatief van de betrokkene) op vrijwillige basis.

Straffen en maatregelen samen worden wel met de verzamelnaam sancties aange-

duid. Een derde soort strafrechtelijke sanctie is onlangs geïntroduceerd in een nieuw

wetsvoorstel tot herziening van het jeugdstrafrecht (nr. 21 732): de alternatieve sanc-

tie. Deze kan volledig in de plaats komen van een hoofdstraf, maar heeft niet nood-

zakelijk een strafkarakter (Van der Laan, 1991). Alternatieve sancties kunnen volgens

het wetsvoorstel ook door de officier van justitie worden opgelegd, en zelfs door de

politie.

Daarnaast bestaan er nog diverse andere mogelijkheden tot het afdoen van straf-

zakenin een vroeg stadium. Formeel-juridisch gaat het hier niet om straffen, maar

in materiële zin vaak wel.

1 De uitkomst van recidive-onderzoek hangt uiteraard af van het gekozen recidivecriterium. Meestal wordt

als criterium gekozen een nieuwe veroordeling wegens een strafbaar feit (algemene recidive), maar het

kan ook gaan om veroordeling wegens een zelfde delict (speciale recidive). Ook de termijnen waarover

gemeten wordt, kunnen variëren. In dit rapport zullen gegevens omtrent de aangehouden recidivecriteria

en -termijnen zoveel mogelijk worden vermeld. We zijn daarbij niet zo ver gegaan dat we ook nog eens

alle oorspronkelijke bronnen op dit punt hebben bekeken.



Inleiding 13

Alle bovengenoemde reacties op crimineel gedrag worden - niet in de wet maar wel

in de criminologische literatuur - voor het gemak en ter afwisseling ook wel aange-

duid als interventies. Ook in dit rapport zal deze term regelmatig worden gebezigd.

Soms kan dat niet anders omdat de buitenlandse auteurs niet altijd even duidelijk

specificeren over wat voor interventies zij het precies hebben. Ook is het natuurlijk

zo dat ieder land zijn eigen strafrecht heeft en dat begrippen als straf, maatregel en

sanctie overal een eigen afbakening hebben, passend in de rechtssystemen van die

respectievelijke landen. Mede daarom kan het af en toe veiliger zijn om te kiezen

voor de min of meer neutrale term `interventie'.

1.1.3 Het psychologisch strafbegrip

Maar voordat wij verder spreken over de effectiviteit van (straf) sancties, lijkt het ge-

wenst ook de psychologische betekenis van dit begrip straf duidelijk af te bakenen.

Binnen de gedragspsychologie doen verschillende definities van het begrip straf de

ronde. In de meest ruime opvatting worden alle onaangename prikkels als straf

beschouwd, bijvoorbeeld ook zich stoten, zich branden en dergelijke. De meeste

gedragspsychologen verstaan onder straf het bewust toedienen van onaangename

prikkels dan wel het bewust niet toedienen van aangename prikkels in reactie op on-

gewenst gedrag. Beide vormen van straf worden verondersteld te werken als nega-

tieve reinforcer (bekrachtiger), dat wil zeggen dat zij leiden tot een afname van het

ongewenste gedrag. Ook wij zullen de psychologische straf in deze zin opvatten. De

tegenhanger van negatieve reinforcement is positieve reinforcement bewuste toedie-

ning van aangename prikkels (en soms ook: het bewust niet toedienen van onaange-

name prikkels) als reactie op gewenst gedrag. Het veronderstelde gevolg van dit

belonen is een toename van het gewenste gedrag, terwijl tegelijkertijd ongewenst

gedrag achterwege blijft.

1.1.4 De verhouding tussen juridisch en psychologisch strafbegrip

We hebben inmiddels uiteengezet dat we het juridisch strafbegrip ruim zullen opvat-

ten, en het psychologisch strafbegrip eng. Zo proberen we de twee min of meer on-

der één noemer te brengen. Hoe verhoudt zich nu het psychologisch tot het juri-

disch strafbegrip? Wat betreft de juridische straf is het evident: de leedtoevoeging is

een onmisbaar element. Maar als men - zoals wij - het psychologisch strafbegrip eng

opvat, dat wil zeggen alleen het bewust toedienen van onaangename prikkels in de

definitie opneemt, dan hoeft de juridische maatregel op zichzelf niet onder het psy-

chologisch strafbegrip te vallen. In de praktijk echter houdt een maatregel vaak een

behandeling in, en in dat kader wordt veelvuldig gebruik gemaakt van negatieve

reinforcers. Dit soort leedtoevoeging is - idealiter - zuiver bedoeld als instrument

van gedragsbeïnvloeding en is geen reactie op het delict maar alleen op gedrag dat

in het kader van de behandeling als ongewenst wordt aangemerkt. Het is van belang

om deze verschillende niveaus van leedtoevoeging goed te blijven onderscheiden.
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In verband met de alternatieve sanctie dreigt een zekere begripsverwarring. Leedtoe-

voeging is er niet per definitie een ingrediënt van; bij sommige alternatieve sancties

overheersen de positieve reinforcers.

Zoals opgemerkt in paragraaf 1.1.2, is er bij het vroegtijdig afdoen van zaken formeel

geen sprake van strafoplegging. Maar in materiële zin en ook volgens de psycholo-

gische definitie is hier de term straf maar al te vaak van toepassing. Daarom zullen

ook deze vroege afdoeningsvormen in dit rapport onderwerp van studie zijn.

1.1.5 Delicten, verdachten en daders

Zelfs wanneer begrippen als effectiviteit en sanctie nauwkeurig worden gedefini-

eerd, betekent dit nog niet dat we te maken hebben met een eenvoudig en overzich-

telijk onderwerp. Zoals hierboven beschreven, zal in dit rapport onder de effectivi-

teit van strafrechtelijke sancties hoofdzakelijk de effecten van individuele gedrags-

beïnvloeding worden verstaan. Maar in verband met de juridische sancties moeten

meer keuzes worden gemaakt: over welke delicten en welke daders gaat het eigen-

lijk? Wat de delicten betreft zou men sommige soorten, of bijvoorbeeld de overtre-

dingen, buiten beschouwing kunnen laten. Wat betreft de daders kan men zich voor-

stellen dat ook de rechtspersoon als dader in de studie wordt betrokken, dat jeug-

digen erbuiten vallen en dergelijke. Er is voor gekozen om niet bij voorbaat bepaalde

categorieën van delicten en/ of daders uit te sluiten. Zelfs verdachten zullen als

gesanctioneerden worden aangemerkt, wanneer de literatuur daartoe aanleiding

geeft.

1.2 Strafrechtelijke sancties in Nederland

1.2.1 Recente ontwikkelingen

In de jaren tachtig is in Nederland de gewoonte ontstaan om meer en meer straf-

zaken af te doen op OM-niveau, hetgeen vooral diende ter bezuiniging en ter ontlas-

ting van het strafrechtelijk apparaat. De transactiemogelijkheden voor politie en OM

werden steeds verder verruimd. Niet alleen het vroegtijdig afdoen van strafzaken

nam een enorme vlucht; een tweede trend die zich in de loop van de jaren tachtig

aftekende was die van het 'decriminaliseren' van gedragingen door ze over te hevelen

naar het bestuursstrafrecht. Een bekend voorbeeld is de invoering van de Wet Mul-

der (op 1 juli 1992) op grond waarvan verkeersovertredingen alleen nog worden ge-

sanctioneerd door middel van administratieve boetes. Hoewel ook hier sprake is van

een belangrijke ontwikkeling, zullen wij ons bij deze studie beperken tot gedrag dat

in het Wetboek van Strafrecht en in de Wegenverkeerswet strafbaar is gesteld.2

2 Wat niets afdoet aan het belang van de vraag, of met het oog op de gedragsbeïnvloeding andere hand-

havingssystemen dan het strafrecht onder omstandigheden niet naar verhouding effectiever zouden

kunnen zijn.
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De hier geschetste verschuivingen betekenden overigens geenszins, dat toepassing

van de bestaande - vrijheidsbenemende - sancties terugliep. Toch is men ook op het

niveau van door de rechter op te leggen straffen gaan zoeken naar nieuwe mogelijk-

heden. Naar Engels voorbeeld begon men in 1981 te experimenteren met dienst-

verlening, een alternatieve straf die eind 1989 tot vierde hoofdstraf in het algemene

strafrecht is verheven; de wet spreekt van 'arbeid ten algemenen nutte'.

Een overzicht van de huidige Nederlandse sanctiepakketten en het voorgestelde

pakket van nieuwe jeugdsancties (voorzover door de rechter op te leggen) is weer-

gegeven in bijlage 2. Vooral ten aanzien van minderjarigen is men de laatste decen-

nia gaan spreken over 'sancties' waar men voorheen sprak van straf of maatregel,

vermoedelijk omdat men niet meer wist - of niet meer wilde weten - of het nu in de

eerste plaats om straf c.q. leedtoevoeging danwel om behandeling c.q. hulpverlening

moest gaan. In het nieuwste wetsvoorstel voor herziening van het jeugdstrafrecht

(nr. 21 327) lijken de alternatieve sancties min of meer tussen de straf en de maat-

regel in te hangen.3

Eén of meer van de volgende drie alternatieve sancties kunnen door de rechter wor-

den opgelegd in plaats van een hoofdstraf: het verrichten van onbetaalde arbeid ten

algemenen nutte; het verrichten van arbeid tot herstel van de door het strafbare feit

aangerichte schade en/of het volgen van een leerproject (alle maximaal 200 uur; bij

combinatie maximaal 240 uur). Ook in een eerder stadium van het strafproces kun-

nen zaken worden afgedaan, en ook in die gevallen is het gebruikelijk geworden om

te spreken van 'alternatieve sancties'. De officier van justitie bijvoorbeeld kan als

voorwaarde stellen dat de verdachte zich zal richten naar de aanwijzingen van een

instelling voor hulpverlening (maximaal 6 maanden).

Verder kan de officier een voorstel tot transactie doen: hij stelt aan de verdachte voor

dat deze onbetaalde arbeid ten algemenen nutte verricht of tot herstel van de aan-

gerichte schade, danwel dat hij een leerproject volgt (beide maximaal 40 uren). De

maximum aantallen uren van de projecten zijn kleiner dan de maxima die de rechter

kan opleggen. Op het niveau van de politie kan de opsporingsambtenaar - na toe-

stemming van de officier van justitie - aan de verdachte voorstellen dat deze deel-

neemt aan een project, bijvoorbeeld voor vandalismebestrijding (maximaal 20 uren).

Hiermee voorkomt de verdachte toezending van het proces-verbaal aan de officier

van justitie. Voor afdoeningsvormen op het niveau van het OM en de politie zie bij-

lage 3.

Hoewel in bovengenoemd wetsvoorstel voor herziening van het jeugdstrafrecht de

wens tot individuele gedragsbeïnvloeding opnieuw de overhand heeft, is daarin

anderzijds duidelijk de terugkeer van een vergeldend element te onderkennen. Er

wordt bijvoorbeeld gesproken van toegenomen mondigheid en eigen verantwoorde-

3 Memorie van antwoord (nr. 6, p. 34) bij genoemd wetsvoorstel over de alternatieve sanctie: 'Enerzijds is

zij een straf. Anderzijds beoogt zij een opvoedkundige waarde te hebben en heeft in die zin meer het

karakter van een maatregel. Beide elementen zijn onontmengbaar aanwezig. Zij is dan ook een sanctie

met een eigen aard'.
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lijkheden van jeugdigen, eigenschappen die kennelijk aanleiding geven tot een

aanzienlijke verhoging van de maximaal op te leggen straffen.4

1.2.2 Accentverschillen

1 6

De zojuist beschreven recente ontwikkeling overziend stellen we vast dat zich de

laatste jaren een zekere versmelting van strafdoelen ten aanzien van volwassenen

en van jeugdigen heeft voorgedaan. Waar vroeger de vergelding en de afschrikking

in het algemene strafrecht de boventoon voerden, wordt tegenwoordig aan diverse

vormen van individuele gedragsbeïnvloeding toch ook een belangrijke plaats toe-

gekend; waar omgekeerd ten aanzien van jeugdigen vroeger de individuele gedrags-

beïnvloeding voorop stond, worden heden ten dage de aanwezigheid van een ver-

geldend element en van een afschrikkende werking weer noodzakelijk geacht. Thans

worden alle doelen voor alle leeftijden nagestreefd; er is nog slechts sprake van

accentverschillen. Niet alleen voelt en aanvaardt men de behoefte tot een evenredige

vergelding en ziet men de noodzaak van beveiliging van de maatschappij, maar tege-

lijkertijd is nieuwe moed gevat om te proberen ook volwassen delinquenten als voor

verbetering vatbaar te blijven zien en hen zodanig te beïnvloeden dat zij, behalve dat

zij geen misdrijven meer kunnen of durven plegen, het ook zelf niet meer willen.

1.3 Materiaalverzameling

Voor het vergaren van criminologische literatuur werd de afdeling Documentatie van

het WODC geraadpleegd.5 Gezien de omvang van het onderwerp kwam het ons voor

dat de periode waarover gezocht werd niet al te lang moest zijn. Voor een primaire

oriëntatie werd gevraagd naar publikaties vanaf 1987. Als trefwoorden werden opge-

geven: effectiviteit, straf en maatregel, alternatieve sanctie, reclassering en resociali-

satie, recidive, alle delictvormen, drug-, rechtspersoon, Nederland, algemeen (= alle

landen) en/of combinaties van deze trefwoorden.

Het verzamelen werd aangevangen in januari 1993 en gestopt per 1 juli 1993. Via de

literatuurverwijzingen van de verkregen publikaties werd verder gezocht naar rele-

vante titels, nu ook van vóór 1987. Dit zoeken in de criminologische literatuur leidde

tot een confrontatie met een overstelpende hoeveelheid materiaal. Op de een of

andere manier moest een beperking worden aangebracht. Deze beperking is gevon-

den door uitsluitend overzichtsstudies en meta-analyses te bestuderen. Dit betekent

echter wel dat een aantal interventies die misschien grondig zijn geëvalueerd en

mogelijk zelfs positief bevonden, toch in dit rapport geheel niet aan de orde komen.

Dat is de prijs die noodgedwongen voor de gekozen brede benadering moet worden

4 Het maximale bedrag van de geldboete wordt verhoogd van ƒ 500 naar f 5000; de maximumduur van

jeugddetentie wordt verhoogd van zes maanden tot twee jaar.

5 Het begrip `criminologisch' dient in dit rapport ruim worden opgevat. Het gaat om alle onderzoeks-

literatuur op het gebied van de strafrechtswetenschappen.
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betaald. Ter compensatie zal hier en daar in noten worden verwezen naar Neder-

landse projecten, voor zover die enige gelijkenis vertonen met in de tekst besproken

- buitenlandse - interventies. Daarnaast is ervoor gekozen, om enkele vormen van

interventie die uit de overzichtsstudies en meta-analyses als veelbelovend (althans

relatief zeer effectief) naar voren kwamen nog nader te bestuderen, in dit geval aan

de hand van `gewoon' empirisch onderzoek.

Voor het vergaren van psychologische literatuur kon om te beginnen worden geput

uit een privé-bestand van de auteur (publikaties tot ongeveer 1990). Ter aanvulling

werden de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam en de bibliotheek van de psycho-

logische faculteit te Amsterdam geraadpleegd. Gezocht werd bij de trefwoorden:

psychologie, criminologie, rechtspsychologie, straf, opvoeding, (sociaal) diergedrag,

dierpsychologie, ethologie, conditioneren, gedrag, gedragsbeïnvloeding, sociale

interactie, punishment, reinforcement, recidivism, law, penology, criminals, animal

behavior, behavior modification en/of combinaties van deze trefwoorden. Ook hier

werd gezocht naar publikaties vanaf 1987. Het via de laatstgenoemde weg verzame-

len werd aangevangen half februari 1993 en beëindigd half april 1993. Via de litera-

tuurverwijzingen van de aldus verkregen publikaties werd - tijdens de analyse - in

december 1993 verder gezocht naar relevante titels, nu ook van vóór 1987.

1.4 Indeling van het rapport

In de hoofdstukken 2 t/m 5 zal het criminologisch effectiviteitsonderzoek aan de

orde komen. In hoofdstuk 2 zal aandacht worden geschonken aan overzichtsstudies

waarin het soort delict als centrale observatie-eenheid werd gekozen. Dit hoeft niet

te betekenen dat er niet ook aandacht kan zijn voor kenmerken van daders of voor

verschillende soorten van interventies. De studies waarin kenmerken van daders het

hoofdthema vormen, zullen vervolgens worden besproken in hoofdstuk 3. Ook hier

geldt mutatis mutandis, dat het soort delict of het soort interventie niet noodzakelijk

buiten beschouwing hoeven te blijven. Dan komen vervolgens de studies aan bod

waarin een bepaald soort interventie centraal staat. In hoofdstuk 4 zijn dat inter-

venties die - tevens of uitsluitend - zijn gericht op strafrechtelijk meerderjarigen.

In hoofdstuk 5 gaat het om interventies die speciaal voor jeugdigen zijn bedoeld.

Hoofdstuk 6 betreft uitsluitend de uitkomsten van psychologisch onderzoek met

betrekking tot de effectiviteit van straffen. In hoofdstuk 7 ten slotte volgen een inter-

disciplinaire discussie en een slotbeschouwing. Daar stellen we ons de vraag wat de

betekenis van het gepresenteerde criminologische en psychologische onderzoek kan

zijn voor het beleid inzake het materiële en formele strafrecht en voor de (regel-

geving met betrekking tot de) tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties.
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Effectiviteitsonderzoek waarin het

soort delict centraal staat

Bij 'criminaliteit' gaat het om zeer uiteenlopende vormen van gedrag, die bepaald

niet alle over één kam geschoren kunnen worden. Het is daarom opmerkelijk dat in

zo weinig overzichtsstudies één delict of groep van delicten centraal wordt gesteld.

Uitzonderingen vormen het rijden onder invloed, de seksuele en de gewelddelicten.

Aan elk van deze drie vormen van crimineel gedrag zal hier aandacht worden be-

steed. Gegevens over de effectiviteit van de te bespreken interventies zullen aan het

einde van dit hoofdstuk ook - zeer beknopt - schematisch worden weergegeven.

2.1 Rijden onder invloed

Een overzichtsstudie over dronken rijden in de Verenigde Staten werd uitgevoerd

door Donovan (1989). Donovan onderscheidt in zijn studie drie preventiestrategie-

en: primaire, secundaire en tertiaire preventie. Met primaire preventie bedoelt hij

het zodanig beïnvloeden van automobilisten dat zij al helemaal niet overwegen om

dronken achter het stuur te gaan zitten. Bij secundaire preventie wordt gedacht aan

generale preventie en mikt men op beïnvloeding van het grote publiek. Tertiaire pre-

ventie (of speciale preventie) betreft de gedragsbeïnvloeding van veroordeelde dron-

ken rijders, met als doel het voorkomen van recidive. Aangezien vooral de secun-

daire en tertiaire preventie voor ons interessant zijn, zal nu worden weergegeven wat

Donovan daarover schrijft.

2.1.1 Secundaire preventie

Pogingen tot beïnvloeding van het drink- en rijgedrag van het grote publiek houden

meestal een strafdreiging in (geldboete, gevangenisstraf). Sinds de jaren tachtig

meent men - volgens Donovan - in de VS dat er van een generaal-preventief effect

alleen sprake kan zijn wanneer er snel, zeker en streng gestraft wordt.6

Het duidelijkste resultaat is dat, als de veronderstelde pakkans en de kans op straf

maar voldoende worden vergroot, daar inderdaad een preventieve werking vanuit

gaat en dat in dat geval ook het aantal ongelukken waarbij alcohol in het spel is, af-

neemt. Het blijkt echter tevens dat de effecten niet van lange duur zijn. Het nut van

alcoholcontroles is volgens Donovan omstreden; meer onderzoek acht hij gewenst.

Naast vergroting van de pakkans zou ook het opleggen van strengere straffen een

6 Zie ook het voorwoord van dit rapport.
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generaal-preventief effect teweegbrengen (meestal komt dit neer op een langere

duur van de vrijheidsstraf). Uit evaluatie-onderzoek blijkt evenwel dat de generaal-

preventieve werking van dit strengere'straffen zeer beperkt is, waarschijnlijk doordat

algemeen bekend is dat er van een daadwerkelijke tenuitvoerlegging vaak niets te-

recht komt (publiek weet dat de politie het niet zo'n ernstig misdrijf vindt; gevange-

nissen zitten overvol).

Nieuwe wetgeving (Californië, Maine) op grond waarvan iedere dronken automobi-

list een vrijheidsstraf krijgt opgelegd, lijkt echter wel effectief te zijn. Maar ook hier

is volgens Donovan nader onderzoek nodig om vast te stellen welke combinaties van

pakkans en strafzwaarte optimaal zijn in het kader van de generale preventie.

2.1.2 Tertiaire preventie

Op het gebied van tertiaire c.q. speciale preventie onderscheidt Donovan twee typen

interventie. In de eerste plaats interventies die erop gericht zijn, veroordeelden ge-

voelig te maken voor strafdreiging in de toekomst. Hiertoe behoren de gebruikelijke

sancties zoals geldboete, vrijheidsstraf en intrekking van het rijbewijs. Daarnaast is

er de opvoedende of therapeutische benadering, variërend van voorlichtingscursus-

sen over alcoholgebruik tot de behandeling van alcoholisme. In de eerstgenoemde

categorie is tijdelijke of definitieve intrekking van het rijbewijs - in de VS - meest

toegepaste sanctie. Het verlies van het rijbewijs wordt door de meeste mensen ge-

zien als een behoorlijk zware sanctie.

Van degenen van wie het rijbewijs is ingetrokken, blijkt één à twee derde toch nog

achter het stuur te gaan zitten. De meesten van hen rijden echter minder vaak en

voorzichtiger dan voorheen, zo blijkt uit self-report onderzoek. Uit diverse onder-,
zoeken blijkt volgens Donovan dat ondanks dit soort overtredingen, de effectiviteit

van het intrekken van het rijbewijs zonder meer is aangetoond. Deze vorm van sanc-

tioneren blijkt een van de minst kostbare maar tegelijk meest doeltreffende maat-

regelen voor het voorkomen van recidive onder dronken rijders.

Over de effectiviteit van cursussen en behandelingsprogramma's bestaat minder dui-

delijkheid. Deze vinden hun oorsprong in de veronderstelling dat een veroordeling

wegens dronken rijden symptomatisch is voor een achterliggend alcoholprobleem.

De verwachting is vervolgens dat behandeling van dat probleem ook de frequentie

van het dronken rijden zal doen afnemen, en dus de kans op recidive. Inderdaad zijn

er aanwijzingen voor dat dronken rijders naar verhouding vaak een drankprobleem

hebben. Het lijkt dan ook terecht om juist die personen bloot te stellen aan een

behandelingsprogramma.

Methodologische problemen maken het moeilijk de resultaten van gevolgde thera-

pieën op een juiste wijze te interpreteren. In het algemeen kan worden gezegd dat

programma's voor minder zware drinkers wel enig effect lijken te hebben, maar dat

behandeling van zwaar verslaafden nauwelijks lijkt te helpen (terwijl dat juist de

grootste brokkenmakers zijn). In dit kader wijst Donovan op het grote belang van

differentiatie naar persoonskenmerken. Dat is vooral belangrijk omdat door onder-



Effectiviteitsonderzoek waarin het soort delict centraal staat 21

zoek is aangetoond dat bepaalde persoonskenmerken minstens zozeer, zo niet meer,

leiden tot gevaarlijk rijgedrag en ongelukken dan acute dronkenschap of chronische

alcoholproblemen. Bovendien blijkt - uit ander onderzoek - dat de effectiviteit kan

worden bevorderd door bepaalde soorten van behandeling alleen op bepaalde typen

van cliënten toe te passen (Donovan en Marlatt, 1982).

Volgens Donovan en Marlatt is uit onderzoek bekend dat personen die worden gear-

resteerd wegens rijden onder invloed, in het algemeen meer en zwaarder drinken dan

de gemiddelde automobilist. In de meeste behandelingsprogramma's voor dronken

rijders worden de deelnemers beschouwd als één homogene groep. Volgens Donovan

en Marlatt zijn er echter verschillende typen van dronken rijders te onderscheiden, die

elk gebaat zijn bij een eigen aanpak. De auteurs verwijzen naar eerder verricht onder-

zoek, waarin telkens drie of meer subtypen werden onderscheiden (Mulligan e.a.,

1978; Sutker e.a., 1980; Steer e.a., 1979).

Donovan en Marlatt voerden zelf onderzoek uit bij 172 (inmiddels weer nuchtere)

mannen die waren gearresteerd wegens rijden onder invloed. Op grond van een

cluster-analyse kwamen zij tot een indeling van deze personen in vijf clusters. Drie

hiervan (genummerd 1, 3 en 4) waren aan te merken als meer afwijkend als het ging

om rij-eigenschappen, persoonlijkheidskenmerken en agressieve neigingen. In cluster

3 werden de hoogste niveaus van depressie en emotionele onaangepastheid gemeten,

in cluster 4 de hoogste niveaus van agressie, sensatiezucht en vijandigheid. De vijf

clusters werden vervolgens onderworpen aan een externe validering, dat wil zeggen de

eenmaal onderscheiden clusters werden op een aantal kenmerken onder-

ling vergeleken. Het betrof hier demografische gegevens, gegevens over drank-

gebruik en over aantallen aanrijdingen en veroordelingen. Degenen die tot cluster 4

behoorden, bleken relatief jong, slecht opgeleid, gewend veel en zwaar te drinken en

waren de grootste brokkenmakers in het verkeer.

Wat heeft dit alles nu voor consequenties voor een eventuele behandeling? Donovan

en Marlatt gaan helaas niet veel verder dan dat zij wijzen op het belang van differen-

tiatie bij de behandeling. Het wordt niet duidelijk of de verschillende programma's

ook in enig opzicht effectief zijn, althans effectiever dan een ongedifferentieerde be-

handeling. De auteurs merken wel op dat personen die tot cluster 3 blijken te behoren,

wellicht het meest gebaat zijn bij het aanleren van vaardigheden ter bestrijding van

depressieve gevoelens of bij een assertiviteitstraining. Voor arrestanten die hoog scoren

op variabelen als agressie, vijandigheid en woede (vooral cluster 4) lijken cognitief-

gedragskundige technieken het meest geschikt. Meer onderzoek op dit gebied is dan

ook gewenst, menen Donovan en Marlatt.

Deelname aan de meeste cursussen en programma's kan worden opgelegd in plaats

van een traditionele straf. Toch moet daar volgens Donovan en andere door hem ge-

citeerde auteurs voorzichtig mee worden omgegaan. Het speciaal-preventieve effect

van rijbewijssancties is ondubbelzinnig aangetoond, en het zou wel heel navrant zijn

wanneer die nu werden vervangen door cursussen of therapieën waarvan de werking
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zo niet negatief, dan toch dubieus is. Verschillende Amerikaanse auteurs pleiten er

dan ook voor, dergelijke cursussen/therapieën hoogstens te gebruiken als bijkomen-

de sancties.7

2.1.3 Samenvatting

De meest effectieve sancties in verband met rijden onder invloed zijn die waarbij

tijdelijk of blijvend het rijbewijs wordt ingetrokken. Het nut van alcoholcontroles is

omstreden, en over de effectiviteit van veel cursussen en behandelingsprogramma's

bestaat nog onvoldoende duidelijkheid. Volgens Donovan moet vooral gezocht wor-

den naar combinaties van rijbewijssancties met behandelingsmethoden die zijn

afgestemd op de persoonlijke kenmerken en behoeften van daders.

2.2 Seksuele delicten

Over onderzoek aangaande de behandeling van seksuele delinquenten zijn drie over-

zichtsstudies aangetroffen. Eén is Engels/Amerikaans van oorsprong (Eysenck en

Gudjonsson, 1989), één Amerikaans (Furby e.a., 1989) en de derde Canadees (Robin-

son, 1989). Daarnaast werd aan het onderwerp aandacht besteed in een meer omvat-

tende overzichtsstudie van Canadese oorsprong (Gendreau en Ross, 1987).

2.2.1 Overzichtsstudies

Eysenck en Gudjonsson (1989)

Eysenck en Gudjonsson beginnen met een overzicht van seksueel afwijkend gedrag

en blijken dit heel ruim op te vatten, want ook homoseksualiteit, travestie en maso-

chisme rekenen zij ertoe. Het tweede deel van hun studie is gewijd aan interventie-

technieken en de evaluatie daarvan.8 De auteurs onderscheiden twee behandelings-

strategieën: enerzijds het bevorderen van gewenst gedrag, anderzijds het doen af-

nemen van ongewenst gedrag. Per strategie onderscheiden zij drie niveaus van inter-

ventie (zie schema 1). Wat betreft het openlijke gedrag noemen Eysenck en Gudjons-

son in het kader van het bevorderen van gewenst gedrag onder meer programma's

7 In Nederland kent men sinds 1989 - bij wijze van alternatieve sanctie - de zogeheten Alcohol Verkeer

Cursus (AVC). Deze is bedoeld voor alcohol-verkeersdelinquenten die geen ernstig letsel bij derden heb-

ben veroorzaakt, bij wie een promillage van ten minste 1,31 is gemeten, voor recidivisten en/of voor men-

sen die een adem-analyse of bloedproef hebben geweigerd. Einddoel is vermindering van het rijden onder

invloed. Aan de hand van videomateriaal en groepsopdrachten wordt getracht de kennis over de risico's

van alcohol in het verkeer te vergroten, en een attitudeverandering teweeg te brengen. Nevendoel is dat

de deelnemers bewust gemaakt worden van hun mogelijk problematisch alcoholgebruik. Uit het onder-

zoek van Leuw en Brouwers (1992) blijkt dat van de AVC geen speciaal-preventief effect uitgaat. Wel zijn

er positieve effecten op kennis en attituden/gedragsintenties vastgesteld.

8 Eysenck en Gudjonsson beschrijven ook interventiemethoden die er hoofdzakelijk op gericht zijn, homo-

seksuelen meer heteroseksueel te maken. Die methoden worden hier buiten beschouwing gelaten.
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Schema 1: Classificatie van enkele technieken voor de behandeling van seksueel afwijkend

gedrag

bevorderen van gewenst gedrag doen afnemen van ongewenst gedrag

gericht op openlijk training in sociale vaardigheden aversie therapie

gedrag seksuele opvoeding shame aversion

zelfbeheersingstechnieken

gericht op cognities/ systematische desensitisatie covert sensitization

emoties aversion relief

positieve conditionering

verandering van attitude

psychotherapie

groepstherapie

gezinsinterventie

fysieke methoden orgastische heropvoeding oververzadiging

farmacologische therapie

castratie

Bron: Eysenck en Gudjonsson (1989)

voor seksuele opvoeding, waarvan enkele positieve effecten zouden zijn aange-

toond. Op dit gebied wordt slechts één onderzoek vermeld waarbij de onderzoeker

ook aandacht schonk aan de recidive (op korte termijn). Dit onderzoek wees uit dat

seksueel geweld jegens vrouwen afnam (Quinsey, 1984).

Ten aanzien van het doen afnemen van ongewenst gedrag noemen Eysenck en Gud-

jonsson op het niveau van het openlijke gedrag onder meer de zogenaamde aversie-

therapie. Hierbij wordt een aversieve stimulus (elektrische schok, misselijkmakend

medicijn) gekoppeld aan een seksueel afwijkende fantasie of gedraging. Voor een

aantal seksuele `afwijkingen' is deze methode redelijk effectief, zo blijkt volgens

Eysenck en Gudjonsson uit evaluatie-onderzoek. Shame aversion is een techniek die

met succes is toegepast onder andere bij exhibitionisten. De betrokkene krijgt op-

dracht, ten overstaan van aanwezig publiek nogmaals te exhibitioneren. Inderdaad

blijkt de therapie zeer effectief; twee of drie sessies zijn afdoende. Eysenck en Gud-

jonsson citeren echter één auteur (Langevin, 1983) die waarschuwt voor zelfmoord

als reactie op deze therapie (bij depressieve patiënten). Als voordeel wordt genoemd

de korte duur van de behandeling. Volgens Eysenck en Gudjonsson kunnen defini-

tieve conclusies met betrekking tot deze methode niet worden getrokken; daarvoor

is meer onderzoek respectievelijk follow-up onderzoek vereist.

Wat betreft het wijzigen van cognities9 en emoties noemen Eysenck en Gudjonsson

9 Onder 'cognitief' kan volgens Izzo en Ross (1990) kortweg worden verstaan een techniek die zich richt op

het denken van de betrokkene. In de loop van dit rapport zullen cognitieve factoren nog herhaaldelijk aan

de orde komen. Meestal gaat het bij cognitieve factoren inderdaad om het denken of het denkvermogen
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verscheidene methoden die worden toegepast om het gewenste gedrag te bevorde-

ren.
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- Systematische desensitisatie is een ontspanningstechniek die vroeger zelfstandig

werd toegepast maar tegenwoordig meestal deel uitmaakt van een meer omvat-

tend behandelingspakket. De techniek is bedoeld om heterosociale en hetero-

seksuele angst bij seksuele delinquenten te reduceren.

- Aversion relief bestaat uit het koppelen van heteroseksuele stimuli (bijvoorbeeld

het tonen van afbeeldingen van blote vrouwen) aan het stopzetten van aversieve

stimuli, en wordt altijd toegepast in combinatie met de aversietherapie. Voor

deze methode is geen steun te vinden in wetenschappelijk onderzoek. Er wordt

zelfs gewaarschuwd voor ongewenste neveneffecten (bijvoorbeeld dat ook een

gezonde belangstelling voor vrouwen wordt tenietgedaan).

- Positieve klassieke conditionering is toegepast als alternatief voor aversion

relief. Gewenste neutrale stimuli worden gekoppeld aan ongewenste seksuele

prikkels bij de betrokkene. Zo zijn voor pedofielen bijvoorbeeld afbeeldingen

van kinderen prikkelend en door die te koppelen aan afbeeldingen van vrouwen,

zouden ook vrouwen de wellust gaan opwekken. De onderzoeksresultaten zijn

echter niet eensluidend.

- Attitudeverandering kan op drie verschillende manieren worden nagestreefd:

ten opzichte van het seksuele object, ten opzichte van intermenselijke relaties

en ten opzichte van het seksueel afwijkende gedrag. Een negatieve attitude kan

aan het licht komen tijdens een training in sociale vaardigheden, en kan worden

omgebogen door middel van oefening, begeleiding en feedback. Verder kan het

van belang zijn de betrokkene te confronteren met de gevolgen van zijn daden.

Attitudes en opvattingen kunnen ook worden beïnvloed door middel van cogni-

tieve gedragstherapie, een methode die volgens Eysenck en Gudjonsson belang-

rijke perspectieven biedt voor nieuwe therapeutische ontwikkelingen.

Individuele psycho-analytische therapie was tot aan de jaren zestig de belangrijkste

behandelingsmethode voor seksuele delinquenten. Empirisch bewijs voor de effec-

tiviteit van deze methode is zeer beperkt. Ook de effectiviteit van groepstherapie kon

tot op heden niet overtuigend worden aangetoond, hoewel Eysenck en Gudjonsson

één onderzoek vermelden dat zij veelbelovend noemen (MacDonald en Di Furia,

1971). Als nadeel van groepstherapie noemen zij dat deze zeer tijdrovend is en dat

ongeveer eenderde van de deelnemers het voortijdig voor gezien houdt.

Ten slotte wordt de methode der gezinsinterventie bij incest genoemd. Deze bestaat

uit een combinatie van individuele therapie voor ieder gezinslid, gevolgd door the-

rapie voor alle tweetallen in het gezin, en ten slotte door therapie waaraan het gezin

in zijn geheel deelneemt. Er wordt een onderzoek geciteerd waarbij de recidive

minder dan 1% bedraagt (Giarretto, 1982).10

van de persoon. Soms echter kunnen zij ook betrekking hebben op de interventie: het gaat dan om de

vraag of er veel begrip voor nodig is om een bepaalde straf(dreiging) te kunnen begrijpen. Zie over dit

onderscheid ook paragraaf 6.9.
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In Giarretto's artikel blijkt het te gaan om een behandelingsmethode die vanaf on-

geveer 1972 door de auteur zelf (samen met anderen) werd ontwikkeld in Californië.

Dit Child Sexual Abuse Treatment Program (CSATP) bood in tien jaar tijd therapie

aan meer dan 4000 kinderen en de gezinnen waartoe zij behoorden (in totaal 14.000

personen). Toepassing van het CSATP betekent niet dat het strafrecht zich volledig

terugtrekt: de dader krijgt in de regel een voorwaardelijke straf of moet zich tijdens

deelname aan het CSATP tevens onderwerpen aan de begeleiding van een lokale reclas-

seringsinstelling. Ook kan het zijn dat hij tijdens het uitzitten van een vrijheidsstraf

in de gelegenheid wordt gesteld om aan het (community-based) programma deel te

nemen. De meest gebruikelijke behandelingsprocedure bij incest van vader met doch-

ter is: (1) afzonderlijke counseling van kind, moeder en vader, (2) counseling van

moeder plus dochter, voor het herstellen van de vaak verstoorde relatie tussen deze

twee, (3) counseling van de beide ouders, vooral om te trachten het huwelijk te redden,

(4) counseling van vader plus dochter, wanneer zij dat beiden aandurven en (5) coun-

seling van het hele gezin. De behandeling is erop gericht, de dochter zo snel mogelijk

(weer) bij de moeder te laten wonen, en uiteindelijk het hele gezin te herenigen.

Wat is er nu waar van die ene procent recidive? Het blijkt dat Giarretto niet alleen

zelf wetenschappelijk onderzoek heeft verricht, maar dat daarnaast in 1977 aan een

onafhankelijke onderzoeker opdracht werd gegeven, het CSATP te evalueren. Deze

evaluatie mondde uit in een boek dat in 1979 werd gepubliceerd (Kroth, 1979). Het

zijn de gegevens van Kroth die Giarretto in zijn artikel weergeeft. En inderdaad, op

het eerste gezicht lijken de recidivecijfers onze verwachtingen nog te overtreffen: in

de meer dan 600 gezinnen die minstens 10 uur werden behandeld en bij wie de

behandeling tot een formele afronding kwam, recidiveerde geen van de daders. Het

totale recidivecijfer voor alle behandelde gezinnen was volgens Kroth minder dan

1%, namelijk 0,6%.11

Giarretto waarschuwt voor het trekken van overhaaste conclusies. Hij wijst erop dat

ook in het algemeen van de incestplegers die in contact met justitie komen, 98%

niet recidiveert (dus 2% wel). De ontdekking van de incest alleen al biedt kennelijk

voldoende garantie voor het beëindigen van het incestgedrag. Met andere woorden:

de beste maat voor de effectiviteit van enige interventie is in het geval van incest

10 Ook in Nederland wordt een vorm van gezinsinterventie toegepast bij incestplegers (Frenken, 1989). Doel

is het voorkomen van recidive, nevendoel is hulp bij de begeleiding van het slachtoffer. Het belangrijkste

element hierbij is volgens Frenken, dat de vaderldader de volle verantwoordelijkheid voor de incest

neemt.

11 Hierbij wordt door Giarretto niet duidelijk vermeld of ook gezinnen die de behandeling niet voltooiden,

waren meegeteld. Zo niet, dan had ook vermeld moeten worden welk percentage van de gezinnen voor-

tijdig afhaakte. Ook bij Kroth zelf kon hierover geen duidelijkheid worden verkregen. Eerder in zijn artikel

merkte Giarretto terloops op, dat van tevoren werd gekeken of een dader misschien geestelijk gestoord

was; zo wel, dan kon hij niet aan het programma deelnemen. Hier zit dus ook al een selectiemoment dat

kan leiden tot vertekening van de onderzoeksresultaten. Overigens zegt Giarretto er wel bij, dat het in

Californië nog maar zelden voorkomt dat een incestpleger als geestelijk gestoord wordt aangemerkt.
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niet de recidive maar de hoeveelheid aan het licht gekomen zaken.

Zo bezien is het CSATP effectief, alleen al doordat men weet van het bestaan ervan.

Naarmate het CSATP in de loop der jaren bekender werd, namen de aantallen cliën-

ten per jaar gemiddeld met 40% toe. Dit betekende volgens Giarretto niet dat er

steeds meer incest werd gepleegd, maar dat er meer aangifte werd gedaan en er

meer rechters doorverwezen naar het CSATP. Maar dan nog is een recidivepercentage

van 0,6 relatief gunstig. Kroth merkt op dat door hem nergens in de literatuur een zo

laag recidivecijfer werd aangetroffen.

Het wijzigen van cognities en emoties kan men ook proberen teweeg te brengen

door ongewenst gedrag te ontmoedigen, en wel via covert sensitization. Hierbij moet

de betrokkene zich verbeelden dat hij het seksueel afwijkende gedrag vertoont; is

deze verbeelding eenmaal levendig, dan wordt de opdracht gegeven om aan iets

onprettigs te denken (kokhalzen, braken, gearresteerd worden), hetgeen de seksuele

prikkeling zal stoppen. Voorbeelden van succesvolle toepassing van covert sensiti-

zation worden gerapporteerd voor exhibitionisten en pedofielen. In verband met

het geciteerde onderzoek bij pedofielen veronderstellen Eysenck en Gudjonsson dat

het - grote - succes wellicht vooral te danken is aan het feit dat er na de eigenlijke

behandeling nog drie jaar lang om de drie maanden herhalingssessies werden gehou-

den.

Ten slotte zijn er de technieken om lichamelijke reacties (hoofdzakelijk van mannen)

te beïnvloeden. Een methode om gewenst gedrag te bevorderen is `orgastische her-

opvoeding', hetgeen wil zeggen dat ongewenste masturbatiefantasieën worden ver-

vangen door gewenste. De methode wordt veel toegepast en mag op grond van case-

studies effectief genoemd worden.

Als fysieke methoden om ongewenst gedrag te voorkomen noemen Eysenck en Gud-

jonsson oververzadiging, farmacologische therapie en castratie. Bij de oververzadi-

gingstherapie krijgt de betrokkene opdracht geruime tijd achtereen te masturberen,

terwijl hij zijn deviante fantasieën onder woorden brengt. De therapie zou volgens

een geciteerd onderzoek bij enkele mannen goed hebben gewerkt (Marshall, 1979).

Bij de farmacologische therapie worden medicijnen toegediend die de libido afrem-

men. Uit diverse onderzoeken blijkt de therapie effectief te zijn in het onderdrukken

van de libido en in het terugdringen van recidive. Eysenck en Gudjonsson wijzen er

echter op dat in veel van de onderzoeken de samenstelling van controlegroepen te

wensen overlaat, en dat er ook onderzoeken zijn met minder positieve uitkomsten.

Verder is het zo dat de libido en de recidive alleen afnemen zolang men de medicij-

nen gebruikt, en zowel medisch als ethisch is het volgens Eysenck en Gudjonsson

onverantwoord deze medicijnen voor onbepaalde tijd voor te schrijven. Voor een

blijvende gedragsbeïnvloeding zijn daarom ook andere therapieën geïndiceerd.

Castratie is in tal van landen wettelijk verboden en zo niet, dan is zij slechts toege-

staan bij chronische en gevaarlijke seksuele misdadigers met een zeer slechte prog-

nose. Volgens Eysenck en Gudjonsson kan niet worden ontkend dat castratie de

enige werkelijk effectieve methode is om recidive van ernstige seksuele misdadigers
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uit te sluiten. Zij citeren echter twee auteurs die onderzoek uit heel West-Europa

hebben beschreven en die vaststelden dat de gevolgen van een castratie in andere

opzichten onvoorspelbaar kunnen zijn, waarmee de wetenschappelijke basis voor

toepassing wordt verzwakt (Heim en Hursch, 1979).12 De laatste dertig jaar is cas-

tratie in Europa nauwelijks meer toegepast; voor het laatst in 1972 in Denemarken.

Eysenck en Gudjonsson achten het voor Engeland en de VS onwaarschijnlijk dat

castratie van seksuele delinquenten er ooit aanvaardbaar geacht zal worden.
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Furby, Weinrott en Blackshaw (1989)

Anders dan Eysenck en Gudjonsson beperken Furby e.a zich uitsluitend tot seksueel

afwijkend gedrag dat strafbaar gesteld is in de wet. Zij geven een overzicht van 55

onderzoeken die betrekking hebben op de recidive van plegers van seksuele delic-

ten. Hierin proberen zij - op grond van zeer strenge methodologische criteria -

bepaalde lijnen of patronen te ontwaren met betrekking tot een drietal vragen.

1 Hoeveel seksuele delinquenten gaan door met het plegen van misdrijven? Het

blijkt dat de recidivetermijnen in de geanalyseerde (Amerikaanse en Europese)

onderzoeken sterk uiteenlopen, waardoor een antwoord op deze vraag moeilijk

te geven is. Een algemene lijn wordt niet zichtbaar. Ook per soort delict is er

geen duidelijk patroon te herkennen, hetgeen waarschijnlijk samenhangt met

het feit dat in meer dan de helft van de relevante studies niet was gedifferen-

tieerd naar soort delict of dader. Verder valt het Furby e.a. op dat de registratie

van seksuele delinquenten en recidivisten overal weer anders gebeurt; vooral

buiten Noord-Amerika is de verscheidenheid groot. Dit alleen al kan geleid

hebben tot verschillen in recidivecijfers. Het lijkt de auteurs daarom veiliger om

bij de beantwoording van de andere twee vragen zich alleen te richten op Ameri-

kaans onderzoek.

2 Is klinische behandeling effectief? Voor het zoeken naar een antwoord op deze

vraag menen Furby e.a. zich - op grond van methodologische argumenten - te

moeten beperken tot zeven onderzoeken waarin behandelde en niet behandel-

de delinquenten met elkaar werden vergeleken in een eenvoudige onderzoeks-

opzet. In zes van de zeven onderzoeken was de recidive van behandelde per-

sonen hoger dan die van niet-behandelde. Hieruit mag echter niet worden af-

geleid dat behandeling averechts werkt, want in vijf van deze zes onderzoeken

waren er van meet af aan nog veel meer verschillen tussen de beide groepen.

Slechts in één onderzoek was er sprake van een random toewijzing van delin-

quenten (Sturgeon en Taylor, 1980). In dat onderzoek werd geen significant

verschil gevonden tussen behandelde en niet behandelde delinquenten. Helaas

had dit onderzoek volgens Furby e.a. weer andere zwakke punten, zodat slechts

kan worden vastgesteld dat nog niet op overtuigende wijze is aangetoond dat

behandeling van seksuele delinquenten tot vermindering van recidive leidt. Een

12 Eysenck en Gudjonsson vermelden niet om wat voor onvoorziene gevolgen het gaat.
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extra complicatie is dat bij het meten van de recidive nu eens naar de recidive in

het algemeen, dan weer alleen naar de speciale recidive (in dit geval seksuele

delicten) wordt gekeken.

3 Zijn de recidivecijfers voor verschillende soorten seksuele delinquenten verschil-

lend? Volgens Furby e.a. differentiëren de meeste onderzoekers bij het presente-

ren van recidivecijfers niet naar subgroepen van daders. Doen ze dat wel, dan

worden nu eens deze, dan weer die categorieën onderscheiden, hetgeen het

onderling vergelijken van de resultaten bemoeilijkt. De eindconclusie van Furby

e.a. is dat ondanks een groot aantal onderzoeken er nog weinig met zekerheid

bekend is over de effectiviteit van behandelingen voor seksuele delinquenten.

Dit komt naar hun mening echter niet zozeer doordat geen enkele methode van

behandeling blijkt te werken, alswel doordat de tot nu toe gebruikte onderzoek-

methoden te wensen overlaten.

Robinson (1989)

Volgens Robinson loopt Canada voorop waar het gaat om wetenschappelijk onder-

zoek onder seksuele delinquenten. Evenals Furby e.a. beperkt Robinson zich uitslui-

tend tot seksueel afwijkend gedrag dat strafbaar gesteld is in de wet. Na aandacht te

hebben besteed aan mogelijke oorzaken van diverse vormen van seksueel afwijkend

gedrag, geeft hij een overzicht van de stand van zaken in het wetenschappelijk onder-

zoek met betrekking tot de behandeling van daders. Onderzoek naar de effectiviteit

van behandelingsmethoden staat volgens Robinson nog in de kinderschoenen.

Robinson besteedt naar verhouding veel aandacht aan gedragstherapeutische bena-

deringen die gericht zijn zowel op het aanleren van gewenst gedrag als op het afleren

van ongewenst gedrag. Daarnaast noemt hij de methode van biofeedback.13 De ge-

dragstechnieken zijn volgens Robinson in veel onderzoeken effectief gebleken, maar

gevreesd moet worden dat de effecten vaak van korte duur zijn. Ook Robinson wijst

erop dat de recidive langdurig kan worden teruggedrongen wanneer er regelmatig

`herhalingsbijeenkomsten' worden belegd. Hij citeert een onderzoek onder pedofie-

len en exhibitionisten, bij wie de recidive op lange termijn 10% zou bedragen (tegen-

over een gemiddelde van 20%).14

Robinson merkt op dat de meeste gedragstechnieken gericht zijn op personen met

een afwijkend patroon van seksuele prikkelbaarheid. Daarnaast zijn er echter ook

seksuele delinquenten die relatief normale seksuele voorkeuren hebben, en die dus

weinig baat zullen hebben bij dergelijke therapieën. Daarom zijn er volgens Robin-

son nog niet zo lang geleden ook behandelingsmethoden ontwikkeld die zich richten

op andere factoren leidend tot het ongewenste gedrag.

13 Hierbij leert de betrokkene zijn eigen reacties te sturen doordat hij een signaal krijgt bij het begin van een

deviante seksuele prikkeling. Door op dit signaal te anticiperen leert de betrokkene de prikkeling te laten

afnemen, en leert hij tevens om te reageren op meer normale seksuele prikkels.

14 Het betreft een onderzoek van Maletzky van de universiteit van Oregon. Nadere gegevens ontbreken bij

Robinson; zie evenwel hierna onder Gendreau en Ross (1987).
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Een methode die in Canada vaste voet aan de grond begint te krijgen als onderdeel

van behandelingsprogramma's voor seksuele delinquenten, is de cognitieve gedrags-

therapie, die ook door Eysenck en Gudjonsson genoemd werd en waarvan zij veel

verwachtten. Deze vorm van therapie kan volgens Robinson zowel in groepsverband

als individueel gegeven worden. Het gaat erom dat de deelnemers leren zich bewust

te worden van denkpatronen en gewoontes die steeds maar weer leiden tot het ver-

vallen in ongewenst seksueel gedrag. Op die manier kan de individuele dader er ach-

ter komen wat bij hem de risicofactoren zijn die tot herhaling leiden. Aan dit onder-

kennen van risicofactoren wordt in hoge mate een persoonlijk cachet gegeven, zodat

de dader leert inzien op welke momenten of onder welke omstandigheden juist hij

het meeste risico loopt om weer in de fout te gaan. Zo kan de cognitieve gedrags-

therapie gericht worden op een verscheidenheid aan gedragingen die wellicht ver-

andering behoeven zoals agressie, drankgebruik, gebrek aan sociale vaardigheden,

stressbeheersing, gebrekkige kennis van normaal seksueel gedrag, enzovoort. De

effectiviteit in termen van recidive is nog onvoldoende gemeten. Voorlopige resul-

taten zijn echter volgens Robinson veelbelovend.

Gendreau en Ross (1987)

De studie van deze auteurs betreft de periode 1981-1987, en is verdeeld in drie de-

len: In het eerste gedeelte staan soorten interventie en individuele verschillen tussen

daders centraal (zie ook hoofdstuk 3). In het tweede gedeelte gaat het om een aantal

subgroepen van daders. Ten slotte is er aandacht voor enkele meta-analyses.

Volgens Gendreau en Ross heeft een aanzienlijke hoeveelheid case-studies samen

met een paar empirische onderzoeken geleid tot enige consensus met betrekking tot

de effectiviteit van behandelingen voor seksuele delinquenten. Psycho-analytische

therapieën zijn niet effectief. Tegen het gebruik van de farmacologische therapie

voeren ook Gendreau en Ross aan dat de werkzaamheid stopt zodra de behandeling

wordt gestaakt. Wel effectief noemen zij gedragstherapeutische technieken zoals

covert sensitization, aversietherapie, oververzadigingstherapie en dergelijke. De

effectiviteit van deze technieken zou nog kunnen toenemen door ze te combineren

met sociaal-seksuele opvoeding, training in algemene vaardigheden, assertieve en

cognitieve trainingen. Als reactie op incest zou gezinsinterventie de meest effectieve

methode zijn.

Tot deze positieve uitspraken durven Gendreau en Ross te komen op grond van di-

verse onderzoeken. Zo noemen zij onder andere een onderzoek van Abel e.a. (1984)

waaruit blijkt dat 80 à 90% van behandelde daders ook na een jaar niet recidiveerde.

De beste resultaten werden bereikt bij incestplegers en plegers van heteroseksuele

delicten met kinderen; homoseksuele ontucht met kinderen bleek het moeilijkst te

behandelen. Zeer overtuigend noemen Gendreau en Ross een onderzoek onder

exhibitionisten, beschreven door Maletzky (1980). Maletzky behandelde 155 exhibi-

tionisten met behulp van covert sensitization en daarnaast een vorm van therapie

(bijvoorbeeld huwelijkstherapie). De behandeling duurde vijf maanden, gevolgd

door nog een jaar lang herhalingsbijeenkomsten bij de mensen thuis. Bij follow-up
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periodes variërend van 1 tot 9 jaar slaagde 87% van de behandelden erin volledig

met het exhibitionisme te stoppen.

Hoewel Gendreau en Ross het optimisme van veel onderzoekers verfrissend noe-

men, durven zij toch niet te geloven dat welk programma dan ook in staat zou zijn

de recidive van seksuele delinquenten terug te brengen tot slechts enkele procenten.

Veel seksuele delicten blijven vermoedelijk onopgehelderd.

2.2.2 Samenvatting

De aangetroffen onderzoeksliteratuur betreft vrijwel uitsluitend studies naar de

effectiviteit van diverse vormen van behandeling; de effectiviteit van in de wet

omschreven straffen kwam - anders dan bij het rijden onder invloed - eigenlijk niet

aan de orde.

Van de meeste behandelingsprogramma's voor seksuele delinquenten is (nog) ondui-

delijk of ze effectief zijn. Zeer effectief lijken de cognitieve gedragstherapie en ge-

zinsinterventies (voor gezinnen waar incest wordt gepleegd). Ook van belang lijkt

het houden van contact met de betrokkene(n) tot lang na de eigenlijke behandeling.

Het meest ingrijpende en effectieve middel van gedragsbeïnvloeding is castratie,

maar dit wordt door Eysenck en Gudjonsson afgewezen op wettelijke en ethische

gronden, en ook vanwege de gecompliceerde neveneffecten. Een nadeel van de far-

macologische therapie is volgens Eysenck en Gudjonsson en volgens Gendreau en

Ross dat de effecten nooit blijvend zullen zijn.

Van de psychologische technieken lijken de op gedragstherapeutische leest geschoei-

de therapieën het meest effectief. Belangrijk element in een gedragstherapeutisch

behandelingspakket is de aversieve conditionering. Doel van deze methode is terug-

dringing van seksuele prikkeling die het gevolg is van ongewenste stimuli. Aversieve

therapie is het meest effectief wanneer zij deel uitmaakt van een meer omvattend

behandelingsprogramma, dat ook aandacht besteedt aan de oplossing van pro-

blemen zoals gebrekkige sociale vaardigheden, angsten een huwelijksmoeilijk-

heden. Het beschikbare wetenschappelijke onderzoek doet volgens Robinson ver-

moeden dat programmas zonder follow-up behandeling alleen maar korte-termijn-

effecten opleveren. Het blijkt voor de lange termijn zeer effectief om therapeutische

contacten na afloop van de therapie aan te houden in de vorm van periodieke her-

halingssessies. Zowel Eysenck en Gudjonsson als Robinson wijzen hier nadrukkelijk

op.

Het is volgens Eysenck en Gudjonsson duidelijk dat geen enkele therapie geschikt is

voor alle soorten daden of daders. Ook Robinson wijst erop dat seksuele delinquen-

ten een zeer diverse groep vormen en dat het onderkennen van verschillende per-

soonlijke kenmerken van belang is voor het ontwikkelen van individueel gerichte

behandelingsprogramma's. Volgens Robinson is het vooral essentieel om goede tests

te ontwikkelen voor het constateren van bepaalde seksuele afwijkingen, zodat speci-

fieke behandelingsmethoden daarbij kunnen aansluiten. Furby e.a. durven in hun

conclusies niet zo ver te gaan als de overige auteurs. Zij achten het niet uitgesloten
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dat behandeling van seksuele delinquenten effectief kan zijn, maar menen dat dit

nog niet overtuigend door wetenschappelijk onderzoek is aangetoond.

2.3 Gewelddelicten
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Hoewel volgens Gendreau en Ross (1987) niet helemaal duidelijk is wat onder ge-

welddelicten precies moet worden volstaan, durven deze auteurs toch te beweren

dat de kennis en behandelingsmogelijkheden met betrekking tot gewelddadig gedrag

de laatste jaren enorm zijn toegenomen, niet in de laatste plaats dankzij goed weten-

schappelijk onderzoek. Langs drie verschillende wegen is aan deze ontwikkeling

volgens Gendreau en Ross bijgedragen.

1 Door onderzoek met betrekking tot woede en agressie. Op dit gebied zijn twee

theoretische benaderingen te onderscheiden, die overigens tot vergelijkbare

praktische consequenties leiden. De eerste benadering is die van Novaco (1975);

deze is verwant aan de cognitief-gedragskundige theorieën en probeert met

behulp van een zogeheten stress inoculation training de cognities van de betrok-

kene in verband met woede-opwekkende gebeurtenissen te herstructureren.

Het structurele leerparadigma van Goidstein (1981) gaat er van uit dat agressief

gedrag een gevolg is van gebrekkige psychologische en sociale vaardigheden.

Daarom is de therapie gericht op het aanleren van aanvaardbare manieren om

woede te uiten. Er wordt gebruik gemaakt van voordoenlnadoen, rollenspel en

andere gedragstherapeutische technieken.

2 Door de ontwikkeling van cognitieve modellen met betrekking tot delinquent (in

casu agressief) gedrag. Hier gaat het om een grote variëteit van theorieën, die er

alle van uit gaan dat zich in de ontwikkeling van het denken van de betrokkene

een soort kortsluiting heeft voorgedaan. Genoemd worden onder andere Palmer

(1968), Kohlberg (1969) en Yochelson en Samenow (1976).

3 Door onderzoek met betrekking tot de residentiële behandeling van geweldplegers.

Gendreau en Ross (1987) beschouwen Agee (1979 en 1986) als de leidende auto-

riteit op dit gebied. Agee heeft aangegeven aan welke voorwaarden een goede

behandeling van geweldplegers dient te voldoen. Centraal staan de begrippen

therapeutische gemeenschap en team management. Er wordt veel belang toe-

gekend aan een gestructureerde behandeling en aan discipline, aan reinforce-

ment-systemen tussen de cliënten onderling, aan het stimuleren van prosociale

relaties en aan het leren beseffen wat de gevolgen van geweld zijn voor de

slachtoffers.

Voor elk der drie van de bovengenoemde gebieden geldt volgens Gendreau en Ross

dat er weinig effectiviteitsonderzoek is verricht over een wat langere termijn. De

resultaten vallen echter vrijwel zonder uitzondering gunstig uit. Er is onder andere

een case-studie van Bistline en Frieden (1984) met een follow-up termijn van twaalf

maanden, die een bevestiging vormt voor de zojuist genoemde theorie van Novaco.

Uit onderzoek van Bornstein e.a. (1980) blijkt dat vier agressieve adolescenten ook

zes maanden na hun behandeling zich nog wisten te onthouden van agressief
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Schema 2: Effectiviteit van interventies per delictsoort
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soort delict soort interventie resultaat*

gewelddelicten diverse vormen van behandeling

seksuele delicten

t

aversieve therapie +

shame aversion ?

systematische desensitisatie ?

positieve conditionering ?
cognitieve gedragstherapie +

psycho-analyse -

groepstherapie
gezinsinterventie +
idem bij incest ++
covert sensitization f

idem bij exhibitionisme ++

orgastische heropvoeding +
farmacologische therapie f

oververzadiging -

f-aanhouden contact na behandeling ++

verkeersdelicten
- rijden onder invloed intrekken rijbewijs ++

alcoholcontroles

cursussen en behandelingsprogramma's ?

+ = effectief, ++ = zeer effectief, - = niet effectief, f= kàn effectief zijn, ? = effectiviteit nog niet aangetoond

gedrag. Het programma van Agee ten slotte zou volgens Gendreau en Ross grondig

worden geëvalueerd door de Rand Corporation (een Amerikaans onderzoeksinstel-

ling), maar een dergelijke publikatie werd door ons niet aangetroffen.

2.4 Schematisch overzicht

Enkele delictsoorten en een breed scala van bijbehorende interventies zijn in het

voorgaande aan de orde geweest. Bij wijze van samenvatting zijn de besproken

onderzoeksgegevens gerangschikt in schema 2, zodat de lezer als het ware in één

oogopslag de uitkomsten van dit hoofdstuk in zich op kan nemen. Getracht is de

plus- en mintekens in dit schema op een objectieve manier toe te kennen. Het blijft

echter een vrij grove vereenvoudiging, en men kan erover twisten of een ±-teken niet

hier en daar vervangen zou moeten/kunnen worden door een vraagteken. is In de

hoofdstukken 3 t/m 5 zullen vergelijkbare schema's worden geplaatst.

15 Overigens doet deze plus- en minwaardering denken aandie vande Consumentengids. 'Beste koop' zijn

uiteraard de met ++ aangegeven interventies. Als 'voordelige keus' zou men kunnen aanmerken de niet-

en semi-residentiële interventies die minstens één plusteken scoren.
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Effectiviteitsonderzoek waarin

kenmerken/omstandigheden van

daders centraal staan

Eén manier om te differentiëren in de strafrechtspleging, is rekening houden met

individuele kenmerken en/of omstandigheden van daders. In dit verband kwamen

we in de literatuur twee belangrijke thema's tegen: het ene betreft classificatiesyste-

men van te behandelen delinquenten, het andere de behandeling van verslaafde

delinquenten. Beide thema's zullen wij nu aan de orde stellen.

3.1 Classificatie ten behoeve van behandeling

Op dit gebied werden de volgende vier publikaties aangetroffen: Palmer (1984),

Sechrest (1987), Gendreau en Ross (1987) en Catalano e.a. (1989). De studie van

Gendreau en Ross is Canadees, de overige drie zijn van Amerikaanse origine.

3.1.1 Overzichtsstudies

Palmer (1984)

Als doelstellingen van behandeling in een strafrechtelijk kader onderscheidt Palmer

maatschappijgerichte (belang van de samenleving staat centraal) en delinquent-

gerichte doelen (belang van de delinquent staat centraal). Voor justitie staat uiter-

aard het eerste doel voorop, maar vaak kan volgens Palmer het tweede doel een mid-

del zijn om het eerste te bereiken. Cursussen, therapieën, aandacht voor persoon-

lijke omstandigheden en dergelijke kunnen ertoe leiden dat delinquenten in de toe-

komst niet meer zo gemakkelijk tot het plegen van crimineel gedrag overgaan. In het

kader van zo'n behandeling kan ook straf een rol spelen. Dit is dan niet de wettelijke

straf die werd opgelegd naar aanleiding van het delict, maar straf als onderdeel van

de behandeling (bijvoorbeeld het onthouden van bepaalde voorrechten, het tijdelijk

afzonderen enzovoort).16 De meeste behandelingsprogramma's streven ernaar, het

gedrag van delinquenten door middel van positieve impulsen en beloningen te

beïnvloeden, danwel om via pragmatische weg hun leefomstandigheden te verande-

ren en hun sociale kansen te vergroten.
Ten behoeve van effectmetingen worden gewoonlijk de diverse behandelingsstrate-

gieën globaal in een aantal methoden ingedeeld (men onderscheidt individuele the-

16 Zie over de verschillende niveaus van leedtoevoeging ook paragraaf 1.1.4.
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rapie, groepstherapie, opleidingen, enzovoort). Het verbaast Palmer niet dat er wei-

nig of geen effect gevonden wordt bij een beschouwing op dat niveau. Wanneer ech-

ter gemeten wordt met een fijnere maat, blijken diverse vormen van behandeling bij

bepaalde delinquenten wel degelijk te werken. Ofschoon er grote onenigheid bestaat

over de deugdelijkheid van veel wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van
behandelingsmethoden, ontkent niemand volgens Palmer dat het vooral belangrijk

is om voor elke delinquent dat behandelingsprogramma te zoeken, dat het best aan-

sluit bij diens individuele behoeften en omstandigheden. Het gaat om `differentiële

behandeling'. De classificatie van delinquenten moet op de behandelingsmogelijkhe-

den vooruitlopen; vaak zijn de keuzemogelijkheden (bijvoorbeeld tussen residen-

tieel of ambulant) bij voorbaat beperkt ten gevolge van justitiële beslissingen.

Classificatie moet volgens Palmer meer zijn dan indelen en beschrijven; classificatie

moet tevens voorspellen en misschien ook voorschrijven. Er bestaan al classificatie-

systemen die zo werken, en sommige zijn volgens Palmer ingewikkelder dan andere.

Naarmate een systeem verfijnder wordt, is het moeilijker uitvoerbaar en kost de

uitvoering meer tijd en geld. Er is in de ogen van Palmer nog geen systeem dat een

goed evenwicht biedt tussen de respectievelijke voor- en nadelen van eenvoud en

complexiteit. 17

Door middel van classificatiesystemen kan volgens Palmer nooit volledig tegemoet

gekomen worden aan de individuele behoeften van alle daders; niettemin bieden zij

een vertrekpunt voor (verder) onderzoek. Ook geven zij tenminste aan welke kant

het met een individuele dader ongeveer op moet, en wat er om te beginnen met hem

moet gebeuren. Men is het er in het algemeen over eens, dat beslissingen omtrent

toewijzing aan een programma ongeveer om de zes maanden moeten worden bijge-

steld, op grond van mogelijke wijzigingen in de omstandigheden. Als er eenmaal op

grote schaal met goede classificatiesystemen gewerkt gaat worden, en men kiezen

kan uit een breed scala van behandelingsmogelijkheden, zullen ook plaatsende in-

stanties daar profijt van kunnen hebben. Zij zullen zich tevoren kunnen laten infor-

meren over de behandelingsmogelijkheden binnen een rechtsgebied of binnen een

bepaalde inrichting en op deze manier beter dan nu tot een weloverwogen beslissing

kunnen komen.

Sechrest (1987)

Ook Sechrest verrichtte een overzichtsstudie met betrekking tot classificaties van

delinquenten. Hoewel hij dit niet uitdrukkelijk stelt, gaat zijn studie voornamelijk

over gedetineerde delinquenten. Volgens Sechrest worden gedetineerden vaak in-

gedeeld in groepen, zonder dat er sprake is van een theoretische onderbouwing voor

die indeling. Overigens wenst hij - evenals Palmer - onder classificatie meer te ver-

staan dan alleen dit indelen in groepen; het gaat hem om het hele proces van classi-

17 Als de vier beste systemen beschouwt Palmer vooralsnog de I-level classificatie, de conceptual level classi-

ficatie, de Wisconsin classificatie en de Jesness Inventory. Een uiteenzetting over de inhoud van de syste-

men geeft hij niet. Voor een beschrijving van het 1-level systeem zie verderop in de tekst.
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ficeren, tot en met de keuze van een geschikt behandelingsprogramma. Voor zijn

studie beschouwt Sechrest de resocialisatie als het centrale doel van behandelings-

programma's voor delinquenten.

In het eerste gedeelte van zijn studie bespreekt hij zes classificatiesystemen die in

gebruik zijn voor het indelen van delinquenten los van de beoogde behandeling. Een

duidelijke directe relatie tussen die twee wordt volgens Sechrest zelden gelegd. We

zullen deze zes systemen - zoals besproken door Sechrest - hier kort samenvatten.

Daarbij valt het Sechrest op dat geen enkel systeem gericht is op alle leeftijden; vol-

wassenen en jeugdigen worden dus apart geclassificeerd.

1 Classificatie naar delictgedrag. Veel auteurs maken onderscheid op grond van het

soort criminele gedrag of het patroon daarin dat kenmerkend is voor de pleger.

Bij wijze van voorbeeld noemt Sechrest indelingen van Gibbons uit 1970 (voor

jeugdigen) en uit 1973 (voor volwassenen). Als systeem op grond waarvan voor

een geschikte behandeling kan worden gekozen, missen deze indelingen vol-

gens hem iedere samenhang. Sommige categorieën verwijzen naar de veronder-

stelde oorzaak van het criminele gedrag, andere naar de omstandigheden waar-

onder het delict gepleegd werd, weer andere naar het al dan niet verslaafd zijn,

enzovoort.

2 Psychiatrische/psychodynamische classificatie. Hier heeft zich vooral de Freudi-

aanse theorie doen gelden. Vroege pogingen om plegers van delicten in te delen

vanuit een psychodynamisch perspectief waren die van Alexander en Staub uit

1956 (voor jeugdigen) en die van Hewitt en Jenkins uit 1946 (voor volwassenen).

Er blijken geen systematische pogingen te zijn gedaan om de betrouwbaarheid

van deze indelingen te testen. Ook bieden zij geen aanknopingspunten voor de

keus of de invulling van passende behandelingsprogramma's.

3 De `1-level' classificatie. Deze berust op een invloedrijke theorie en betreft alleen

jeugdigen. Het gaat om de ego-ontwikkelingstheorie van Sullivan e.a. uit 1957,

waarin de nadruk ligt op de interactie tussen mensen. Er worden zeven niveaus

(1-levels) van intermenselijke rijpheid beschreven. Elk I-level vertegenwoordigt

een stadium waarin een cruciaal intermenselijk probleem opgelost moet wor-

den; mislukking leidt tot fixatie op dat niveau. Ruim 60%. van alle jeugdige mis-

dadigers zou niet verder zijn gekomen dan het zesde niveau (neurotic acting out,

neurotic anxious, situational emotional reaction, en de cultural identifier). Der-

tig procent zou gefixeerd zijn op het derde niveau (passive conformist, cultural

conformist, antisocial manipulator) en 4% zou zijn blijven steken op het tweede

niveau (asocial aggressive, asocial passive). Verschillende I-level typen zouden

elk een verschillende behandeling nodig hebben, maar in de praktijk is volgens

Sechrest het onderscheid in de therapieën vaak minimaal. Sechrest voert Palmer

op als een aanhanger van het 1-level systeem.18 Volgens Sechrest is echter niet

18 Opmerkelijk is, dat Sechrest diverse publikaties van Palmer citeert maar niet diens review uit 1984 dat

hiervoor besproken werd.
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hard te maken dat het 1-level systeem inderdaad effectief is. Pogingen tot evalua-

tie hebben tot nu toe niet tot overtuigende resultaten geleid; er is nooit een

goed opgezet, gerandomiseerd onderzoek gedaan. Ernstiger nog is het feit dat

de onderzoekers geen duidelijke hypothesen formuleerden voorafgaand aan

hun onderzoek. Meestal was de hypothese beperkt tot verwachtingen over de

uitkomsten die zouden uiteenlopen al naar gelang groepen delinquenten aan

verschillende behandelingen werden onderworpen. Voor zover er al verschillen

gevonden werden, waren die volgens Sechrest niet groot, niet consistent, en niet

noodzakelijk een bewijs voor de juistheid van de onderliggende theorie.

4 Het classificatiesysteem van Quay. Dit systeem voor jeugdigen is in de loop van

vele jaren ontwikkeld en uitgetest. Het is gebaseerd op antwoorden van jonge-

ren op een speciale vragenlijst. Met behulp van multivariate analyses kwamen

Quay en - onafhankelijk van hem - andere onderzoekers tot een indeling in vier

categorieën van delinquent gedrag: undersocialized aggression, socialized

aggression, attention deficit en anxiety-withdrawal-dysphoria. Volgens Sechrest

wordt door onderzoek bevestigd dat het classificatiesysteem van Quay geschikt

is voor jeugddelinquenten. Niet geheel duidelijk is het echter nog welke conse-

quenties voor behandeling er aan indeling bij elk van de vier categorieën moe-

ten worden verbonden. Quay zelf en een collega uitten hierover wel enige spe-

culaties, maar overtuigend effectiviteitsonderzoek ontbreekt volgens Sechrest

vooralsnog (Quay en Parsons, 1971).

5 De classificatie van Megargee. Deze vindt haar oorsprong in de Minnesota Multi-

phasic Personality Inventory (MMPI), een van de oudste en meest gebruikte per-

soonlijkheidstesten uit de klinische psychologie. Megargee en een collega lieten

de test invullen door verschillende groepen jeugddelinquenten en kwamen zo

tot een indeling in tien verschillende typen. Megargee en ook andere auteurs

zijn van mening dat de indeling geschikt is als basis voor de keus van een behan-

delingsprogramma, maar volgens Sechrest levert Megargee's benadering meer

soorten daders op dan er behandelingsprogramma's zijn. Misschien is het onder-

scheiden van de tien typen nuttig met het oog op het gevangenisbeheer, maar

voor het kiezen van een effectieve behandeling lijkt dit systeem minder geschikt.

6 Quay's typologie voor volwassenen. Ook voor volwassenen ontwierp Quay een

classificatiesysteem: het Adult Internal Management System (AIMS). Volwassen

daders worden ingedeeld in vijf categorieën. Deze zijn genummerd om negatie-

ve connotaties te voorkomen. Sechrest is zo vrij om te vermelden dat het globaal

om de volgende typen gaat: aggressive psychopath, manipulative, situational,

inadequate-dependent en neurotic-anxious. Hoewel deze classificatie vooral be-

doeld is voor het indelen van gevangenen in beheersbare groepen, zou Quay

pretenderen dat zij ook bedoeld en geschikt is voor het toewijzen aan behande-

lingsprogramma's. Dit laatste moet echter volgens Sechrest nog wetenschappe-

lijk worden aangetoond.
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Na dit overzicht van classificatiesystemen gaat Sechrest nader in op variabelen die

gebruikt worden in de diverse classificatiesystemen. Klassieke criteria zijn veelal

strikt individuele eigenschappen van de dader zoals geestelijke rijpheid of mate van

angst. Volgens Sechrest is het van belang om ook rekening te houden met de aan-/af-

wezigheid van familie en vrienden, met de stabiliteit van de buurt waar de betrok-

kene straks (weer) gaat wonen, met zijn economische vooruitzichten na vrijlating en

met de tijd die hij nog in detentie heeft door te brengen. Vooral dit laatste is van be-

lang, maar bij het toewijzen van gedetineerden aan behandelingsprogramma's wordt

er in het algemeen weinig of geen rekening mee gehouden. Uitvoering van de 1-level

classificatie vereist tevens een classificatie van behandelaars; elk niveau vereist een

andere manier van optreden. Sechrest wijst erop dat dit in de praktijk moeilijk te rea-

liseren is.

Vervolgens zet Sechrest uiteen aan welke kenmerken naar zijn mening classificaties

moeten voldoen, willen ze geschikt zijn als basis voor de keuze van een effectief

behandelingsprogramma. Hij onderscheidt drie manieren waarop een classificatie-

systeem ontwikkeld kan worden: theoretisch, empirisch en pragmatisch. Een voor-

beeld van een theoretisch onderbouwd systeem is de 1-level classificatie. Een empi-

risch systeem begint zonder uitgesproken vooronderstellingen, en richt zich meestal

op groepen delinquenten die bepaalde eigenschappen gemeen hebben. Aan effect-

metingen moeten echter wel enkele aannames ten grondslag liggen. Meestal betreft

het persoonlijke en gedragskenmerken, waarop men dan statistische methoden los-

laat, teneinde typen daders te onderscheiden. Dan moet eigenlijk worden vastge-

steld tot welke behandelingen deze typering het beste kan leiden, maar daaraan

ontbreekt het helaas nog al eens. Voor de pragmatische benadering is de term 'sys-

teem' in feite wat te veel gezegd. De indeling geschiedt op grond van onmiddellijke

behoeften die vaak verband houden met beheersproblemen in de gevangenis (bij-

voorbeeld wel/niet vluchtgevaarlijk, wel/geen drank- of drugproblemen). Resociali-

satiedoelen spelen hier een ondergeschikte rol.

Evenals Palmer tracht ook Sechrest op een rijtje te zetten, wat er nodig is voor een

goed classificatiesysteem. Volgens Sechrest moet het om te beginnen theoretisch

onderbouwd zijn. Hoe gebrekkig het 1-level systeem volgens hem misschien ook is,

gezegd moet worden dat het een theoretische basis heeft. Een bijkomend voordeel

van het 1-level systeem is volgens Sechrest dat het berust op een algemene theorie

over persoonlijkheidsontwikkeling, en niet op een theorie die zich beperkt tot ple-

gers van strafbare feiten. Een goed classificatiesysteem moet verder efficiënt zijn,

betrouwbaar en toepasbaar op een grote meerderheid van daders. Het moet leiden

tot behandelingen waarvan de effectiviteit kan worden aangetoond door middel van

onderzoek. De effecten moeten ook blijken voort te duren na de vrijlating, want zo

niet dan is misschien alleen de invloed van het gevangenisregime gemeten, en zijn

blijkbaar de pogingen tot blijvende resocialisatie vruchteloos geweest. Een goed

classificatiesysteem ten slotte moet dynamisch zijn in de zin dat het rekening houdt

met veranderingen die zich eventueel voordoen in de omstandigheden of het behan-

delingsaanbod.
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Het laatste deel van zijn publikatie wijdt Sechrest aan de consequenties van classifi-

catie voor de behandeling. Classificaties bedenken is op zich misschien niet zo moei-

lijk, maar tot welke behandeling moeten zij leiden? De bestaande indelingssystemen

voldoen volgens Sechrest absoluut niet. De indelingssystemen zijn te grof of de diffe-

rentiatie is dermate groot dat er geen sprake meer kan zijn van een indeling in klas-

sen. Als alternatieve methode stelt Sechrest voor om inderdaad van grove classifica-

tie af te zien en gevarieerde pakketten aan te bieden die zijn afgestemd op individue-

le behoeften en problemen. De term `diagnose' acht hij beter op zijn plaats. De diag-

nose begint met het vaststellen van wat de betrokkene in eerste instantie nodig

heeft, waarbij vooral wordt gelet op de tijd die nog in gevangenschap moet worden

doorgebracht. Is dat nog vele jaren, dan zal er om te beginnen behoefte zijn aan een

overlevingsstrategie om die periode door te komen. Is die periode niet zo lang meer,

dan wordt het navenant belangrijker om te weten hoe de betrokkene er economisch

voor zal staan als hij vrij komt. Op grond van de uiteenlopende diagnoses zullen indi-

viduele behandelingspakketten kunnen worden samengesteld. Een andere variabele

ten behoeve van de classificatie/ diagnose zou volgens Sechrest kunnen zijn hoe de

betrokkene met medemensen omgaat. Als onderdeel van een individueel pakket zou

dan bijvoorbeeld zo nodig een assertiviteitstraining kunnen worden opgenomen,

een training sociale vaardigheden of een cursus agressiebeheersing.

Vooral bij jeugdigen is de thuis- en gezinssituatie van belang. De nadruk moet ko-

men te liggen niet zozeer op persoonlijke kenmerken van de delinquent, maar op het

in kaart brengen van zijn problemen. Om de effectiviteit van de verschillende behan-

delingsmethoden vast te stellen, moet eerst bekend zijn wat ze precies inhouden. Tot

op heden is er geen manier om behandelingsmethoden op een zinvolle wijze in te

delen. Er is geen methode bekend waarin wordt verwezen naar de problemen waar-

op de interventies gericht zijn, of wat ze zouden kunnen opleveren. Wat wordt bij-

voorbeeld beoogd met scholing? Als de doelstelling is om iemands kansen op de

arbeidsmarkt te vergroten, dan kan de interventie als geheel beter worden getypeerd

als economisch gericht en kan de scholing onderdeel uitmaken van een groter

pakket. In een ander geval zou de scholing deel kunnen uitmaken van een pakket dat

gericht is op het bevorderen van iemands zelfvertrouwen, enzovoort.

Hoewel Sechrest een groot voorstander is van het indelen van delinquenten in be-

handelingscategorieën, ziet hij ook bezwaren. De gewenste differentiatie kan bij-

voorbeeld te duur zijn, of praktisch niet uitvoerbaar in een streng beveiligde inrich-

ting. Ook is het denkbaar dat de behandelende staf het niet volhoudt. Daarnaast

kunnen er wettelijke en ethische problemen rijzen. Stel bijvoorbeeld dat volgens een

classificatiesysteem een bepaald soort delinquent een relatief harde aanpak nodig

heeft, terwijl een ander type vroegtijdig in vrijheid kan worden gesteld. Is dat te

rechtvaardigen? Ook het indelen in een categorie (labelen) kan schadelijke effecten

hebben; labelen zou het gedrag kunnen bevorderen dat men juist wil afleren, en zou

- ook binnen de gevangenismuren - stigmatiserend kunnen werken. Of ook een

probleemgericht classificatiesysteem zou leiden tot deze ongewenste effecten, valt

volgens Sechrest niet te zeggen. Maar een dergelijk risico zal in elk geval kleiner zijn
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dan de risico's die zijn verbonden aan het indelen van gedetineerden alleen maar op

grond van persoonlijke eigenschappen.

Gendreau en Ross (1987)

In hun overzichtsstudie met betrekking tot de effectiviteit van behandelingsprogram-

ma's besteden ook Gendreau en Ross aandacht aan individuele verschillen en aan

classificatiesystemen. Vele daarvan kwamen we inmiddels al tegen onder Palmer

(1984) en Sechrest (1987). De auteurs verwijzen naar de International Differential

Treatment Association (IDTA), onder wier auspiciën tal van publikaties verschenen

over diverse classificatiesystemen. Hieruit komt volgens Gendreau en Ross duidelijk

naar voren dat het rekening houden met individuele verschillen bepalend is voor de

effectiviteit van de interventie. Uit onderzoek naar de werking van het conceptual

level systeem (in combinatie met I-level) blijkt dat mensen met een betrekkelijk laag

conceptueel niveau een meer gestructureerde omgeving en behandeling nodig heb-

ben (Leschied e.a., 1985). Dit wordt volgens Gendreau en Ross bevestigd door een

follow-up onderzoek van Leschied en Thomas (1985) onder 62 vijftienjarigen: toe-

wijzing aan een programma op grond van het I-level/conceptueel-niveausysteem

leidde in een jaar bij 17% van de experimentele groep tot een nieuwe vrijheidsstraf,

tegen 30 tot 50% bij de controlegroep.

Nog niet door Palmer of Sechrest maar wel door Gendreau en Ross genoemde indivi-

duele verschillen betreffen het niveau van morele ontwikkeling. Deze zijn ontleend

aan de theorie van Kohlberg, die een aantal stadia van morele ontwikkeling onder-
scheidt.19 Diverse interventieprogramma's zijn toegepast en onderzocht; deze zullen

verder worden besproken in hoofdstuk 4 en vooral in hoofdstuk 5.

Wat evenmin door Palmer of Sechrest als afzonderlijk thema wordt behandeld, is de

recidivevoorspellende waarde van individuele kenmerken. Gendreau en Ross daar-

entegen beschouwen het ontwikkelen van risicoschalen als een veelbelovende

manier van classificatie voor behandeling. Reeds aan de hand van enkele gegevens

kan een risicoschaal worden ontwikkeld (bijvoorbeeld leeftijd, crimineel verleden

en dergelijke).20 Veel risicoschalen blijken effectieve voorspellers en in een aantal

opzichten zijn ze beter dan de MMPI. De effectiviteit zou veelvuldig door onderzoek

bevestigd zijn en hoe het risico precies bepaald wordt, lijkt niet eens zoveel uit te

maken. Gendreau en Ross spreken van het risicoprincipe. Dit houdt in: hoe lager

het recidiverisico, des te minder intensief hoeft de interventie te zijn.

Uit onderzoek van Andrews, Kiessling e.a. (1986) blijkt dat een te intensieve inter-

ventie (bij personen met een gering risico) kan leiden tot een toename van de reci-

dive en/of dat het contact met andere delinquenten (wèl behorend tot een risico-

19 Kohlberg (1969, 1976 en 1984) onderscheidt drie stadia van morele ontwikkeling die de mens normaal

gesproken doormaakt. Delinquenten blijven als het ware steken in een vroeg stadium en worden in

moreel opzicht niet volwassen. Voor een beknopte bespreking van Kohlbergs theorie zie Bol (1991).

20 Als voorbeelden noemen Gendreau en Ross de Wisconsin Risk Scale, de U.S. Salient Factors score en de

Level of Supervision Inventory (LSI).
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groep), daartoe kan leiden. Andrews en zijn collega's onderscheiden naast het risico-

principe ook nog de begrippen `behoefte' en `responsiviteit'. Hiermee willen zij bena-

drukken dat bij de toedeling van de delinquenten aan een meer of minder intensief

programma niet alleen op enkele statische variabelen - zoals leeftijd of aantal eerde-

re veroordelingen - moet worden gelet, maar ook op meer dynamische variabelen

zoals de mate van verslaving (of de behoefte aan hulp) en het morele/cognitieve

niveau. Hiermee kan men bepalen of de betrokkene geschikt is voor deelname aan

een bepaald programma.

Catalano, Wells, Jenson en Hawkins (1989)21

Behalve Gendreau en Ross (1987) wijzen ook Catalano e.a. (1989) op de voorspellen-

de waarde van individuele factoren. Deze auteurs bespreken een aantal persoonlijke

en andere factoren die blijkens wetenschappelijk onderzoek (mede) de recidive voor-

spellen. Het gaat om de volgende individuele kenmerken.

1 Delictgebonden variabelen. Hoe jonger men is bij de eerste veroordeling, des te

groter de kans op een nieuwe veroordeling. De kans op een nieuwe veroordeling

is groter voor iemand die alléén een misdrijf pleegt dan voor deelnemers aan

groepsdelicten. Het hebben van een crimineel verleden is een zeer goede voor-
speller voor nieuw crimineel gedrag.

2 Demografische gegevens. Geslacht en sociaal-economische status zijn ook goede

voorspellers. Voor zowel vrouwen als beter gestitueerden is de kans op recidive

kleiner.

3 Persoonlijke kenmerken. Volgens sommige onderzoekers zou er verband bestaan

tussen een laag IQ en recidive; andere onderzoekers nuanceren deze uitkomst.

Persoonlijke kenmerken die verder in verband gebracht worden met recidive

zijn impulsiviteit, een antisociale mentaliteit en een slechte sociale aanpassing

(reeds voor de arrestatie). Veel persoonlijke kenmerken lijken vaste karaktertrek-

ken te zijn (geworden) die zich niet (meer) laten veranderen. Andere eigen-

schappen echter, die meer te maken hebben met sociale omgangsvormen van

de jeugdige, zijn volgens de auteurs mogelijk nog te beïnvloeden door middel

van sociale-vaardigheidstrainingen. Van de zogenaamde cognitieve vaardigheids-

training zou reeds zijn aangetoond dat deze inderdaad effectief is voor het terug-

dringen van (ongewenst) impulsief gedrag en agressiviteit.

4 Ander probleemgedrag. Probleemgedrag in de vroege jeugd (liegen, stelen, agres-

sie) is niet alleen en goede voorspeller voor later crimineel gedrag, maar ook

voor de recidive. Als ander probleemgedrag wordt ook druggebruik genoemd.

5 Schoolfactoren. Slechte schoolprestaties en spijbelen hangen nauw samen met

herhaald crimineel gedrag: jeugddelinquenten met een voorgeschiedenis van

21 Anders danmen zou verwachten (op grond vande titel vanhun bijdrage) betreft de overzichtsstudie van

Catalano e.a. (1989) niet alleen de effectiviteit vanprogramma's voor druggebruikende gedetineerden,

maar meer in het algemeen ook de invloed van residentiële behandelprogramma's op de recidive van

jeugddelinquenten.
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problemen op school vormen bij uitstek een risicogroep als het gaat om de kans

op recidive.

6 Gezinsfactoren. Een heel scala van gezinsfactoren kan leiden tot herhaald crimi-

neel gedrag. Het kan gaan om de kwaliteit van de woonomstandigheden, om

een negatieve sfeer in huis, om crimineel gedrag van ouders of andere familie-

leden en/of om het wegvallen van een der ouders.

7 Factoren in de sociale omgeving. Naast druggebruik (zie hieronder) wordt in dit

verband genoemd een laag ontwikkelingspeil van de buurt waar men woont.

3.1.2 Samenvatting

Behandelingsprogramma's voor delinquenten kunnen volgens Palmer en volgens

Gendreau en Ross effectief zijn voor bepaalde groepen delinquenten onder bepaalde

omstandigheden. Dat dit uit veel wetenschappelijke evaluaties niet naar voren komt,

is volgens Palmer een gevolg van het feit dat bij onderzoek de indeling in behande-

lingsmethoden en typen dader meestal veel te grof is. Wanneer de nodige verfijnin-

gen worden aangebracht, blijken tal van programma's voor tal van (sub)groepen wel

degelijk te werken.

Pogingen tot classificatie van (gedetineerde) delinquenten zijn volgens Sechrest tot

nu toe te weinig theoretisch onderbouwd, te simplistisch en te zeer gebaseerd op

strikt persoonlijke eigenschappen van daders. Sechrest beschouwt als kern van de

problematiek van het classificeren dat bestaande systemen, hoewel sommige op

zichzelf goed in elkaar zitten, niet aangeven wat voor behandeling vervolgens geïndi-

ceerd is. Ook Palmer stelt dit in zijn bijdrage centraal. Er moet volgens beide auteurs

worden gestreefd naar de ontwikkeling van een classificatie- tevens behandelings-

systeem. Volgens Sechrest moet voor het ontwikkelen van een goed systeem eerst

beter worden nagedacht over de factoren die mogelijk verantwoordelijk zijn voor het

feit dat sommige mensen zich niet aan de wet houden en wat er vervolgens voor

nodig is om daarin verandering te brengen. Er is behoefte aan een veelzijdig systeem

dat rekening houdt met de kenmerken van de dader maar ook met zijn leefsituatie,

dat bovendien tussentijds inspeelt op veranderende omstandigheden.

Palmer noemt vier classificatiesystemen die voorlopig redelijk lijken te voldoen; in

de ogen van Sechrest echter is van een goed systeem nog geen spoor te bekennen.

Meer onderzoek wordt nodig geacht, vooral met betrekking tot de vraag hoe de ver-

schillende behandelingsmogelijkheden en de individuele behoeften van delinquen-

ten het best op elkaar kunnen worden afgestemd, in een systeem dat enerzijds niet

al te simplistisch is maar anderzijds ook weer niet al te ingewikkeld.

Anders dan Palmer en Sechrest besteden zowel Gendreau en Ross als Catalano e.a.

speciale aandacht aan de recidivevoorspellende waarde van individuele kenmerken.

Vooral Gendreau en Ross zien veel in een classificatiesysteem dat gebaseerd is op

risicometingen. Daarnaast echter moet men ook volgens hen steeds rekening blijven

houden met individuele behoeften van de dader en moet het aangeboden program-

ma aansluiten bij diens persoonlijke mogelijkheden.
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Verslaving is niet strafbaar. Maar wanneer de verslaving leidt tot het plegen van een

of meer delicten, kan het behandelen van die verslaving deel gaan uitmaken van de

straf enlof de maatregel die vervolgens wordt opgelegd. Daarnaast kan de behande-

ling van de verslaving ook deel gaan uitmaken van de voorwaarden die de rechter

(of de officier van justitie) stelt, met als hoofddoel voor justitie dat in de toekomst

het criminele gedrag achterwege blijft. Gevangenissen en huizen van bewaring

zitten vol met verslaafden. Daarom vinden Gendreau en Ross (1987) het opmerkelijk

dat er maar weinig behandelingsprogramma's speciaal zijn afgestemd op verslaafde

delinquenten. Dergelijke programma's zijn er echter wel, zoals hieronder zal blijken.

Vier overzichtsstudies worden besproken: Onstein (1987), Gendreau en Ross (1987),

Leukefeld en Tims (1988) en van Catalano e.a. (1989). In de (Canadese) studie van

Gendreau en Ross komt zowel alcohol- als drugverslaving ter sprake; in de overige

drie overzichtsstudies (één Nederlandse en twee Amerikaanse) gaat het alleen om
drugverslaving.

Gegevens over de effectiviteit van de te bespreken behandelingsprogramma's lenen

zich, evenals de gegevens van hoofdstuk 2, goed voor een schematisch overzicht

(schema 3).

3.2.1 Alcohol

Over de effectiviteit van programma's voor alcoholverslaafde delinquenten bestaat

volgens Gendreau en Ross (1987) nog onvoldoende duidelijkheid. Zij verwijzen naar

een overzichtsstudie van Ross en Lightfoot (1985), volgens wie er - enkele uitzonde-

ringen daargelaten - weinig goed gecontroleerd onderzoek op dit gebied is verricht.

Anderzijds is het ook zo dat behandelingsmethoden die voor niet-delinquenten

reeds effectief zijn, nog nauwelijks op delinquenten zijn toegepast.

Het is bekend dat voor sommige alcoholisten de volgende behandelingen effectief

kunnen zijn: covert sensitization, behavioral self-control, en breed-spectruminterven-

ties waarin onder andere zijn opgenomen trainingen in sociale vaardigheden, huwe-

lijks- en gezinstherapie. Onderzoekers zijn het er ook over eens dat strategieën voor

gecontroleerd drinken effectief kunnen zijn, vooral bij jonge volwassenen die zwaar

drinken terwijl zij nog net niet volledig verslaafd zijn. Gendreau en Ross denken dat

juist deze aanpak wel eens geschikt zou kunnen zijn voor verslaafde criminelen, voor

wie het tegenover hun vrienden een te groot gezichtsverlies zou betekenen wanneer

ze helemaal zouden moeten stoppen met drinken.

Gendreau en Ross koesteren verder hoge verwachtingen ten aanzien van de zogehe-

ten terugvalpreventie en de zelfredzaamheidtheorie. De op deze principes gebaseer-

de methode richt zich vooral op de vraag hoe het komt dat mensen niet in staat zijn

om na een geslaagde behandeling het nieuw geleerde gedrag ook vol te blijven hou-

den. Vandaar dat terugvalpreventie van cruciaal belang wordt geacht voor het berei-

ken van enig lange-termijneffect. De training in zelfredzaamheid is gericht op het
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soort verslaving soort interventie resultaat*

alcohol

drugs

covert sensitization +

behavioral self-control +

breed spectrum-interventies t

strategieën voor gecontroleerd drinken +

idem bij jong volwassen zware drinkers ++

terugvalpreventie/ `zelfredzaamheid' +

methadon-onderhoudstherapie t

therapeutische gemeenschap ±1+
idem korter dan een jaar t

idem een jaar +
idem langer dan een jaar -

ambulante drugvrije programma's t

detoxificatieprogramma's f
rekening houden met mogelijkheden van deelnemers +

gerichtheid op gedragsmodificatie +

grote ervaring bij begeleiders +

terugvalpreventie +

geprogrammeerde nazorg +

+ = effectief, ++ = zeer effectief, - = niet effectief, t= kán effectief zijn, ? = effectiviteit nog niet aangetoond

bijbrengen van zoveel zelfvertrouwen dat men zichzelf in staat acht om in bepaalde

risicosituaties weerstand te bieden aan de verleiding van alcohol. Annis en Davis

(1987) behoorden tot de eerste onderzoekers die deze methode hebben geëvalueerd.

Na een follow-up termijn van zes maanden was er een dramatische afname van het

drankgebruik en 29% van de 45 proefpersonen onthield zich zelfs geheel van alco-

hol. Hoewel Annis en Davis zelf niet te vroeg willen juichen (zij wensen replicatie-

onderzoek met langere follow-up termijnen), zien Gendreau en Ross erg veel in deze

methode, zij durven zelfs te veronderstellen dat de training in zelfredzaamheid ook

geschikt zal blijken voor de behandeling van ander probleemgedrag van delinquen-

ten.

3.2.2 Drugs

Onstein (1987)

Veel gebruikte behandelingsmethoden voor heroïneverslaafden zijn methadonpro-

gramma's en drugvrije therapeutische gemeenschappen (TG's). De effectiviteit van

deze programma's is volgens de Nederlandse auteur Onstein moeilijk te meten en er

is weinig langlopend follow-up onderzoek verricht. Toch is Onstein erin geslaagd,

vijf onderzoeken met een langlopende follow-up periode (minstens tien jaar) te vin-

den. Het betreft onderzoeken uit Amerika, Engeland (drie stuks) en Zweden.
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Deze vijf studies tonen een opvallende overeenkomst in eindresultaten. Na tien jaar

was 40% van de behandelden (voor zover na te gaan) abstinent, 40% nog steeds ver-

slaafd en 15% overleden aan de gevolgen van het heroïnegebruik. Het soort interven-

tie lijkt er niet toe te doen. Volgens één van de Engelse onderzoeken moet de behan-

deling altijd samen gaan met andere veranderingen in het leven van de verslaafde

(Wille, 1981). Opmerkelijk is een door Onstein geciteerd Amerikaans onderzoek van

Vaillant uit 1966. Hierin werd nagegaan of een gevangenisstraf invloed heeft op de

drugverslaving. Het bleek dat een gevangenisstraf van meer dan negen maanden,

gevolgd door streng reclasseringstoezicht, veel effectiever was dan opname in een

inrichting of een korte gevangenisstraf zonder begeleiding. Dit verschil werd ook na

twaalf jaar nog gemeten.

Hoewel het onderzoek van Vaillant voornamelijk het (op zich in Nederland niet straf-

bare) druggebruik betreft en slechts zijdelings het criminele gedrag, zullen we gezien

de nauwe relatie die vaak bestaat tussen drugverslavingen criminaliteit, het onder-

zoek van Vaillant hier toch kort weergeven. Vaillant (1966) onderzocht bij 100 gebrui-

kers in de stad New York over een periode van twaalfjaar de invloed van gevangenis-

straf op drugverslaving. Het bleek dat op in totaal 270 behandelingen op vrijwillige

basis slechts in 11 gevallen abstinentie volgde van een jaar of langer; maar ook op in

totaal 279 gevangenisstraffen korter dan negen maanden volgde slechts in 11 gevallen

abstinentie van een jaar of langer. Een gevangenisstraf van meer dan negen maanden

zonder aansluitende begeleiding leverde al drie keer zoveel blijvende abstinentie op.

Wanneer echter een gevangenisstraf van meer dan negen maanden werd opgelegd

gevolgd door één jaar voorwaardelijke gevangenisstraf met intensieve begeleiding

door een reclasseringsambtenaar, leidde dit in 67% van de gevallen (20 van de 30

personen) tot blijvende abstinentie. Er werden geen aanwijzingen gevonden dat deze

20 personen oorspronkelijk al minder verslaafd waren dan verwacht kon worden: 80%

was in het verleden al eens teruggevallen tot druggebruik na een vrijwillige opname

in een behandelinrichting en 55% na een korte gevangenisstraf.

Ook na twaalfjaar bleek nog hoe effectief het strenge reclasseringstoezicht was ge-

weest in vergelijking met opnamen ter behandeling en kortdurende gevangenisstraf-

fen zonder meer. Vaillant is zo eerlijk om te wijzen op het bekende gegeven dat er in

het algemeen een positieve relatie bestaat tussen leeftijd en abstinentie; na verloop

van tijd zouden veel gebruikers ook zonder interventie zijn gestopt. Deze veronderstel-

ling wordt door Vaillant's onderzoek inderdaad bevestigd; daarnaast blijkt er een

positief verband te zijn tussen abstinentie en gedwongen toezicht. Interessant is de

opmerking van Vaillant dat hoe langer de detentie duurt, hoe langer volgens de wet

ook de periode mag zijn waarin de betrokkene wordt onderworpen aan intensief

toezicht. Gesteld dat men dit ook mag omdraaien (langdurig toezicht alleen mogelijk

na een langdurige detentie) dan zou het kunnen zijn dat het succes van de interventie

vooral schuilt in de intensieve begeleiding en niet zozeer (mede) in de lange duur van

de vrijheidsberoving. Helaas komt de combinatie korte vrijheidsstraf plus langdurig

toezicht in het onderzoek niet voor, evenmin als de combinatie voorwaardelijke straf
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plus intensief toezicht. Details over de inhoud van de begeleiding geeft Vaillant overi-

gens niet. Wel citeert hij twee andere publikaties waaruit blijkt dat voorwaardelijke

invrijheidstelling in combinatie met intensieve begeleiding tot blijvende abstinentie

leidt (Burkhart en Sathmary, 1963; Diskind en Klonsky, 1964).

Gendreau en Ross (1987)

Over de behandeling van drugverslaafden bestaat een enorme hoeveelheid literatuur

maar volgens Gendreau en Ross voldoen slechts relatief weinig evaluaties aan de

wetenschappelijke criteria. Onderzoek naar de effectiviteit van programma's wordt

bovendien vaak bemoeilijkt door een grote uitval van deelnemers. Niettemin blijkt

steeds duidelijker dat verslaafden die de behandeling afmaken, hun druggebruik

minderen en minder crimineel gedrag vertonen. Dit geldt ook voor deelnemers bij

wie de behandeling aanvankelijk dreigde te mislukken, maar die daarna alsnog de

behandeling volbrachten.

Gendreau en Ross bespreken in het kort vier in hun ogen goed opgezette onderzoe-

ken, die zij een 'representatieve steekproef' noemen uit de grote hoeveelheid van

beschikbare evaluaties. Deze onderzoeken en de belangrijkste uitkomsten zullen wij

hier summier weergeven, erop vertrouwend dat ze methodologisch inderdaad goed

in elkaar zitten.

1 Evaluatie van het DrugAbuse Reporting Program (DARP). Dit programma loopt al

vanaf 1969 op 25 locaties verspreid over de VS en wordt vanaf het begin geëvalu-

eerd (Simpson e.a., 1986). Het gaat om methadon-onderhoudstherapieën, thera-

peutische gemeenschappen, ambulante drugvrije programma's en detoxificatie-

programma's. Uit de laatste follow-up meting (over een periode van 12 jaar)

kwam naar voren dat het dagelijks heroïnegebruik met 74% was afgenomen, en

dat 42% van de deelnemers helemaal geen heroïne meer gebruikte. Hoewel de

meeste deelnemers een uitgebreid crimineel verleden hadden, was het aantal

arrestaties sinds hun inschrijving bij DARP met 74% afgenomen.

2 Het California Civil Addict Program (CCAP). Het druggebruik en de bijbehorende

vermogenscriminaliteit namen bij deelnemers aan dit programma drie keer zo

sterk af als bij leden van de vergelijkingsgroep (Anglin en McGlothlin, 1984).

Volgens Anglin is het succes van dit programma te danken aan de volgende ken-

merken: een goed gebruik van ondersteunende diensten waarbij rekening wordt

gehouden met eigen mogelijkheden van de deelnemers, gerichtheid op gedrags-

modificatie, uitgebreide ervaring met drugverslaafden bij de leiding, terugval-

preventie en geprogrammeerde nazorg.22

3 Gezinstherapie voor heroïnegebruikers. Verwezen wordt naar een onderzoek van

Stanton en Todd (1982) waarbij twee groepen die gezinstherapie ondergingen

werden vergeleken met twee controlegroepen. Na een follow-up van zes maan-

22 Hier verwijzen Gendreau en Ross naar een nog niet gepubliceerd onderzoek van Anglin. Waarschijnlijk

bedoelen zij wat later is geworden Anglin (1988).
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den bleken de leden van de experimentele groepen 17 tot 30% meer drugvrije

dagen te hebben gekend dan de leden van de controlegroepen.

Therapeutische gemeenschap (TG). Genoemd wordt een overzichtsstudie van

DeLeon (1987). Volgens deze auteur zijn de resultaten over het algemeen posi-

tief; druggebruik en criminaliteit nemen af en het prosociale gedrag neemt toe.

Platt e.a. (1980) ontwikkelden een TG-programma speciaal bestemd voor gedeti-

neerde verslaafden met begeleide groepsinteracties, training in het oplossen van

intermenselijke problemen en gezinstherapie. Twee jaar na vrijlating was het

aantal arrestaties in de behandelde groep 17% minder dan in een via matching

geformeerde controlegroep. Ten slotte bespreken Gendreau en Ross het `Stay'n

Out' programma, bestemd voor gedetineerden en gebaseerd op het zogeheten

Phoenix House TG-model. Het programma is tien jaar lang toegepast in de staats-

gevangenissen van New York.23 Wil een behandeling succesvol zijn, dan moet

deze volgens de onderzoekers minstens zes maanden duren en moet er een net-

werk voor nazorg worden opgezet. In een onderzoek van Wexler e.a. (1990) werd

een vergelijking gemaakt tussen een TG-groep en twee andere groepen.24 De

follow-up periodes varieerden van twee tot drie jaar na vrijlating. Degenen die

tot de TG-groep hadden behoord, werden minder vaak gearresteerd dan leden

van de controlegroepen. De optimale behandelingsduur is twaalf maanden; bij
een langere duur verslechtert de prognose.

Leukefeld en Tims (1988)

Deze auteurs beginnen met een verwijzing naar het ook door Onstein genoemde

onderzoek van Vaillant. Zij geven vervolgens een overzicht van onderzoek dat werd

verricht met betrekking tot gedwongen opname en behandeling van drugverslaaf-

den. De beschrijving van verrichte onderzoeken is echter dermate summier, zowel

wat betreft kenmerken van de programma's als wat betreft gevolgde onderzoek-

methoden, dat het weinig zin heeft hiervan verder verslag te doen. Bovendien geven

Leukefeld en Tims bij diverse onderzoeken zelf al aan, dat de resultaten mogelijk

onbetrouwbaar zijn. Interessant is wel hetgeen uit het - waarschijnlijk - hierboven

bedoelde onderzoek van Anglin naar voren kwam, namelijk dat toezicht zonder

controle op het druggebruik (bijvoorbeeld door urinetests) evenmin tot resultaten

leidt als het in het geheel niet uitoefenen van toezicht (Anglin, 1988). Overigens

geldt voor alle genoemde onderzoeken dat alleen de effecten op het druggebruik

werden gemeten en niet die op het criminele gedrag.

23 Volgens Gendreau en Ross was over dit programma een publikatie van Wexler en Williams in voorberei-

ding. Bij nazoeken troffen wij geen auteurscombinatie Wexler en Williams aan. Wel diverse publikaties

van Wexler in wisselende samenstellingen met andere auteurs (zie ook noot 24).

24 Ook deze publikatie moest volgens Gendreau en Ross nog van de pers komen, maar werd niet gevonden.

Zie echter Wexler e.a. (1990) voor een evaluatie vanhet bedoelde TC-programma. Hierin verwijzen de

auteurs weliswaar naar een congrespaper uit 1985 van het door Gendreau en Ross genoemde trio, maar

niet naar een publikatie van recenter datum. De resultaten van Wexler e.a. (1990) komen overigens over-

een met wat Gendreau en Ross hier verder vermelden.
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Catalano, Wells, Jenson en Hawkins (1989)

Daderkenmerken staan in dit hoofdstuk centraal. In de meeste onderzoeken met

betrekking tot verslaving blijkt het echter vooral te gaan om een evaluatie van ver-

schillende behandelingsmethoden en niet zozeer om de specifieke invloed van

daderkenmerken.

Een studie waarin naast de verslaving wel nog andere daderkenmerken centraal wor-

den gesteld, is die van Catalano e.a. Zij vragen zich af welke factoren bij jeugdige

delinquenten het beste een terugval in druggebruik of in crimineel gedrag voorspel-

len en hoe met deze factoren rekening kan worden gehouden in residentiële behan-

delingsprogramma's. Zowel in verband met hernieuwd druggebruik als in verband

met de recidive onderscheiden Catalano e.a. drie groepen van factoren die de terug-

val mogelijk (mede) voorspellen: factoren die reeds bij de dader aanwezig zijn vóór

de behandeling (zie ook paragraaf 3.1.1), factoren betreffende de behandeling zelf

en factoren die pas na de behandeling een rol spelen. Met betrekking tot de eerst-

genoemde groep merken Catalano e.a. in verband met de recidive op, dat geen

enkele studie erin geslaagd is om een exacte voorspeller daarvan te ontwikkelen.

Wel blijkt uit onderzoek dat er een relatie is tussen een voorgeschiedenis van drug-

gebruik en recidive, en dat terugkeer - na behandeling - naar de oude vriendenkring

een verhoogd risico betekent. Hetgeen Catalano e.a. te berde brengen over de in-

vloed op de recidive van de onder 2 en 3 genoemde kenmerken, zal worden bespro-

ken in hoofdstuk 5.

3.2.3 Samenvatting

Over de effectiviteit van programma's voor alcoholverslaafde delinquenten bestaat

volgens Gendreau en Ross (1987) nog onvoldoende duidelijkheid. Er zou meer ge-

bruik gemaakt kunnen worden van behandelingsmethoden die bij niet-delinquenten

reeds hun nut hebben bewezen, zoals covert sensitization, behavioral self-control,

breed-spectruminterventies en strategieën voor gecontroleerd drinken. Vooral die

laatste zouden wel eens geschikt kunnen zijn voor verslaafde criminelen.

Gendreau en Ross verwachten verder veel van behandeling die is gebaseerd op de

principes terugvalpreventie en zelfredzaamheid, vooral met het oog op het bereiken

van enig lange-termijneffect. Uit onderzoek met betrekking tot deze methode bleek

dat zich na een follow-up termijn van zes maanden een dramatische afname in het

drankgebruik had voorgedaan. Gendreau en Ross menen dat de methode ook ge-

schikt zal blijken voor de behandeling van ander probleemgedrag van delinquenten.

Uit lange-termijnonderzoek onder drugverslaafde delinquenten blijkt volgens

Onstein (1987) dat, ongeacht het soort interventie, na tien jaar ± 40% van de behan-

delden abstinent is, f 40% nog steeds verslaafd en ± 15% overleden. Hoe deze ver-

houding zou liggen zonder interventie, is niet bekend. Gendreau en Ross zijn veel

optimistischer over de effectiviteit van de verschillende behandelingen; hun optimis-

me wordt ook gesteund door de resultaten van onderzoek. Vooral gezinstherapieën

en therapeutische gemeenschappen lijken effectief, ook bij toepassing op gedeti-
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neerde verslaafden. De optimale duur van een TG-programma in de gevangenis is

twaalf maanden.

Catalano e.a. (1989) noemen als een van de factoren die de terugval tot druggebruik

en criminaliteit (mede) voorspellen, kenmerken die reeds bij de dader aanwezig zijn

vóór de behandeling. Niemand is er volgens hen echter tot op heden in geslaagd om

aan de hand van deze daderkenmerken een exacte voorspeller van de recidive te

ontwikkelen.



4

Effectiviteitsonderzoek waarin het

soort interventie centraal staat:

volwassenen / alle leeftijden

In de jaren zeventig woedde er onder criminologen een felle discussie die haar oor-

sprong had in de VS. De aanzet tot de discussie was gegeven door Martinson (1974).

Hij meende op grond van wetenschappelijk onderzoek te hebben aangetoond dat in

de strafrechtspleging 'niets helpt'. Martinson werd een jaar later door Palmer ernstig

terechtgewezen, op grond van deels hetzelfde - maar anders geïnterpreteerde -

onderzoek (Palmer, 1975).25 Beide publikaties leidden tot een strijd waarin tal van

criminologen zich mengden en waarin men elkaar vooral met methodologische argu-

menten om de oren sloeg. De discussie uit de jaren zeventig/tachtig zullen we hier

niet herhalen. Argumenten uit het'optimistische' kamp kwamen al aan de orde in

een publikatie van Palmer zelf (waarin hij de classificatie van daders centraal stelde;

zie hoofdstuk 3). Uiteindelijk werd de strijd beslecht in het voordeel van Palmer en

de zijnen (Gendreau en Ross, 1979; Palmer, 1983). 'Voor sommige delinquenten kun-

nen sommige interventies, onder bepaalde omstandigheden, wel degelijk werken', zo

luidde de slotsom. In dit hoofdstuk sluiten we aan bij Palmer en zoeken we mee naar

een gedifferentieerd antwoord op de vraag: wat helpt, wanneer, voor wie? Eerst wor-

den (paragraaf 4.1) de publikaties besproken waarin zowel residentiële als niet-resi-

dentiële interventies ter discussie staan. Vervolgens komen tal van interventiemetho-

den afzonderlijk aan bod: om te beginnen een paragraaf waarin verschillende vor-

men van residentiële behandeling centraal staan (paragraaf 4.2), dan een paragraaf

waarin het gaat om niet- en semi-residentiële interventies (paragraaf 4.3). Ten slotte

wordt een korte alinea gewijd aan de doodstraf (paragraaf 4.4). Een beknopt over-

zicht van het hier te presenteren materiaal wordt weergegeven in schema 4 (p. 70).

4.1 Interventies algemeen

4.1.1 Overzichtsstudies en meta-analyses

Eysenck en Gudjonsson (1989)
Deze auteurs, ons al bekend door hun studie met betrekking tot de behandeling van

seksuele delinquenten (zie hoofdstuk 2), wijden in hetzelfde boek een hoofdstuk aan

25 In hoofdstuk 3 raakten we onder de kop 'Classificatie ten behoeve vanbehandeling' al min of meer ter-

loops de kern van deze discussie.
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de effectiviteit van strafrechtelijke sancties in het algemeen. Daarnaast presenteren

zij een uitgebreide overzichtsstudie over de preventie en behandeling van crimineel

gedrag (Eysenk en Gudjonsson, 1989).

Wij bespreken nu eerst aan de hand van Eysenck en Gudjonsson de effectiviteit van

strafrechtelijke sancties (sentences) in het algemeen.26 De auteurs stellen vast dat

een vergelijkend onderzoek naar de effectiviteit van strafrechtelijke sancties heel

moeilijk is, omdat er nu eenmaal meestal geen sprake is van een random toewijzing

aan verschillende strafsancties. Bovendien is er een enorme variatie aan daders,

daden en regimes. Wat betreft de generale preventie zijn er volgens Eysenck en Gud-

jonsson aanwijzingen voor dat van langdurige vrijheidsstraffen een preventief effect

uitgaat voor bepaalde soorten delicten zoals verkrachting, geweldpleging, moord,

inbraak en roof. In dit verband verwijzen zij naar onderzoek van Lewis (1986).

Met betrekking tot preventie en behandeling onderscheiden Eysenck en Gudjonsson

drie niveaus van interventie: preventief, vóór een veroordeling (diversion) en na een

veroordeling. De beide laatste niveaus zijn voor ons relevant.

Interventies vóór een veroordeling zijn veelal bedoeld om met name jeugdigen het

stigma en de schadelijke effecten van een volledig doorlopen van het strafproces te

besparen. Uit het weinige methodologisch verantwoorde onderzoek dat volgens de

auteurs over diversion-programma's beschikbaar is, blijkt de recidive van wel en niet

gediverteerden gelijk te zijn. Eysenck en Gudjonsson waarschuwen voor de aanzui-

gende werking die waarschijnlijk van dit soort van programma's uitgaat.

Onder interventies bij veroordeelden verstaan Eysenck en Gudjonsson nadrukkelijk

zowel de door de rechter opgelegde sancties als de interventieprogramma's waaraan

de delinquenten in het kader van die sancties - al dan niet vrijwillig - deelnemen.

Eysenck en Gudjonsson menen dat is aangetoond dat de meerderheid van de inter-

venties er niet in geslaagd is de recidive significant terug te dringen. Vergelijken we

echter de minder succesvolle met de meer succesvolle programma's, dan lijken bij de

laatstgenoemde enkele sleutels tot succes aanwijsbaar te zijn: cognitieve therapie en

het aanleren van gedragstechnieken zijn het meest veelbelovend.

Eysenck en Gudjonsson geven vervolgens een overzicht van recidivestudies. Uit een

studie daterend van 1978 komt naar voren dat de meest succesvolle programma's die

zijn, waarin het aanleren van vaardigheden in gedrag en communicatie (waarbij

eventueel ook familieleden worden betrokken) centraal staat (Romig, 1978). Uit een

onderzoek dat in 1987 werd gepubliceerd blijkt dat vooral psychotherapeutische

behandelingsmethoden succesvol zijn (Thornton, 1987). Uit een meta-analyse van

Garrett (1985) blijkt dat van alle daarin opgenomen vormen van residentiële behan-

deling voor jeugddelinquenten, cognitief-gedragskundige en contingency manage-

ment programma's het meest effectief zijn (zie verder hoofdstuk 5).27

26 Voor Eysenck en Gudjonsson dient het Engelse strafsysteem als referentiekader, maar er wordt veel

geciteerd uit Amerikaans onderzoek.

27 Contingency management houdt in, dat aanmensen (bijvoorbeeld in een inrichting) geleerd wordt om de

leertheoretische principes (met name positieve reinforcement) bij de overige groepsleden toe te passen,
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Uit een overzichtsstudie van Kazdin (1987) met betrekking tot de behandeling van

antisociaal gedrag van jeugdigen komt volgens Eysenck en Gudjonsson naar voren

dat vooral twee vormen van therapie zeer effectief zijn: oudertraining en functionele

gezinstherapie (zie hoofdstuk 5). Beide zijn gebaseerd op de principes van de sociale-

leertheorie.

Gendreau en Ross (1987)

Het idee dat niets zou werken, noemen deze auteurs ronduit belachelijk. We geven

hier een beknopt overzicht van de sanctievormen die Gendreau en Ross bespreken.

- Over de effectiviteit van biomedische behandeling zijn de auteurs niet erg posi-

tief. In de loop van de jaren tachtig kwam er in de literatuur steeds meer aan-

dacht voor de neurologische en biochemische basis van gewelddadig gedrag van

jeugdigen. Het meest overtuigend zijn volgens Gendreau en Ross de onderzoeks-

resultaten van Campbell e.a. (1984). Kinderen met gedragsstoornissen kregen

farmaca (lithium carbonaat en haloperidol) toegediend. Er werden weliswaar

verbeteringen in het gedrag gemeten, maar de follow-up periode bedroeg slechts

zes weken. Als biomedische interventie wordt ook het laten volgen van een

bepaald dieet gepresenteerd. Gendreau en Ross noemen een onderzoek van

Schoenthaler (1983) waarbij een fruit- en groentedieet werd uitgeprobeerd op

5000 jeugdige delinquenten verspreid over tien gevangenissen. Het betrof een

dubbelblind onderzoek waarin de betrokkenen als hun eigen controlepersoon

fungeerden. Wangedrag en geweldpleging zouden bij de dieetvolgers zijn afge-

nomen met 21% tot 54%. Gendreau en Ross nemen deze uitkomsten niet echt

serieus; hun is geen enkele goede replicatie van dergelijk onderzoek bekend.

- Met betrekking tot diversion (afdoen in een vroeg stadium of buiten justitie om)

zijn de meeste door Gendreau en Ross geciteerde onderzoeksresultaten dubieus.

Zij schrijven dit voornamelijk toe aan het feit dat veel diversion-programma's

van een zeer matige kwaliteit zijn, en geven daarvan talrijke voorbeelden. Aan de

hand van een meta-analyse van Gensheimer e.a. (1986) maken Gendreau en Ross

duidelijk dat hoe beter het programma zelf is en hoe beter het wordt geëvalu-

eerd, des te sterker de effecten van behandeling zijn. Uit een overzichtsstudie

van Palmer en Lewis (1980) blijkt volgens Gendreau en Ross, dat een individuele

benadering met aandacht voor persoonlijke problemen de meest gunstige resul-

taten oplevert. Gendreau en Ross besluiten hun diversion-paragraaf met wat zij

omschrijven als een zeer belangrijke evaluatie. Het betreft een studie van David-

son e.a. (1987). Dit is een replicatie van eerder door anderen verricht onderzoek

waaruit gebleken was dat diversion van jeugddelinquenten effectief kan zijn

wanneer paraprofessionals op de sociale-leertheorieën geschoeide therapieën

toepassen. Het onderzoek werd uitgevoerd onder jongeren van gemiddeld veer-

tien jaar, die at random werden ingedeeld bij een experimentele groep, een

zodat geleidelijk een systeem wordt ontwikkeld waarin men op een positieve manier met elkaar omgaat.
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groep die de gebruikelijke strafrechtelijke procedure doorliep en een controle-

groep. Er waren drie experimentele groepen waarin respectievelijk als therapie

werd toegepast: gedragscontracten, gezinstherapie en vormen van relatiethera-

pie. Deze drie vormen van community-based intervention bleken de recidive aan-

zienlijk terug te dringen. De gewone strafrechtelijke aanpak kwam het slechtst

van alle interventies uit de bus.

- Gezinsinterventies kunnen vooral ter preventie van crimineel gedrag heel nuttig

zijn.28

- Trainingsprogramma's in de gevangenis kunnen volgens Gendreau en Ross effec-

tief zijn, mits aan twee voorwaarden wordt voldaan: begeleiding van de terug-

keer naar de maatschappij en nazorg moeten van het programma deel uitmaken,

en de nadruk moet liggen op een training in sociaal-cognitieve vaardigheden, zo-

dat de gedetineerden na hun vrijlating in staat zullen zijn om op een prosociale

manier in de samenleving te functioneren. In verband met de eerste voorwaarde

wordt verwezen naar Linden en Perry (1982), in verband met de tweede onder

andere naar Duguid (1981a en 1981b).

- Gendreau en Ross noemen drie methoden van interventie waarbij de afschrik-

king voorop staat: Get tough-programma's (shock probation, boot camps en `get

tough'-regimes toegepast in Engelse gevangenissen), overlevingstochten en

scared Straight-programma's.

Wat shock probation en boot camps precies inhouden, zal hieronder nog uitvoerig

worden besproken. Over de wenselijkheid van beide sanctievormen spreken Gen-

dreau en Ross zich niet duidelijk uit. Het eveneens genoemde Engelse regime werd

geëvalueerd door Thornton e.a. (1984). In twee gevangenissen voor adolescenten

(14-20 jaar) werd een zeer streng regime toegepast met strenge disciplinering en

zware lichamelijke oefening. De recidive (follow-up termijn van een jaar) bleek aan-

zienlijk geringer te zijn - vooral bij de 17- tot 20-jarigen - dan bij adolescenten die in

een normale gevangenis hadden gezeten.

Overlevings- en wildernistochten lijken in zoverre op de `get tough'-programma's dat

ook hier de nadruk ligt op het bevorderen van zelfrespect en ontzag voor autoritei-

ten. Gendreau en Ross verwijzen naar Winterdyk en Roesch (1981). Deze onderzoe-

kers evalueerden een programma waarin delinquente jongeren van 13 tot 16 jaar

- via een random procedure - ofwel werden toegewezen aan een drie weken durend

overlevingsprogramma ofwel een gewone voorwaardelijke veroordeling ondergin-

gen. De deelnemers aan de overlevingstocht waren zelf zeer positief over hun erva-

ringen, maar vier tot zes maanden na afloop waren er al geen verschillen in recidive

meer tussen de groepen. `Scared Straight'-programma's werden geëvalueerd door

Buckner en Chesney-Lund (1983) en door Lewis (1983). De essentie van dit soort van

programma's is dat aan de deelnemers op een zeer confronterende manier wordt

28 Over de effectiviteit van diversion en gezinsinterventies meer in hoofdstuk 5. Het in verband met diver-

sion genoemde onderzoek van Davidson e.a. (1987) komt ook nog ter sprake in hoofdstuk 5.
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duidelijk gemaakt dat misdaad niet loont. In het onderzoek van Buckner en Chesney-

Lund was de recidive van de experimentele groep hoger dan die van de controle-

groep. Het onderzoek van Lewis betrof een programma voor 14- tot 18-jarigen met

onder meer `rap-sessies', bezoek aan gevangenissen en het kijken naar films over

geweld binnen de gevangenis. Na een follow-up periode van een jaar bleken er geen

verschillen in recidive tussen de experimentele en de controlegroep.

- Uit oogpunt van recidivevermindering zijn de resultaten van evaluatie-onder-

zoek met betrekking tot probation en parole volgens Gendreau en Ross in het

algemeen niet bijzonder hoopgevend. Een relatief gunstig resultaat komt naar

voren uit een onderzoek van Erwin (1986): gemiddeld 17% minder recidive bij

voorwaardelijk veroordeelden dan bij vergelijkingsgroepen bestaande uit gedeti-

neerden, over een periode van achttien maanden. Onderzoeksresultaten gaan er

echter al snel op vooruit wanneer in het kader van probation of parole een nauw-

keurig omschreven, zuiver opgezet therapeutisch programma wordt toegepast.

Als voorbeelden noemen Gendreau en Ross onder meer het CREST-programma

en cognitief-georiënteerde programma's (zie voor beide typen van programma's

hoofdstuk 5). Er wordt ook een onderzoek genoemd van Shawver e.a. (1985)

waaruit naar voren komt dat de kwaliteit van een groepstherapieprogramma

voor gedetineerden bepalend is voor het succes van de voorwaardelijke invrij-

heidstelling. Over het zogenoemde intensieve reclasseringstoezicht ofwel Inten-

sive Probation Supervision (IPS), dat vooral in Engeland en de VS sinds de jaren

tachtig in zwang is, zijn de auteurs niet onverdeeld enthousiast. Ten eerste is het

naar hun mening moeilijk te bepalen wat onder IPS precies moet worden ver-

staan, en bovendien zijn de meeste IPS-programma's niet volgens de regelen der

kunst geëvalueerd. Zie over IPS-programma's ook hieronder en in hoofdstuk 5.

- Schadevergoeding. Hieronder verstaan Gendreau en Ross niet alleen een schade-

vergoeding in geld, maar ook andere vormen van conflictoplossing tussen dader

en slachtoffer en zelfs datgene wat wij dienstverlening noemen. Naar hun me-

ning zijn er op dit gebied zeer weinig betrouwbare evaluaties. Twee deugdelijke

onderzoeken worden besproken. Het eerste is van Schneider en Schneider (1985)

en betreft een restitutieprogramma uit Georgia; de restitutie bestond uit het

verrichten van onbetaald werk ofwel het betalen van een schadevergoeding. Er

waren in dit onderzoek vier condities: (1) alleen restitutie, (2) restitutie in combi-

natie met counseling en recreatie, (3) alleen counseling en recreatie en (4) voor-

waardelijke veroordeling of detentie. Wat de recidive betreft werden de slechtste

resultaten geboekt bij de groep die alleen counseling en recreatie kreeg. De beste

resultaten werden behaald door de groep restitutie in combinatie met counse-

ling en recreatie. Het tweede onderzoek betreft de relatie tussen individuele ver-

schillen en het vermogen om een restitutieprogramma tot een goed einde te

brengen (Van Voorhis, 1985). De individuele verschillen werden gedefinieerd in

termen van Kohlbergs stadia van morele ontwikkeling. Het bleek dat degenen

met een laag niveau van morele ontwikkeling relatief slecht presteerden doordat

ze vonden dat de straf te licht was en dat ze er veel te gemakkelijk vanaf kwamen.
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Van Voorhis pleit er daarom voor om aan het morele niveau aangepaste counse-

ling-strategieën te ontwikkelen, teneinde de effectiviteit van. restitutieprogram-
mas te verbeteren.

Betaalde arbeid. Gendreau en Ross noemen een onderzoek van Smith (1980)

waarin een groep gedetineerden die werkverlof kreeg, vergeleken werd met twee

vergelijkingsgroepen die `om uiteenlopende redenen' geen werkverlof kregen.29

Na achttien maanden was de recidive (uitgedrukt in veroordelingen wegens mis-

drijf) in de experimentele groep 26%, in de controlegroepen 40% en 47%. In 1976

begon het Amerikaanse ministerie van Arbeid, in samenwerking met de staten

Texas en Georgia, met het zogeheten Transitional Aid Research Project (TARP). In

het kader van dit project kregen ex-gedetineerden bij hun vrijlating een beschei-

den inkomen en hulp bij het zoeken van werk. Men veronderstelde dat dit tot

een afname van de recidive zou leiden. Bijna 2000 gedetineerden werden ran-

dom verdeeld over zes groepen: vier experimentele en twee controlegroepen.

Vond men werk dan werd de hoogte van de toelage verminderd. Het project is

door verschillende onderzoekers geanalyseerd, en de uitkomsten blijken ver-

schillend al naar gelang de toegepaste statistische methode. Volgens Berk e.a.

(1980) en Rossi e.a. (1980) neemt de recidive inderdaad af, maar Zeisel (1982)

trekt dit ernstig in twijfel. Beek (1981) evalueerde een werkproject van het fede-

rale Community Treatment Center (CTC). Hierbij werden pas vrijgelaten gedeti-

neerden op weg geholpen met werk en huisvesting. Het bleek dat dit de recidive

vooral verminderde bij leden van minderheidsgroepen, en wel juist bij degenen

die met het oog op de recidive een relatief groot risico vormden. Johnson en

Goldberg (1983) evalueerden een ander werkproject, bestaande uit een beroeps-

opleiding of `ervaringsleren'. Onderzocht werd wat na drie jaar de effecten waren

op het hebben van werk, scholing en nieuwe detentie. Het toegepaste program-

ma bleek geen enkel effect te hebben. Een probleem was het grote verloop onder

de begeleiders.

Willen werkprojecten succesvol zijn, dan moet volgens Gendreau en Ross aan de vol-

gende voorwaarden worden voldaan: zij moeten vooral gericht zijn op gedetineerden

die tot een risicogroep behoren en die weinig werkervaring hebben. Maar al te vaak

zijn het juist de relatief stabiele mensen met de nodige ervaring, die voor deelname

aan een werkprogramma worden uitgekozen. Een andere voorwaarde betreft de

inhoud van het project; de nadruk moet liggen op het aanleren van praktische en

sociale vaardigheden, het werk moet niet alleen maar straf zijn. Door middel van

schema's voor gedragsmodificatie moeten de gedetineerden goed voorbereid wor-

den, zodat zij gemotiveerd aan de slag gaan.

Gendreau en Ross besluiten het onderwerp arbeid met het noemen van een onder-

zoek van Walters en Mills (1980) dat in hun ogen een schoolvoorbeeld is van een

goed opgezet en goed geëvalueerd rehabilitatieprogramma. Walters en Mills stelden

29 Men kan zich afvragen of hier niet enige selectie is binnengeslopen.



Effectlvlteltsonderzoek waarin het soort Interventie centraal staat: volwassenen / alle leeftijden 55

gedetailleerde richtlijnen op voor de uitvoering van een werkproject (voor jongeren

van 14 tot 17 jaar) zodanig dat ook rechtbanken, media, werkgevers en scholen er op-

timaal aan mee konden werken. De recidive in de experimentele groep verminderde

met 70%, hetgeen veel meer was dan in de controlegroep.

Een nieuwe bevestiging van Palmers gelijk is te vinden in een meta-analyse van

Andrews, Zinger e.a. (1990). Zij voorspelden een relatief gunstig effect op de recidive

als de behandeling ten eerste wordt aangeboden aan de ernstigste risicogevallen, ten

tweede gericht is op de specifieke behoeften van de betrokkenen en ten derde aan-

sluit bij hun persoonlijke leerstijlen. De auteurs spreken in dit verband over de prin-

cipes risico, behoefte en `responsiviteit, 30 De voornaamste bron van variatie in effec-

ten op de recidive blijkt inderdaad de mate waarin de interventie in afgestemd op de

drie genoemde principes. Gedragstherapeutische interventies hebben meer effect

dan andere typen van interventies. Het blijkt dat de negatieve effecten van een ver-

keerd gekozen behandeling in een residentiële setting nog negatiever uitpakken dan

in een ambulante setting, en dat de positieve effecten (van een passende behande-

lingsvorm) in een residentiële setting wat getemperd worden.

Heinz (1991)

Deze auteur schrijft over de effectiviteit van sancties in de Bondsrepubliek Duits-

land. Hoewel zijn overzichtsstudie vooral jeugdigen betreft, geeft hij ook een sum-

mier overzicht van evaluatie-onderzoek met betrekking tot de effectiviteit van sanc-

ties in het algemeen. Het betreft alleen Duits onderzoek, maar soms wordt daarin

verwezen naar Anglo-Amerikaans onderzoek. Wat betreft de lichtere sanctievormen

is er volgens Heinz geen verschil in effectiviteit. Van de sociaal-therapeutische gevan-

genis (zie ook hieronder) zou een gematigd positief effect uitgaan. Follow-up studies

zouden gunstiger uitvallen voor open gevangenissen dan voor gewone. Het op gro-

tere schaal toepassen van voorwaardelijke veroordelingen zou niet geleid hebben tot

een toename van recidive. Shock probation (zie hieronder) zou geen positieve resul-

taten opleveren. De effectiviteit van geldboetes ten slotte verschilt niet van die van

korte vrijheidsstraffen (al dan niet ten dele voorwaardelijk opgelegd). De algemene

conclusie van Heinz luidt, dat het opleggen van zwaardere straffen niet leidt tot een

afname van de recidive.

Junger-Tas (1993)

In deze Nederlandse publikatie wordt een overzicht gegeven van ervaringen met

alternatieve straffen in westerse landen. De besproken literatuur is voornamelijk

van Amerikaanse herkomst. Als meest toegepaste alternatieven noemt Junger-Tas:

bemiddelingsprojecten (voor dader en slachtoffer), schadevergoeding, dagboetes,

30 Het risicoprincipe kwamen we eerder tegenin hoofdstuk 4, waar Gendreau en Ross (1987) verwezen naar

het werk van Andrews, Kiessling e.a. (1986).
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dienstverlening, dagcentra, elektronisch huisarrest, intensief-toezichtprogramma's

(IPS) en boot camps ('kampementen'). Junger-Tas beschrijft uitvoerig wat al deze

interventies inhouden, en hoe ze doorgaans worden uitgevoerd.31

Tot de alternatieve straffen rekent zij zowel residentiële als niet-residentiële straf-

soorten. Volgens Junger-Tas kan men de effectiviteit van alternatieve sancties bestu-

deren vanuit verschillende invalshoeken. In de eerste plaats gaat het om de vraag, of

deze alternatieven ook werkelijk in de plaats komen van de gevangenisstraf. In de

tweede plaats zijn kostenaspecten van belang. In de derde plaats stelt Junger-Tas de

effectiviteit in termen van recidive aan de orde, het is dat aspect waar wij hier nader

op in zullen gaan.

In verband met bemiddelingsprojecten wordt verwezen naar een onderzoek van

Marshall (1991) waaruit blijkt dat dergelijke projecten (na een follow-up periode van

een jaar) tot een vermindering van recidive leiden, in vergelijking met een controle-
groep. Deze vermindering is echter zeer bescheiden, want ook na deelname aan het

project verbetert slechts 10 tot 20% van de daders zijn gedrag.

Wat betreft de recidive na dienstverlening blijkt uit een Engels onderzoek van Pease

e.a. (1977), dat deze niet afwijkt van de recidive na een gecombineerde straf (vrij-

heidsstraf plus een andere straf).32 Met betrekking tot elektronisch huisarrest citeert

Junger-Tas een onderzoek van Maxfield en Baumer (1992) waarin de effectiviteit van

huisarrest als preventieve hechtenis wordt vergeleken met huisarrest opgelegd bij

wijze van straf. Bij de eerste variant was het succespercentage 73%, bij de tweede

81% (follow-up termijnen worden niet genoemd). Dit verschil wordt door de auteurs

verklaard uit het feit dat bij een huisarrest van het eerstgenoemde type, de vooruit-

zichten voor de betrokkene relatief somber zijn. Het bleek overigens dat getrouwd

zijn of samenwonen met een partner of met ouders, bijdroeg tot het succesvol beëin-

digen van het huisarrest. Uit onderzoek van Petersilia en Turner (1990) blijkt dat het

opvoeren van de controle bij het huisarrest weinig effect op de recidive heeft, maar

dat de combinatie van toezicht met hulpverlening, werk, schadevergoeding aan het

slachtoffer en dienstverlening lagere recidivecijfers oplevert.

Dagcentra zijn volgens Junger-Tas vooral in Engeland populair geworden. Zij be-

spreekt een publikatie van Mair en Nee (1992) die wij in paragraaf 4.3.3 afzonderlijk

zullen behandelen. Junger-Tas leidt uit de genoemde studie af, dat dagcentra niet

veel invloed hebben op het latere gedrag van cliënten. IPS-programma's worden veel

toegepast bij alcohol- en drugverslaafden voor wie een vrijheidsstraf geïndiceerd

is.33 Skene (1987) voerde een onderzoek uit onder alcohol-, drug- en dubbelverslaaf-

31 Zie hoofdstuk 3 van genoemd rapport.

32 Uit WODC-onderzoek is gebleken dat de werkstraf voor volwassenen (dienstverlening) in Nederland met

name effectief is bij relatief jeugdige vermogensdelinquenten, ook de recidivisten onder hen (Bol en

Overwater, 1986). In recent onderzoek van het WODC wordt gesteld dat dienstverleners nauwelijks te

vergelijken zijn met kortgestraften, met uitzondering van de categorie zware recidivisten. Voor hen blijkt

dienstverlening effectiever te zijn dan een vrijheidsstraf.

33 Junger-Tas (1993) beschrijft twee IPS-projecten voor jeugdigen. Zie daarover hoofdstuk 5.
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den in Australië. Hieruit blijkt dat IPS relatief goed aanslaat bij aan alcohol verslaaf-

de verkeersdelinquenten. Petersilia e.a. (1992) evalueerden zeven IPS-projecten in de

VS, die alle bedoeld waren voor zware drugdelinquenten. De effectiviteit van IPS

blijkt in deze onderzoeken niet te verschillen van die van traditioneel reclasserings-

toezicht. Zo beschrijft Junger-Tas nog een aantal uiteenlopende evaluaties, waaruit

steeds naar voren komt dat - zeker op termijn - de recidive na IPS niet gunstiger is

dan die van controlegroepen. Wanneer echter rekening wordt gehouden met de

inhoud van IPS-programma's, laten de resultaten een ander beeld zien: IPS blijkt dan

wel degelijk effectief te kunnen zijn.

Dat deze behandelingscomponent zo belangrijk is, illustreert Junger-Tas aan de

hand van een drietal publikaties (Petersilia en Turner, 1991; Byrne, 1990: Byrne en

Kelly, 1989). Uit genoemde onderzoeken blijkt, dat intensief toezicht pas leidt tot

recidivevermindering, wanneer dit gepaard gaat met het behandelen-van drugver-

slaving (indien daarvan sprake is), met het toeleiden naar arbeid en met het behan-

delen van eventuele gezins-/relatieproblemen. Alleen wanneer ook met die factoren

rekening wordt gehouden, kan van IPS werkelijk een speciaal-preventief effect uit-

gaan. Op de effectiviteit van boot camps gaat Junger-Tas niet afzonderlijk in; wel

spreekt zij in dit verband van een `effectiviteitsprobleem' en noemt zij een aantal

bezwaren die door Amerikaanse auteurs tegen deze straf zijn aangevoerd (Morash en

Rucker, 1990; Osler, 1991).

4.1.2 Samenvatting interventies algemeen

Het idee dat niets zou werken wordt door Gendreau en Ross (1987) ronduit belache-

lijk genoemd. Over de effectiviteit van biomedische behandeling zijn deze auteurs

niet erg positief. Het toepassen van diversion (afdoen van strafzaken in een vroeg

stadium) leidt volgens Eysenck en Gudjonsson (1989) en volgens Gendreau en Ross

niet zonder meer tot een vermindering van recidive.

Elektronisch huisarrest kan misschien effectief zijn, met name wanneer het wordt

opgelegd bij wijze van straf (dus niet in plaats van een preventieve hechtenis).

Samenwonen met één of meer anderen lijkt een goed verloop te bevorderen.

Trainingsprogramma's toegepast in de gevangenis kunnen volgens Gendreau en Ross

effectief zijn, mits aan twee voorwaarden wordt voldaan: begeleiding van de terug-

keer naar de maatschappij en nazorg moeten van het programma deel uitmaken, en

de nadruk moet liggen op een training in sociaal- cognitieve vaardigheden. Gendreau

en Ross bespreken drie methoden van interventie waarbij de afschrikking voorop

staat: (1) get tough programma's (shock probation, boot camps en get tough regimes

toegepast in Engelse gevangenissen), (2) overlevingstochten en (3) scared straight

programma's. Voor dit soort van programma's geldt - globaal - dat de recidive niet

gunstiger is dan voor bij de gebruikelijke probation en parole. Deze zijn op hun

beurt in het algemeen niet bijzonder effectief in het terugdringen van de recidive.

Ook over het zogenoemde intensieve reclasseringstoezicht (IPS) zijn Gendreau en

Ross niet onverdeeld enthousiast. Het begrip IPS is vaak niet nauwkeurig gedefini-
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eerd en de meeste IPS-programma's zijn niet op verantwoorde wijze'geëvalueerd.

Positiever over IPS is Junger-Tas (1993). Volgens deze auteur kan intensief toezicht

slechts dan leiden tot recidivevermindering, wanneer dit gepaard gaat met het

behandelen van drugverslaving, met het toeleiden naar arbeid en/of met het behan-

delen van gezins- en relatieproblemen.

Op het gebied van dienstverlening (werkstraf), schadevergoedingen conflictoplos-

sing zijn er weinig betrouwbare evaluaties.

De meeste programma's met werkverlof voor gedetineerden blijken geen effect te

hebben. Willen zij succesvol zijn, dan moet aan strenge voorwaarden zijn voldaan.

Positief zijn de onderzoeksresultaten als het gaat om de zogeheten cognitief-gedrags-

kundige interventies en andere interventies die hun oorsprong vinden in de sociale-

leertheorieën (Eysenck en Gudjonsson, 1989; Gendreau en Ross, 1987; Andrews,

Zinger e.a., 1990). Successen worden beschreven voor cognitieve therapie, het aan-

leren van gedragstechnieken, contingency management, oudertrainingen en func-

tionele gezinstherapie. Aangezien deze behandelingsmethoden meer nog bij jeugdi-

gen worden toegepast, zullen we er nader op ingaan in hoofdstuk 5.

Slechts één overzichtsstudie werd aangetroffen waarin de directe invloed van wette-

lijk omschreven sancties aan de orde wordt gesteld (Heinz, 1991). Volgens Heinz is

aangetoond dat voorwaardelijke veroordelingen en geldboetes niet minder effectief

zijn dan korte vrijheidsstraffen; voor de auteur een reden om te pleiten voor minder

toepassing van de vrijheidsstraf.

4.2 Residentiële interventies

4.2.1 De sociaal-therapeutische gevangenis

In de Bondsrepubliek Duitsland werd door Losel en Kdferl (1989) een meta-analyse

verricht met betrekking tot evaluatie-onderzoek in sociaal-therapeutische gevange-

nissen. Plaatsing in een sociaal-therapeutische gevangenis is in Duitsland wettelijk

mogelijk sinds 1984; wanneer een gevangene het zelf wil en wanneer het wenselijk

wordt geacht met het oog op de resocialisatie, kan hij vanuit een gewone gevangenis

naar een sociaal-therapeutische gevangenis worden overgeplaatst. Als duidelijk

wordt dat de plaatsing geen succes is, is terugplaatsing mogelijk. Er waren in de BRD

indertijd elf van dit soort van gevangenissen (of afdelingen), met in totaal ongeveer

650 plaatsen die voornamelijk werden ingenomen door chronisch recidiverende

mannen.

Het begrip sociale therapie is niet strak gedefinieerd, een gemeenschappelijk ken-

merk is echter dat er niet alleen gelet wordt op individuele kenmerken van gedeti-

neerden, maar ook op hun leefomstandigheden, op groepsprocessen en andere om-

gevingsfactoren. Het accent ligt niet zozeer op psychotherapie als wel op het actief

voorbereiden op de terugkeer naar de maatschappij. Er zijn daarom veel contacten

met de buitenwereld; men werkt buiten de gevangenis, maakt uitstapjes en mag op

vakantie. Elders in Europa is volgens Losel en Kdferl weinig onderzoek gedaan naar
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de effectiviteit van dit soort gevangenissen, maar in Duitsland zelf is naar verhou-

ding veel evaluatie-onderzoek verricht.

In totaal zestien onderzoeken vormen het materiaal voor deze meta-analyse, waarin

onder meer wordt geprobeerd de effectiviteit van de sociaal-therapeutische gevan-

genis nauwkeuriger te meten. Eén van de criteria voor het vaststellen van de effecti-

viteit is de recidive. Volgens Losel en KSferl is het niet mogelijk om op grond van de

meta-analyse tot specifieke aanbevelingen te komen of om aandachtspunten te noe-

men voor het verder ontwikkelen van sociale therapieën. Daarvoor is het aantal ge-

analyseerde evaluaties toch nog te klein; ook het aantal gevangenissen waar de eva-

luaties waren uitgevoerd, is te gering. Bovendien bleek dat de inhoud van de sociale

therapieën verschillend was, en vaak niet duidelijk genoeg omschreven om te kun-

nen komen tot een bruikbare indeling. Niettemin hebben Losel en Kiferl geprobeerd

enkele kenmerken van behandelingen te relateren aan de mate van effectiviteit.

Alleen tussen de omvang van de gevangenis en de recidive lijkt een verband te be-

staan: hoe kleiner de gevangenis, des te geringer de recidive.34 Als globale uitkomst

komt uit de analyse naar voren, dat de recidive in sociaal-therapeutische gevangenis-

sen 10% lager ligt dan in gewone gevangenissen. 35 Er zijn volgens Ltisel en Káferl

geen duidelijke verschillen in effect tussen de diverse vormen van sociale therapie

aanwijsbaar. Aangezien sommige varianten (veel) goedkoper zijn dan andere, ver-

dient het in hun ogen aanbeveling bij toekomstige evaluaties ook met dit kosten-

aspect rekening te houden. Daarnaast echter is voor het toepassen en evalueren van

sociale therapieën nog veel meer nodig:

- een nauwkeuriger omschrijving van de doelstellingen en de inhoud van behan-

delingsprogramma's;

- een meer uitgesproken theoretische basis voor de opzet van programma's;

- een grotere differentiatie door middel van quasi-experimentele onderzoeken

betreffende bepaalde onderdelen van programma's;

- meer kleine, flexibele evaluatie-onderzoeken die zich richten op het proces van

behandeling;

- empirische analyse en rechtvaardiging van in de praktijk toegepaste differentia-

tiestrategieën;

- differentiatie in recidivecriteria;
- het systematisch ontwikkelen van succescriteria en het beter integreren van reci-

divecriteria met persoonlijkheids- en gedragsvariabelen;

- een sterkere gerichtheid op evaluatie in sociaal-therapeutische gevangenissen,

34 En zelfs dit kan volgens losel en Koferl niet met zekerheid gezegd worden, want de variatie in gevangenis-

grootte werd in wezen bepaald door één zeer grote gevangenis (te Berlijn), die deel uitmaakte van veel

evaluaties.

35 Dit kan echter ook het gevolg zijn van een positieve selectie vooraf. Het gaat immers om geschikte kandi-

daten, die zelf met de plaatsing instemmen. Anderzijds is bekend dat chronische recidivisten - waar het

meestal om gaat - nu niet bepaald een positieve selectie uit de gevangenispopulatie zijn. Al met al moet

gezegd worden dat dit soort complicaties in de toewijzing het doen van betrouwbare effectmetingen wel

bijzonder lastig maken.
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teweeg te brengen met behulp van daar werkzame,psychologen en andere socia-

le wetenschappers;

betere en eenvormige vastlegging van evaluatiegegevens, zodat integratie van
die gegevens eenvoudiger wordt.

4.2.2 Morele opvoeding in de gevangenis

Heath e.a (1990) vragen zich af of morele opvoeding van gedetineerden kan bijdra-

gen aan het terugdringen van de recidive. Hun theoretisch uitgangspunt is ontleend
aan de cognitieve psychologie, die veronderstelt dat het menselijk handelen het

resultaat is van denkprocessen. De ontwikkeling van normen en waarden maakt vol-

gens deze benadering deel uit van de algemene cognitieve ontwikkeling; de auteurs

verwijzen naar de theorie van Kohlberg (zie ook hoofdstuk 3).

Heath e.a. deden een literatuuronderzoek met betrekking tot morele opvoeding bin-

nen de strafrechtspleging. Veel delinquenten zouden zich bevinden in een relatief

laag stadium van morele ontwikkeling. Daarom zijn er trainingsprogramma's ontwor-

pen die in gevangenissen worden toegepast en die érop gericht zijn de cognitieve

vaardigheden van de delinquenten te helpen vergroten. Het bereiken van hogere

denkniveaus zou dan tevens leiden tot een betere aanpassing aan sociale normen.

Er blijkt veel onderzoek te zijn verricht naar de effecten van dergelijke programma's

en de resultaten zouden veelal positief zijn. Helaas echter werden volgens Heath e.a.

meestal alleen veranderingen in de persoonlijkheid of in het moreel redeneren

gemeten, en ontbrak hét aan harde gegevens omtrent de recidive.

Heath e.a. wijzen er bovendien op dat het moeilijk zal zijn om het bestaan van een

causale relatie tussen (bepaalde kenmerken van) cognitieve training en veranderin-

gen in de recidive aan te tonen. Toch menen de auteurs dat we hier te maken hebben

met een veelbelovende aanpak, en in dat kader verwijzen zij naar onderzoek van

Ross (1988). Volgens de voorlopige resultaten daarvan zou de recidive van gevange-

nen die geen cognitieve training volgden 70% bedragen, tegen 18% bij gevangenen

die wèl zo'n training volgden.36 Heath e.a. besluiten hun overzichtsstudie door met

instemming een collega te citeren die - vrij vertaald - opmerkte dat je criminelen

wel kunt leren timmeren en lezen maar datje dan timmerende en lezende crimi-

nelen krijgt; hun denkpatronen en levenshouding verander je er niet mee.

4.2.3 Shock incarceration / boot camps

De zogeheten boot camps werden in paragraaf 4.1 al even genoemd aan de hand van

Gendreau en Ross (1987). Deze auteurs verwijzen naar een artikel in Time (van 11

36 Heath e.a. verwijzen slechts naar een door Ross gepresenteerd congrespaper, terwijl van deze auteur

diverse andere publikaties beschikbaar zijn. Die betreffen overigens niet zozeer de morele opvoeding aan

de hand van Kohlbergs theorie, als wel het aanleren van cognitieve vaardigheden in ruimere zin. Zie hier-

over verder hoofdstuk 5.
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augustus 1985) waarin wordt beweerd dat de recidive met 35% afneemt na training

in een dergelijk `kampement. Over de bedoelde kampementen werden door ons

twee als review aangeduide Amerikaanse studies aangetroffen. Eén van de twee

(MacKenzie, 1990) verdient die kwalificatie inderdaad min of meer, de andere studie

(Morash en Rucker, 1990) is in de eerste plaats een kritisch betoog tegen de toepas-

sing van deze sanctievorm. Daarnaast vonden we een Nederlandse literatuurverken-

ning met betrekking tot Amerikaanse kampementen (Beenakkers, 1993). Hierin wor-

den overwegend publikaties van MacKenzie besproken, met gelijkluidende resulta-

ten als die welke wij hier vermelden. De studie van MacKenzie zal in deze paragraaf

centraal staan en op enkele plaatsen worden aangevuld met gegevens ontleend aan

MacKenzie en Parent (1992).

In de VS heeft de toepassing van shock incarceration in boot camp prisons, in de

jaren tachtig een grote vlucht genomen. Alleen al voor volwassenen wordt volgens

MacKenzie - rond 1990 - in ongeveer de helft van alle rechtsgebieden deze sanctie

gebruikt, en op veel plaatsen zijn ze ook in voorbereiding voor jeugddelinquenten.

MacKenzie en Parent schetsen een beeld van het dagprogramma zoals dat er in een

doorsnee boot camp ongeveer uitziet. Opstaan in alle vroegte, snel en zwijgend aan-

kleden, marcheren naar het exercitieterrein, minstens een uur lichamelijke oefening

en hardlopen, in marstempo terug. Dan in slagorde aan het ontbijt dat in stilte ge-

nuttigd wordt. Na het ontbijt exercitie en militair ceremonieel, gevolgd door zes tot

acht uur zware lichamelijke arbeid. Dan opnieuw exercitie en ceremonie. Na een

snelle warme maaltijd gedurende vier of vijf uur deelname aan behandelings- of

opvoedingsprogramma's, waarna het licht uitgaat voor de nacht. MacKenzie (1990)

spreekt pas van echte shock incarceration wanneer aan vier voorwaarden is voldaan:

(1) er is sprake van een relatief kortdurend alternatief voor de gewone vrijheidsstraf,

(2) er heerst een militaire sfeer met een strenge discipline, (3) deelname aan mili-

taire exercities en lichaamstraining is verplicht, en (4) de deelnemers aan het pro-

gramma hebben geen contact met de gewone gevangenen. In veertien staten blijken

dergelijke programma's werkzaam te zijn. De meeste zijn bedoeld voor relatief jonge,

niet-gewelddadige delinquenten die voor het eerst wegens een misdrijf zijn veroor-

deeld. Daarmee houden echter de overeenkomsten op, want voor het overige con-

stateert MacKenzie tal van onderlinge verschillen. Deze maken het bijzonder moei-

lijk om na te gaan welke kenmerken verantwoordelijk zijn voor het eventuele succes

van een programma; ook betekent het dat de evaluatie van één programma niet

generaliseerbaar is naar andere programma's. Om dit probleem te ondervangen

heeft MacKenzie haar toevlucht genomen tot een zogenaamd multi-site onderzoek.

Dit strekt(e) zich uit over zeven verschillende boot camps (in zeven verschillende

staten) die niet alleen aan MacKenzies definitie van een boot camp voldeden, maar

daarnaast ook aan de volgende voorwaarden: de deelnemers waren jonge volwasse-

nen, voor het eerst veroordeeld wegens een misdrijf dat bovendien niet gewelddadig

was, en de duur van het programma was tussen de drie en de zes maanden.

Behalve overeenkomsten waren er ook belangrijke verschillen tussen de program-

ma's. Deze betroffen de mate van vrijwilligheid om met deelname te beginnen of
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ermee op te houden, de locatie van het boot camp (zelfstandig dan wel binnen de

muren van een gewone gevangenis), de mate van toezicht na afloop, de verhouding

tussen enerzijds lichamelijke arbeid/oefening en anderzijds het volgen van thera-

pieën en dergelijke. Voor elk van de genoemde verschillen werden er hypothesen

geformuleerd met betrekking tot de effectiviteit van de programma's. Elk programma

werd afzonderlijk geëvalueerd teneinde te achterhalen welke componenten verant-

woordelijk zouden kunnen zijn voor het al dan niet realiseren van de per programma

geformuleerde doelstellingen. Ook die doelstellingen konden variëren, maar de

bestrijding van recidive was in elk programma vertegenwoordigd. De resultaten van

de zeven studies waren in 1990 nog niet compleet. Ook in 1992 was dat nog niet het

geval, maar vier van de zeven waren toen inmiddels afgerond (MacKenzie en Parent,

1992); er werden geen verschillen in recidive gevonden tussen deelnemers aan boot

camp programma's en gewone gevangenen. Als er al succes geboekt lijkt te worden

op het gebied van de recidivebestrij ding dan nog kan volgens MacKenzie (1990) niet

worden vastgesteld aan welke specifieke kenmerken van een programma dit vooral

te danken is. Verrassend noemt zij het enthousiasme voor de boot camps bij zowel

de deelnemers als bij het gevangenispersoneel. Zelfs gedetineerden die na hun vrij-

lating opnieuw met justitie in aanraking komen, spreken van een zinvolle ervaring.

Toch moet men zich volgens MacKenzie afvragen, of het wel wenselijk is dat aan niet-

gewelddadige wetsovertreders een vrijheidsstraf wordt opgelegd; maar zij voegt daar

zelf aan toe dat een filosofische vraag is die los staat van empirische vragen.

Ongeacht de afwezigheid van definitieve onderzoeksresultaten blijken er al vele

voor- en tegenstanders van boot camps te zijn. Tegenstanders zijn onder meer

Morash en Rucker (1990). In hun 'review' wijzen zij erop dat een militaristische aan-

pak binnen het gevangeniswezen helemaal niet nieuw is. Bovendien zou de werk-

wijze die in de meeste boot camps gevolgd wordt, een vereenvoudigde versie zijn

van een militaire training die in het leger zelf allang als afgedaan wordt beschouwd.

Er is volgens Morash en Rucker sprake van een onduidelijke filosofie die aanleiding

geeft tot onvoorspelbaar gedrag bij het gevangenispersoneel. Ook zou er een vijan-

dig klimaat worden geschapen en zouden agressieve omgangsvormen worden ge-

propageerd. Dit alles is niet bepaald bevorderlijk voor het uitlokken van prosociaal

gedrag. Er moet van deze sanctievorm daarom niet al te veel verwacht worden,

menen Morash en Rucker.

De conclusie met betrekking tot shock incarceration kan slechts luiden, dat het laat-

ste woord over de boot camps nog niet is gezegd.37

37 In ons land zijn bij wijze van experiment jeugdwerkinrichtingen opgezet. Hiermee is gehoor gegeven aan

een suggestie (uit 1993) van de voormalige minister-president Lubbers, om ook in Nederland 'kampemen-

ten' in te richten. De detentie kenmerkt zich door strikte discipline en een duidelijke structuur, maar dat

is dan ook ongeveer de enige overeenkomst met Amerikaanse boot camps. Voor een beschrijving van de

jeugdwerkinrichting te Veenhuizen zie Spaans (1994b). Volgens de nota'Werkzame detentie' (1994) staat

toeleiding naar een positie op de arbeidsmarkt door middel van scholing en bemiddeling in deze inrich-

tingen centraal.
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Er zijn fanatieke voor- en tegenstanders, maar objectieve gegevens over de invloed

van uiteenlopende programma's op de recidive ontbreken nog, laat staan over de

specifieke kenmerken die verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor een bepaalde

gunstige invloed op de recidive.

4.2.4 Samenvatting residentiële interventies
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Resumerend stellen we vast dat over de volgende drie behandelingsvarianten over-

zichtsstudies werden aangetroffen: de sociaal-therapeutische gevangenis, morele

opvoeding in de gevangenis en shock incarceration.

In sociaal-therapeutische gevangenissen ligt de recidive volgens Losel en Kdferl

(1989) 10% lager dan in gewone gevangenissen. Er zijn geen duidelijke verschillen in

effectiviteit tussen de diverse vormen van sociale therapie aanwijsbaar. Zowel het

opzetten als het evalueren van sociaal-therapeutische behandelingsprogramma's

verdient volgens de auteurs verbetering.

Morele opvoeding in de gevangenis heeft (nog) geen aantoonbaar effect op de reci-

dive. Toch spreken Heath e.a. (1990) van een veelbelovende aanpak. Zij verwijzen

naar onderzoek van Ross, dat overigens niet de morele opvoeding betreft maar meer

het aanleren van cognitieve vaardigheden in ruimere zin.

De eerste onderzoeksresultaten met betrekking tot kampementen laten geen verschil

in recidive zien vergeleken met een gewone gevangenisstraf (MacKenzie, 1990;

MacKenzie en Parent, 1992). Wel moet worden opgemerkt, dat de deelnemers zelf

doorgaans heel enthousiast zijn over hun ervaringen.

4.3 Niet- en semi-residentiële interventies

4.3.1 Shock probation38

Naast shock incarceration kent men in de VS ook de zogeheten shock probation,

waarmee iets geheel anders wordt bedoeld. Shock probation is een speciale vorm

van voorwaardelijke invrijheidstelling: men wordt in eerste instantie veroordeeld tot

een gevangenisstraf, maar wordt na betrekkelijk korte tijd (ongeveer 90-130 dagen)

min of meer plotseling weer in vrijheid gesteld.

Er is betrekkelijk veel onderzoek naar gedaan, en Vito (1984) geeft een overzicht. De

auteur spreekt van een unieke poging om elementen van het strafrechtelijk systeem

met elkaar te combineren, namelijk een voorwaardelijke veroordeling en een voor-

waardelijke invrijheidstelling. Men denkt ermee te bereiken dat misdadigers flink

aan het schrikken worden gemaakt, dat zij zich de ernst van hun misdaad zullen rea-

liseren en voortaan het criminele gedrag achterwege laten. Tegelijkertijd wil men de

38 Met probation wordt in het algemeen een vorm vanvoorwaardelijke veroordeling bedoeld, waarbij toe-

zicht wordt uitgeoefend door een probation officer.



Hoofdstuk 4 64

negatieve effecten van een langdurig verblijf in de gevangenis vermijden. Alleen een

rechter mag over de vrijlating beslissen. De reclassering oefent toezicht uit, en voor

de vrijgelaten gedetineerden gelden dezelfde regels als voor delinquenten die voor-

waardelijk veroordeeld zijn. Vito (1984) beschrijft een aantal onderzoeken waarin

vier vragen bij herhaling aan de orde worden gesteld.
1 Welk type dader is het meest geschikt voor shock probation? Voorstanders van deze

manier van straffen voelen het meest voor een kortdurende opsluiting van jeug-

dige first offenders. Voor een maximaal schokeffect moet er sprake zijn van een

`nieuwe ervaring' die hard aankomt maar die gevolgd wordt door een onver-
wachte vrijlating. Uit geciteerd recidive-onderzoek zou inderdaad blijken dat de

methode met name geschikt is voor jeugdige first offenders (Vito en Allen,

1980). Wat betreft recidivisten zou de methode beter werken bij de niet zo heel

jonge daders: van de recidivisten boven de 21 jaar recidiveerde 15,5% binnen

twee jaar opnieuw, tegen 34,4% bij de recidivisten jonger dan 21 jaar. Volgens

Vito is er op grond van dit gegeven geen aanleiding om shock probation te be-

perken tot jeugdige first offenders.

2 Wat is bij shock probation het effect van de duur van de opsluiting op de recidive?

Volgens Vito blijkt uit een onderzoek waarover werd gepubliceerd in 1977 dat de

kans op recidive na een verblijf in de gevangenis van zeven maanden tot een

jaar niet geringer is dan na een verblijf van drie maanden (Waldron en Angelino,

1977). Uit een door Vito zelf uitgevoerde variantie-analyse kwam geen verschil

in recidive naar voren bij shock probation na 1-30 dagen, na 31-130 dagen of na

meer dan 130 dagen (Vito, 1978). Hier luidt Vito's conclusie dat de duur van vrij-

heidsstraffen drastisch kan worden ingekort, zonder dat dit consequenties hoeft

te hebben voor de recidivecijfers.

3 Hoe verhoudt de recidive van shock probationers zich tot die van voorwaardelijk

veroordeelden? Vito verwijst naar verscheidene onderzoeken waaruit blijkt dat

de recidivecijfers elkaar niet significant ontlopen, met één uitzondering ten

gunste van de gewone voorwaardelijke veroordeling. Uit een ander onderzoek

(Faine en Bohlander, 1976) komt naar voren dat de succesvolle shock probatio-

ner in veel opzichten lijkt op de voorwaardelijk veroordeelde, bijvoorbeeld wat

betreft crimineel verleden, duur van eerder uitgezeten vrijheidsstraffen en het

vermogen om relaties aan te gaan. Deze gegevens brengen Vito tot de uitspraak

dat het zeer ongewenst zou zijn wanneer shock probation de plaats ging inne-

men van gewone voorwaardelijke veroordelingen. Rechters moeten erop toezien

dat dit niet gebeurt, anders zou er sprake zijn van een aanzuigende werking van

deze sanctievorm.

4 Is het teweegbrengen van een schokeffect werkelijk wel een doelstelling?Vito citeert

enkele auteurs die dit in twijfel trekken. Veel gedetineerden zouden tijdens hun

eerste dag in de gevangenis al van het bestaan van shock probation op de hoog-

te worden gebracht; sociaal werkers en rechtenstudenten zouden aanvraagfor-

mulieren uitdelen. Er is slechts weinig onderzoek bekend waarin een antwoord

wordt gegeven op de vraag in hoeverre de betrokkenen het moment van hun
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vrijlating inderdaad konden voorzien. Volgens één onderzoek onder reclasse-

ringsmedewerkers in Texas zou de vrijlating voor 65% van de shock probationers

al geen verrassing meer zijn (Kozuh e.a., 1980). Volgens een ander onderzoek,

eveneens verricht in Texas, zou 44% van de betrokkenen zelf hebben toegegeven

dat ze van tevoren van de op handen zijnde `schok' op de hoogte waren (Divi-

sion of Data Services, 1982).

Hoewel hij duidelijk enkele minder gunstige aspecten noemt, is de eindconclusie

van Vito ten aanzien van probation niet zonder meer negatief. Hij ziet in deze metho-

de vooral een mogelijkheid om de overbevolking van gevangenissen terug te dringen

en wel zodanig dat de resocialisatie van delinquenten en de beveiliging van de maat-

schappij er geen schade van ondervinden.

Ook Gendreau en Ross (1987) verwijzen naar het onderzoek van Vito (1984); verder

noemen zij een onderzoek van Boudouris en Turnbull (1985); daaruit komt naar

voren dat de lange-termijneffecten van deze sanctievorm niet verschillen van die

van een gewone probation of parole.

4.3.2 Voorwaardelijke/vervroegde invrijheidstelling

Voorwaardelijke invrijheidstelling van gevangenen is gebruikelijk en moet in de

meeste landen min of meer verdiend worden door goed gedrag tijdens de detentie.

In Nederland volgt (nu nog) de zogeheten vervroegde invrijheidstelling automatisch

nadat een deel van de straftijd is verstreken. Is het onvoorwaardelijk deel van de

straf een jaar of minder, dan volgt zij wanneer minstens zes maanden verstreken zijn

en eenderde deel van de straf is ondergaan; bedraagt het onvoorwaardelijk deel van

de straf meer dan een jaar, dan volgt vervroegde invrijheidstelling nadat tweederde

deel is ondergaan (art. 15 WvSr.). Een nieuwe wettelijke regeling is echter in voor-

bereiding.39

Het effect van een voorwaardelijke /vervroegde vrijlating op de recidive is moeilijk te

meten. Hann e.a. (1991) geven een overzicht van onderzoeken die werden verricht in

Groot-Brittannië, de VS en Canada. De in acht genomen recidivetermijnen variëren

(voor zover vermeld) van 6 maanden tot 2,5 jaar. Uit alle door Hann e.a. beschreven

onderzoeken kwam als resultaat naar voren, dat voorwaardelijk in vrijheid gestelde

gedetineerden minder recidiveerden dan gevangenen die geen voorwaardelijke

invrijheidstelling kregen.

In Engeland en Canada werden - onderling vergelijkbare - instrumenten ontwikkeld

voor het voorspellen van de kans op een nieuwe veroordeling; het bleek dat voor-

waardelijk in vrijheid gestelden minder recidiveerden dan verwacht kon worden op

grond van deze predictie-instrumenten. Nu zijn er volgens Hann e.a. critici die

39 Het automatisch in vrijheid stellen na het uitzitten van een deel van de straftijd komt daarmee te verval-

len. Het gedrag van de gedetineerde wordt weer - evenals vóór 1986 - het criterium voor toekenning van

een voorwaardelijke invrijheidstelling. Een voorontwerp van wet werd door de minister van justitie op 21

juli 1994 voor advies aangeboden aan de betrokken-instanties.
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menen dat dit vanzelfsprekend is omdat natuurlijk juist diegenen worden vrijgelaten

van wie de recidivekans het laagst wordt geschat. Hann e.a. noemen deze kritiek

goedkoop en oppervlakkig; er was immers gebruik gemaakt van voorspellende

instrumenten? Maar ook volgens hen zijn er gronden voor twijfel. Zo kan het zijn dat

de beslissende autoriteiten nog beter kunnen voorspellen dan het voorspellende

instrument. Aan de hand van extra berekeningen bij bestaand Engels onderzoek

menen Hann e.a. te kunnen concluderen dat het toch wel zeer waarschijnlijk is dat

er van de voorwaardelijke invrijheidstelling een - zij het bescheiden - recidive-

verminderende werking uitgaat. Een aantal problemen blijven volgens de auteurs

nog liggen. Wat is er bijvoorbeeld zo bijzonder aan voorwaardelijke invrijheidstelling

dat deze tot minder recidive leidt? Voor het achterhalen van de invloed van straf-

duur, regime en dergelijke zou nader onderzoek wenselijk zijn.

4.3.3 Dagtrainingscentra

Een van de strafsancties die de Engelse rechter kan opleggen is de probation order.

Sinds 1982 is het wettelijk mogelijk om in het kader van een probation order plaat-

sing in een dagtrainingscentrum (DTC) te gelasten. Een dergelijke plaatsing is be-

doeld voor personen van zeventien jaar en ouder. Belangrijke doelstelling is, naast

het terugdringen van de vrijheidsstraf, het terugdringen van de recidive. Sinds 1982

zijn verspreid over heel Engeland tal van dagtrainingscentra opgericht, en met elkaar

vormen zij het onderwerp van een recidivestudie verricht door Mair en Nee (1992).

Mair en Nee beginnen met de opmerking dat er een grote variëteit aan dagcentra

bestaat. De gemiddelde verblijfsduur is ongeveer zestig dagen en de meeste centra

kennen de volgende vier programma-onderdelen: training in sociale vaardigheden,

gezondheids- en welzijnsactiviteiten, kunstnijverheid en handenarbeid, en sport.

In 1986 voerden Mair en Nee een nationale survey uit bij 38 dagtrainingscentra. Zij

verzamelden gegevens van alle toenmalige deelnemers aan de programma's, en per

centrum ook de gegevens van de 20 personen die daar als laatsten een programma

hadden beëindigd. Zo kwamen zij uit op een totaal van bijna 1000 personen. De

recidive over een termijn van twee jaar bedroeg gemiddeld 63%, en liep uiteen van

50% tot 95%. Waar het relatieve succes of mislukken van programma's aan toe was te

schrijven, werd uit het onderzoek niet duidelijk. Mair en Nee geven zelf al toe dat

hun cijfers in feite niets zeggen over de effectiviteit van de dagtrainingscentra. Het

gaat hier immers om een selectie van delinquenten die in het algemeen als uiter-

mate recidivegeneigd te boek staat.

Helaas hebben Mair en Nee geen poging ondernomen om te vergelijken met con-

trolegroepen, laat staan dat zij hebben overwogen een onderzoek uit te voeren met

een random toewijzing van delinquenten. Het nut van dit groots opgezette onder-

zoek is derhalve gering. Mair en Nee concluderen dat de centra in elk geval geen

fiasco zijn, dat plaatsing in een dagcentrum hoe dan ook beter voor de delinquent is

en goedkoper dan een gevangenisstraf. Maar zij zien wel in dat meer en verfijnder

onderzoek met betrekking tot de effectiviteit noodzakelijk is.40
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4.3.4 Schadevergoeding/conflictoplossing41
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Sinds april 1993 kent ons Wetboek van Strafrecht als maatregel de schadevergoeding

aan het slachtoffer.42 Met conflictoplossingwordt in het algemeen eerder aan een

buitenstrafrechtelijke afdoening gedacht, hoewel denkbaar is dat pogingen tot ver-

zoening met het slachtoffer behoren tot door de rechter gestelde bijzondere voor-

waarden of tot behandelingsprogramma's waaraan men in strafrechtelijk kader deel-

neemt. Hierboven lazen we al dat er volgens Gendreau en Ross (1987) op het gebied

van schadevergoeding en conflictoplossing weinig betrouwbare evaluaties zijn.

Volgens Weitekamp (1991) is de effectiviteit van conflictoplossing - in termen van

recidive - nooit onderzocht, noch in de VS, noch in Canada. Anders is het volgens

hem gesteld met de schadevergoeding als sanctie. Weitekamp geeft een kort overzicht

van recidivestudies op dit gebied. Als beste komt uit de bus het Win-onus program-

ma, met een recidive van slechts 2,7%.

Een onderzoek van Challeen en Heinlen (1978) leverde volgens Weitekamp zeer gun-

stige resultaten op. Hoewel deze resultaten in onze ogen teleurstellend zijn, zullen we

het artikel van Challeen en Heinlen hier kort bespreken. Het betreft een evaluatie van

het zogeheten Win-opus restitutieprogramma. Dit is een Amerikaans project dat van

start ging (in de staat Minnesota) in het jaar 1972.

Het programma is bedoeld voor volwassen delinquenten: first offenders die een niet-

gewelddadig, licht misdrijf hebben gepleegd (genoemd worden onder meer winkel-

diefstal, rijden onder invloed en vandalisme). Van de inhoud van het programma

wordt een uitvoerige beschrijving gegeven, maar het teleurstellende schuilt hierin dat

aan de evaluatie nauwelijks tien regels worden gewijd. Er wordt slechts vermeld dat

van de 815 personen die aan het Win-onus programma deelnamen, in een periode van

vier jaar slechts 2,7% recidiveerde; van degenen die in dezelfde periode naar een huis

van bewaring gingen, recidiveerde 27%. Deze uitkomst lijkt misschien indrukwek-

kend, maar over de samenstelling van de vergelijkingsgroep (daderkenmerken, delict-

gegevens en dergelijke) wordt geen enkele mededeling gedaan. De vergelijking verliest

daarmee haar waarde, en het op zichzelf lage cijfer van 2,7% is wellicht niet meer dan

een bewijs voor het feit dat de justitiële autoriteiten goed kunnen inschatten wie er

40 In Nederland is (te Eindhoven) vanaf 1990 gedurende drie jaar geëxperimenteerd met een dagtrainings-

centrum. Het verblijf in een DTC is hier bedoeld als een sanctie voor 17- tot 25-jarigen die in de plaats

komt van een 3-6 maanden durende vrijheidsstraf. De ervaringen zijn neergelegd in een rapport onder

redactie van Van Leeuwen e.a. (1993). Voorlopige recidivecijfers geven in datzelfde rapport Van der Laan

en Essers (1993). Zij wijken volgens laatstgenoemde auteurs nauwelijks af van die bij vergelijkbare pro-

jecten in het buitenland. Ook voor dit onderzoek echter was niet vergeleken met een controlegroep, noch

was er sprake van een random toewijzing. Op grond van deze cijfers kan dus ook voor Nederland niet wor-

den gezegd of het bezoeken van een DTC - voor bepaalde typen delinquenten - meer of minder effectief is

dan een vrijheidsstraf.

41 Zie ook paragraaf 4.1.

42 Zie de noot bij bijlage 2.
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- wegens gering recidivegevaar - geschikt, waren voor deelname aan een project als

dit. De relatieve effectiviteit van het programma is daarmee echter geenszins aan-

getoond.
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De cijfers zeggen dus niet veel zolang we niet weten om welke selectie van daders

het gaat, en hoe de recidive van vergelijkbare maar anderszins bejegende groepen is.

Niettemin noemt Weitekamp de weergegeven resultaten bemoedigend. Willen echter

conflictoplossing en schadevergoeding als een serieus alternatief voor de vrijheids-

straf worden gezien, dan zal de effectiviteit van dit soort interventies duidelijker

moeten worden aangetoond, aldus Weitekamp.

4.3.5 Samenvatting niet- en semi-residentiële interventies

De effectiviteit van shock probation is niet indrukwekkend, maar significant aanwe-

zig bij jeugdige first offenders en bij de wat oudere recidivisten. Vito (1984) noemt

een aantal negatieve aspecten en waarschuwt o.a. voor het gevaar van aanzuigende

werking, wanneer shock probation in de plaats zou komen van een voorwaardelijke

veroordeling. Gendreau en Ross (1987) verwijzen naar onderzoek waaruit naar voren

komt dat de lange-termijneffecten van deze sanctievorm niet verschillen van die van

een gewone probation of parole.

De effectiviteit van vervroegde invrijheidstelling blijkt moeilijk te meten. Op grond

van buitenlands onderzoek mag misschien worden aangenomen dat er van voor-

waardelijke invrijheidstelling inderdaad een (gering) recidiveverminderend effect

uitgaat maar of dat in gelijke mate geldt voor de Nederlandse `vervroegde invrijheid-

stelling', blijft vooralsnog de vraag.

Ook ten aanzien van DTC's, schadevergoeding en conflictoplossing geldt dat de effec-

tiviteitsvraag nog niet met zekerheid beantwoord kan worden, zolang het ontbreekt

aan goed opgezet evaluatie-onderzoek.

4.4 Doodstraf

Eysenck en Gudjonsson (1989) besteden - zij het kort - enige aandacht aan de dood-

straf, die in het Nederlandse (commune) strafrecht in 1870 werd afgeschaft. De spe-

ciaal-preventieve werking van de doodstraf hoeft niet ter discussie te worden ge-

steld; die is uiteraard maximaal. De aanwezigheid van een generaal-preventief effect

is omstreden. Sommigen vrezen zelfs dat het bestaan van de doodstraf indirect kan

leiden tot (nog een) moord. Vrees voor executie zou een moordenaar er bijvoorbeeld

toe kunnen brengen om een getuige `uit te schakelen' (Frost, 1983). Vanuit het oog-

punt van de sociale-leertheorie zou men volgens Eysenck en Gudjonsson kunnen

verwachten dat van doodstrafexecuties een negatieve voorbeeldfunctie uitgaat, met

andere woorden dat zij eerder zullen leiden tot meer dan tot minder moorden.

De onderzoeksresultaten spreken elkaar tegen. Eysenck en Gudjonsson citeren

Baron (1987), volgens wie de executie van meer dan 5000 doodvonnissen in de loop
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van één zomer in China geleid zou hebben tot een opmerkelijke afname in het aantal

moorden. De effectiviteit wordt door Baron toegeschreven aan het feit dat de vonnis-

sen telkens onmiddellijk na de uitspraak werden voltrokken. Over de duur van het

effect is overigens niets bekend. Steun voor de aanwezigheid van een generaal-pre-

ventief effect zou verder gevonden zijn door Ehrlich (1977), maar anderen vechten

diens onderzoek aan op methodologische gronden. Bandura (1986) wijst erop dat

herinvoering van de doodstraf in enkele Amerikaanse staten niet geleid heeft tot

relatief minder moorden in die staten.

In dit verband is het misschien aardig om te wijzen op een Amerikaans onderzoek

van Decker en Kohfeld (1990) dat in dit rapport eigenlijk niet thuishoort (het betreft'

geen literatuurstudie, wel een soort overzicht), maar dat de suggestie van Bandura

ondersteunt. Decker en Kohfeld onderzochten het effect van de doodstraf op de

ontwikkeling van de moordcijfers. Het betreft een tijdreeksanalyse over de periode

1930-1980, uitgevoerd in vijf staten waar de doodstraf naar verhouding veel wordt

toegepast. De conclusie van Decker en Kohfeld luidt dat er van doodstrafexecuties

geen generaal-preventief effect uitgaat. Het bestaan van deze straf (de strafdreiging),

noch de oplegging, noch de mate van toepassing kunnen een verklaring bieden voor

de variatie in moordcijfers over de genoemde periode van een halve eeuw.

Dus: voor zover iemand de doodstraf niet op morele of ethische gronden wenst af te

wijzen, zou hij/zij dat eventueel op wetenschappelijke gronden kunnen doen.
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Schema 4: Effectiviteit van interventies: volwassenen / alle leeftijden

soort interventie

diversion

overlevingstochten

scared straight

dagtrainingscentrum

schadevergoeding

conflictoplossing

geldboete

voorwaardelijke veroordeling

shock probation

- voor jeugdige first offenders

- voor oudere recidivisten

shock incarceration / boot camps

get tough

trainingsprogramma's in de gevangenis

werkverlof voor gedetineerden

sociaaltherapeutische gevangenis

morele opvoeding in de gevangenis

vervroegde invrijheidstelling

cognitieve therapie

contingency management

aanleren gedragstechnieken

oudertrainingen
functionele gezinstherapie

intensief reclasseringstoezicht

biomedische behandeling

doodstraf (generaal-preventief)
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resultaat'

` + = effectief, ++ = zeer effectief, - = niet effectief, f = kan effectief zijn, ? = effectiviteit nog niet aangetoond

" Geen verschil met korte vrijheidsstraf.

Geen verschil met gewone probation/parole.
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Effectiviteitsonderzoek waarin het

soort interventie centraal staat:

jeugdigen

Vooraf zij nog eens - wellicht ten overvloede - benadrukt dat begrippen als sanctie

en interventie in de literatuur op uiteenlopende wijzen worden gehanteerd. Het kan

gaan om wettelijk omschreven straffen of maatregelen maar ook om - al dan niet in

de wet omschreven - alternatieven; daarnaast kan het gaan om niet inhoudelijk in

de wet omschreven interventies die in het kader van een vrijheidsstraf of anderszins

(bijvoorbeeld als bijzondere voorwaarde of bij wijze van diversion) op delinquenten

worden toegepast.43 Vooral wanneer het om jeugdigen gaat, wordt lang niet altijd

duidelijk aangegeven met welke sancties respectievelijk interventies we te maken

hebben.

Het is verder van belang om te wijzen op het bestaan van twee soorten van residen-

tiële behandeling. De term kan slaan op behandeling in een `totale', beveiligde inrich-

ting maar ook op behandeling in een niet bewaakte residentiële setting. Ook wat dat

betreft wordt een duidelijk onderscheid lang niet altijd gemaakt.

Dit hoofdstuk kent dezelfde opbouw als hoofdstuk 4, hetgeen betekent dat eerst de

publikaties worden besproken waarin zowel residentiële als niet-residentiële inter-

venties ter discussie staan. Vervolgens komen weer de interventiemethoden afzon-

derlijk aan bod: om te beginnen een paragraaf waarin studies betreffende residen-

tiële behandeling centraal staan, dan een paragraaf waarin het gaat om niet- en

semi-residentiële sancties en/of interventies. Om de overeenkomst met het vorige

hoofdstuk compleet te maken, worden de resultaten bij wijze van samenvatting kort

weergegeven in schema 5 (p. 102).

5.1 Interventies algemeen

5.1.1 Overzichtsstudies en meta-analyses

Mayer, Gensheimer, Davidson en Gottschalk (1986)

Zij voerden een meta-analyse uit met betrekking tot de effectiviteit van gedrags-

therapeutische interventies bij jeugddelinquenten, waarover was gepubliceerd

tussen 1967 en 1983.44 Deze interventies konden zowel zijn toegepast in een al dan

43 Diversion (ook wel genoemd rechtsomlegging), dat wil zeggen het afdoen van delicten in een vroeg

stadium (system diversion) of geheel buiten justitie om (non-system diversion).

44 Onder gedragskundige interventies worden meestal interventies verstaandie hun oorsprong vinden in
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niet beveiligde inrichting als in een niet-residentiële setting. In totaal voldeden 34

onderzoeken aan de door Mayer e.a. gestelde criteria. Aangezien in een aantal hier-

van meer dan één interventiemethode werd geëvalueerd, kwam het uiteindelijke

aantal te analyseren designs op 39. Voor drie variabelen werd de effectgrootte bere-

kend: recidive, gedrag en attitudes.45 Er werd ook een totale effectgrootte berekend.

Daarnaast werd een `optelsom' gemaaktvan alle positieve, negatieve en neutrale

onderzoeksresultaten.46 De onderzoeken bleken voornamelijk betrekking te hebben

op jongens, en de gemiddelde leeftijd was 14,5 jaar. De meeste jongeren waren al

eens eerder met justitie in contact geweest. De gemiddelde duur van de interventies

bedroeg negen weken. Er werd onderscheiden naar pre-post designs en designs met

een experimentele en een controlegroep. De methode van de `optelsom' (ook wel

de stembusmethode genoemd) leidde tot zeer positieve resultaten: een hoge mate

van effectiviteit voor alle gedragstherapeutische interventies voor alle drie de varia-

belen, bij beide typen onderzoeksdesign. De berekening van de effectgroottes even-

wel leverde een genuanceerder beeld op.47 Teleurstellend was het vrijwel geheel ont-

breken van significante relaties tussen effectgrootte en een aantal bijzondere ken-

merken van behandeling en behandelde (zoals geslacht en leeftijd). Alleen het toe-

passen van een token economy bleek significant positief gerelateerd met de (prei

post) effectgrootte. In hun eindconclusie spreken Mayer e.a. zich positief uit over de

gedragstherapeutische interventietechnieken. Wel wijzen zij erop dat veel onderzoek

in methodologisch opzicht `nog steeds' tekort schiet, hetgeen het verrichten van

meta-analyses ernstig bemoeilijkt (veel waarden onbekend). Voor de toekomst is vol-

gens deze auteurs vooral behoefte aan meer onderzoek naar de effecten van inter-

venties op langere termijn.

Lab en Whitehead (1988)

Een analyse volgens de genoemde optelmethode werd verricht door Lab en White-

head. De auteurs geven uitdrukkelijk te kennen dat zij onder interventies niet de

de sociale-leertheorieën; hieronder vallen bijvoorbeeld het werken met een token economy (zie ook

hoofdstuk 6), met gedragscontracten en met contingency management. Door middel van positieve en

negatieve bekrachtiging probeert men respectievelijk gewenst gedrag te laten toenemen en ongewenst

gedrag te laten afnemen. In een token economy worden deze principes toegepast met behulp van een

puntensysteem. Bij gedragscontracten worden afspraken gemaakt met betrekking tot het over en weer

bekrachtigen van positief gedrag, meestal tussen ouder(s) en kind. Contingency management werd

gedefinieerd in noot 27.

45 Onder het begrip effectgrootte wordt verstaan het gemiddelde effect van de experimentele groep min het

gemiddelde effect van de controlegroep, gedeeld door de standaarddeviatie van de controlegroep.

46 We zijn ervan uitgegaan dat met een positief effect op de recidive werd bedoeld dat de recidive afnam, en'

met een negatief effect dat de recidive toenam.

47 De gemiddelde effectgroottes en de gewogen gemiddelde effectgroottes waren voor alle variabelen posi-

tief; voor de recidive varieerden de gewogen gemiddelde effectgroottes van 0,32 tot 1,26. Mayer e.a. bere-

kenden ook een 95% betrouwbaarheidsinterval rond de gewogen gemiddelde effectgroottes. Deze inter-

vallen bleken erg breed en bevatten steeds de waarde 0: voor de recidive varieerden de intervallen van

-0,58 tot 2,74 (pretpost designs) en van -0,31 tot 0,97 (experimentelelcontrole designs).
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puur strafrechtelijke straffen verstaan, zoals bijvoorbeeld lijfstraffen of opsluiting

zonder meer. Van de 55 onderzoeken die aan hun criteria voldeden (één daarvan was

dat er recidivegegevens beschikbaar moesten zijn) telden zij respectievelijk de posi-

tieve, de negatieve en de neutrale onderzoeksresultaten bij elkaar op.

Er werden vijf hoofdgroepen van interventies onderscheiden: non-system diversion

(N=18), system diversion (N=18), probation/parole/community corrections (N=11),

residentieel (N=6) en speciale programma's (N=3). In totaal werden 85 vergelijkingen

gemaakt tussen de experimentele groepen en de controlegroepen. Deze vielen 40

keer uit in het voordeel van de experimentele groep, leidden 34 keer tot geen verschil

en waren 11 keer in het nadeel van de experimentele groep. Wanneer alleen gelet

werd op significante uitkomsten (48 vergelijkingen), dan bleken er 15 uit te vallen in

het voordeel van de experimentele groep, 28 toonden geen verschil en 5 keer was de

recidive zelfs hoger in de experimentele groep. Of nu wel of niet gelet werd op gege-

vens van statistische significantie, in beide gevallen bleken residentiële interventies

het minst effectief te zijn en bleek system diversion de meest effectieve methode,48

De auteurs merken op dat laatstgenoemd resultaat in strijd is met de labeling-

theorie, volgens welke meer contact met justitie zou leiden tot meer stigmatisering

respectievelijk meer recidive.

Basta en Davidson (1988)

Zij overzien de (voornamelijk Amerikaanse, psychologische) onderzoeksliteratuur

die in de jaren 1980-1987 werd gepubliceerd over het behandelen van veroordeelde

jeugddelinquenten. Het aantal publikaties dat aan de door Basta en Davidson gestel-

de criteria voldeed, bedroeg 37. Deze werden onderverdeeld naar soort interventie:

gedragstherapeutisch, counseling en psychotherapie, diversion, `afschrikkende inter-

venties' en overlevingstochten. Per type interventie werd verder een driedeling ge-

maakt naar setting. gesloten inrichting, residentieel en niet-residentieel.

- Gedragstherapeutische interventies. Met betrekking tot gedragstherapeutische

interventies toegepast in een min of meer gesloten setting vonden Basta en

Davidson slechts één onderzoek waarin ook de recidive over wat langere termijn

(in dit geval vijftien maanden) was gemeten. Dit betrof een onderzoek van Bar-

ton e.a. (1985) onder ernstige jeugddelinquenten naar de effectiviteit van de zo-

geheten functionele gezinstherapie (FFT). De recidive zou 60% bedragen voor de

experimentele groep en 93% voor de controlegroep over een termijn van vijftien

maanden. Onderzoek naar de effectiviteit van `gewone' residentiële behandeling

was in het algemeen beter opgezet. De resultaten met betrekking tot de recidive

bleken gemengd; gunstige effecten waren meestal van korte duur. De geregi-

streerde recidive na een niet-residentiële behandeling bleek in drie van de vier

onderzoeken met een recidivemaat gunstig uit te vallen. Voor zover in deze

48 Een exacte omschrijving vandit begrip geven Lab en Whitehead niet. In tabel 2 van hun artikel staan

onder system diversion de volgende behandelingsvarianten genoemd: familie-interventie en/of -counse-

ling (7x), individuele counseling en/of vaardigheidstraining (8x) en andere vormen van diversion (4x).
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onderzoeken echter ook self-report gegevens waren opgenomen, gaven die geen

verschillen in recidive te zien tussen experimentele en controlegroepen. Basta

en Davidson bespreken verder ook het onderzoek van Davidson e.a. (1987), dat

in verband met diversion ook al genoemd werd in hoofdstuk 4. Davidson e.a. dif-

ferentieerden naar soort gedragstherapeutische interventie; zij vonden gunstige

resultaten met betrekking tot de recidive na toepassing van relatietherapieën en

gedragscontracten tussen delinquenten en familieleden. Een recidivetermijn

wordt door Basta en Davidson niet vermeld.49 De conclusie van Basta en David-

son ten aanzien van onderzoek naar de effectiviteit van gedragstherapeutische

interventies valt ongeveer hetzelfde uit als die van Mayer e.a. (1986): overwegend

positief maar in methodologisch opzicht schiet veel onderzoek nog te kort.

Counseling en psychotherapie. Dit kan gaan om crisis counseling, individuele of

groepstherapie, diverse vaardigheidstrainingen, of combinaties daarvan. Er werd

geen recidivestudie gevonden met betrekking tot toepassing in een penitentiaire

inrichting. Er werden vijf onderzoeken door Basta en Davidson aangetroffen

waarin counseling of therapie, toegepast in een niet-penitentiaire residentiële

setting, werd geëvalueerd. In het algemeen zaten deze onderzoeken volgens

Basta en Davidson goed in elkaar qua opzet en methode. Toch werd maar in drie

van de vijf gevallen de recidive gemeten. Ten eerste is er een onderzoek van

Collingwood en Genthner (1980) waarin de experimentele groep werd getraind

in wonen, leren en werken; tevens werden de ouders van de jongeren getraind in

het begeleiden van hun kind. De recidive van de experimentele groep was vol-

gens Basta en Davidson aanzienlijk lager, maar gegevens over omvang en termijn

van de recidive worden door hen niet verstrekt.50 Ten tweede noemen Basta en

Davidson het reeds eerder aangehaalde onderzoek van Lee en Olejnik (1981)

waarin de lange-termijneffecten van het zogeheten CREST-programma werden

onderzocht.51 Tijdens de behandelingsperiode (zes maanden) was de recidive

van de experimentele groep aanzienlijk lager dan die van de controlegroep; de

recidive van controlegroep was drie keer zo groot als die van de experimentele

groep. Ook na een follow-up periode van twee jaar bleek dit verschil nog aan-

wezig.

De filosofie die aan CREST-projecten ten grondslag ligt, is volgens Lee en Olejnik

(1981) als volgt. De behoeften van delinquente adolescenten zijn te ingewikkeld om ze

met probation alléén af te doen; de gewone probation verdient daarom een aanvullen-

49 Volgens de oorspronkelijke bron bedroeg deze één respectievelijk twee jaar. Bij de follow-up na twee jaar

bleek de recidive het laagst bij de groep die relatietherapie had ondergaan: 62% had geen nieuwe contac-

ten met justitie.

50 Bij het raadplegen van de oorspronkelijke bron (Collingwood en Genther, 1980) bleek het te gaan om een

verschil in recidive van 24,3 % bij de experimentele groep tegen 42,7 % bij de vergelijkingsgroep. Een reci-

divetermijn wordt evenwel ook hier niet genoemd.

51 De afkorting staat voor Clinical Regional Support Teams.
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de bejegening waarbij - op een outreach basis - begeleiding wordt geboden niet alleen

aan de adolescenten zelf maar ook aan groepen, gezinnen, scholen en dergelijke waar-

toe zij behoren.52 Een van de doelstellingen is het terugdringen van de recidive. Lee en

Olejnik verwijzen naar Lee en Haynes (1978) die een CREST-project evalueerden. Deze

evaluatie werd uitgevoerd bij 64 `zware' jeugddelinquenten die at random in twee

groepen waren verdeeld. De ene groep kreeg alleen probation, de andere groep pro-

bation plus CREST. Het bleek dat de groep die tevens CREST-begeleiding kreeg, minder

recidiveerde dan de probation-groep.

Lee en Haynes verrichtten geen follow-up onderzoek, maar lieten dit over aan Lee en

Olejnik (1981). Lee en Olejnik verrichtten hun onderzoek bij dezelfde proefpersonen

en hanteerden een follow-up termijn (na gemiddeld 6,5 maanden CREST) van 21,3

maanden voor de experimentele groep en van 22 maanden voor de controlegroep. De

probation liep tijdens de follow-up periode voor beide groepen nog door. Voor het

vaststellen van de recidive werd gebruik gemaakt van officiële gegevens van poli-

tie en justitie. Op grond van deze gegevens bleek dat zowel in de CREST (plus proba-

tion) groep als in de probation groep relatief weinig werd gerecidiveerd. Over een

periode van twee jaar echter bleek de CREST (plus probation) groep significant min-

der te recidiveren.

Het is opmerkelijk dat aan het eind van het eerste follow-up jaar nog geen significan-

te verschillen werden gevonden, maar aan het eind van het tweede jaar wel. In de

CREST-groep naam de recidive geleidelijk af en bleef zij ook in het tweede jaar afne-

men. In de probation-groep nam de recidive in het eerste jaar ook af (zij het minder

snel), maar daar begon ze in de loop van het tweede jaar weer te stijgen, namelijk

vanaf het moment dat het officiële probation toezicht werd stopgezet. In totaal werd

de probation-groep in het tweede jaar drie keer zo vaak vervolgd als de CREST-groep.

Kennelijk konden degenen die naast de reguliere probation ook speciale begeleiding

hadden gekregen, het beëindigen'van de probation wel aan, terwijl dit voor de ande-

ren aanleiding was voor het plegen van recidive. Lee en Olejnik verbinden hieraan

twee conclusies: (1) probation is op zichzelf een effectief middel om recidive te voor-

komen, maar wanneer hieraan een professionele outreach counseling aan wordt toe-

gevoegd, leidt dit sneller tot gunstige resultaten en (2) probation is voornamelijk

effectief zolang het bijbehorende toezicht wordt uitgeoefend, terwijl het sterkste effect

van de combinatie CREST-probation zich juist voordoet nadat beide interventies tot

een einde zijn gekomen.

Het derde recidive-onderzoek betreffende counseling en psychotherapie dat Basta

en Davidson vonden, wordt hier buiten beschouwing gelaten; de geëvalueerde be-

handeling (beroepscounseling) was dermate gebrekkig in praktijk gebracht, dat de

resultaten van het onderzoek niet veel meer zeiden.

52 Outreach, dat wil zeggen de hulpverlening richt zich niet alleen op de delinquenten diens misdrijf, maar

reikt ook verder.
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- Diversion. Hier verwijzen Basta en Davidson naar de meta-analyse van Genshei-

mer e.a. (1986; zie verder hieronder) waaruit bleek dat de effectiviteit van diver-

sion-programma's bescheiden is. Basta en Davidson komen in hun overzichts-

studie tot dezelfde slotsom.

- Afschrikkende interventies. Hieronder verstaan Basta en Davidson straffen zoals

opsluiting (maar ook alternatieven daarvoor), bewustmakingsprogramma's (bij-

voorbeeld een bezoek aan een zwaar bewaakte gevangenis) en voorwaardelijke

invrijheidstelling. Basta en Davidson bespreken slechts vijf onderzoeken, waar-

van de uitkomsten naar hun mening nietszeggend zijn, ofwel onbetrouwbaar

omdat er niet was gerandomiseerd .,53

- Overlevingstochten. Hierover troffen Basta en Davidson één onderzoek aan (Win-

terdyk en Roesch, 1981), dat ook in hoofdstuk 4 al werd geciteerd (via Gendreau

en Ross, 1987). In eerste instantie waren de gevolgen voor de recidive zeer gun-

stig; het effect verdween echter wanneer de jeugdige terugkeerde naar zijn oude

omgeving. Dit doet Winterdyk en Roesch ervoor pleiten, follow-up programma's

te ontwikkelen waarmee geprobeerd kan worden de positieve programma-effec-

ten vast te houden en zo de aanpassing van de jongeren aan de maatschappij

blijvend te maken.

De algemene conclusie van Basta en Davidson is dat sommige vormen van interven-

tie zeker effect kunnen hebben. Positieve onderzoeksresultaten zijn echter vaak toe

te schrijven aan methodologische tekortkomingen; er is dan ook behoefte aan meer

goed opgezet en goed gecontroleerd onderzoek.

Whitehead en Lab (1989)

Zij verrichtten een meta-analyse waarin 50 jeugddelinquentie-onderzoeken waren

opgenomen. De toegepaste interventies werden verdeeld in vijf hoofdgroepen: non-

system diversion (N=15), system diversion (N=15), probation/parole/community cor-

rections (N=10), residentieel (N=7) en speciale programma's (N=3). Het minst succes-

vol bleken de residentiële programma's, het meest succesvol de system diversion pro-

gramma's. Ook nu merken de auteurs op dat dit resultaat; in strijd is met de labeling-

theorie. Zij voegen er deze keer de veronderstelling aan toe dat van de aanwezigheid

van justitie, ook al is het maar in naam, wellicht toch een afschrikwekkende werking

uitgaat.

Whitehead en Lab refereren aan bestaande overzichtsstudies waarin met name de

gedragstherapeutische benaderingen als effectief naar voren worden gebracht. Om

die `hypothese' te toetsen vergeleken zij de resultaten van gedragstherapeutische

interventies met die van niet-gedragstherapeutische. Tot de gedragstherapeutische

interventies werden gerekend: contingency management, vaardigheidstraining en

gedragscontracten, token economies, en nog een vijftal interventies die als gedrags-

53 Dat Basta en Davidson op dit onderdeel zo weinig publikaties vonden is vermoedelijk te verklaren uit het

feit dat zij niet in de criminologische literatuur maar alleen in de psychologische literatuur hadden

gezocht.
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therapeutisch waren gepresenteerd.54 Zonder verder mee te delen welke van de

gedragstherapeutische interventies het respectievelijk goed danwel slecht deden,

stellen Whitehead en Lab vast dat gedragstherapeutische interventies niet effec-

tiever zijn dan andere typen van behandeling.

77

Izzo en Ross (1990)

Hun meta-analyse omvat 46 interventieprogramma's voor jeugddelinquenten. De

gemiddelde leeftijd van de onderzochte jongeren (meest jongens) was 13,2 jaar. Uit

de analyse bleek dat programmas met een cognitieve component wat betreft de reci-

dive twee keer zo effectief waren als niet-cognitieve programma's.55 Programma's

werden gekwalificeerd als `cognitief' als één of meer van de volgende zes elementen

er deel van uitmaakten: probleemoplossing, negotiation skills training, interpersonal

skills training, rational-emotive therapy, rollenspel plus modeling, en cognitieve

gedragsmodificatie.

Uit een meervoudige regressie-analyse kwam naar voren dat slechts twee variabelen

de variantie van de effectgrootte konden verklaren. Dit waren de setting waarin de

behandeling plaatsvond (niet-residentieel beter dan residentieel) en de aanwezig-

heid van een cognitieve component zoals zojuist beschreven. Deze positieve uit-

komst met betrekking tot het cognitieve model sterkt Izzo en Ross in hun overtuiging

dat veel delinquenten egocentrisch, actiegericht, onnadenkend, en impulsief zijn.

Het zijn vooral hun cognitieve functies die tekorten vertonen: het sociaal perspectief

nemen (zich kunnen verplaatsen in andermans standpunt), het samen oplossen van

problemen, het denken in termen van oorzaak en gevolg en het onderkennen van

de relatie tussen middel en doel. Deze tekorten vormen volgens Izzo en Ross een

ernstige persoonlijke handicap en leiden gemakkelijk tot het ontwikkelen van een

criminele levensstijl. Juist dáár tussenbeide komen zou volgens de auteurs wel eens

een cruciale factor in de resocialisatie kunnen zijn. Ter bevestiging wordt verwezen

naar een onderzoek van Ross e.a. (1988).

Deze onderzoekers testten het cognitief-gedrags kundige model (de ruimere variant)

uitvoerig bij 62 recidivegevaarlijke volwassen delinquenten die allen aan probation

waren onderworpen. Deze 62 personen werden at random ingedeeld bij één van de

volgende drie groepen: een groep die alleen maar probation kreeg, een groep die aan

een life skills programma deelnam, en een `cognitieve'groep. Het life skills programma

bestond uit algemene trainingen zoals het leren omgaan met geld, het besteden van de

vrije tijd, het leren solliciteren en het krijgen van voorlichting over alcohol en drugs.

54 Op het eerste gezicht lijken de gedragstherapeutische interventies effectiever (7 van de 16 = 44% een phi-

waarde van 0,20 of meer, tegen 12 van de 34 = 35% van de niet-gedragstherapeutische interventies een

phi-waarde van 0,20 of meer). Kijkt men echter naar de negatieve phi-waarden, dan blijken die in grotere

getale aanwezig bij de gedragstherapeutische interventies (44% een negatieve phi-waarde van 0,20 of

meer bij de gedragstherapeutische interventies tegen 23,5% bij de niet-gedragstherapeutische).

55 Recidivetermijnen worden hier niet vermeld.
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Het cognitieve programma werd speciaal voor delinquenten ontwikkeld. Probation

officers werden opgeleid om de cursussen zelf te kunnen geven aan groepjes van vier

tot zes probationers. De volgende negen technieken maakten deel uit van het program-

ma: (1) gestructureerde leertherapie (voor het aanleren van sociale vaardigheden);

(2) lateraal denken (voor het creatief oplossen van problemen); (3) kritisch denken

(om logisch en rationeel te leren denken); (4) les in normen en waarden (om te leren

ook aan anderen te denken); (5) assertiviteitstraining (om te leren op een niet agressie-

ve manier voor zichzelf op te komen); (6) negotiation skills training (om conflicten

met anderen op een niet-gewelddadige wijze op te lossen); (7) interpersonal cognitive

problem-solving (om problemen met anderen op een rationele manier op te lossen;

(8) training in het sociaal perspectief nemen en (om de gezichtspunten en gevoelens

van anderen te leren onderkennen en begrijpen) en (9) rollenspel en modelling (het

oefenen en nadoen van sociaal aanvaardbare en doeltreffende omgangsvormen). Deze

technieken zijn door de auteurs elders uitvoerig beschreven (Ross en Fabiano, 1985).

De programmaduur besloeg tachtig uur van intensieve training; de totale duur van

het experiment besloeg achttien maanden. Voor het bepalen van de recidive werd ge-

bruik gemaakt van officiële gegevens van de Canadese politie. Er werd een recidive-

termijn gekozen van negen maanden, per persoon gerekend vanaf de toewijzing aan

een van de drie programma's.56 Het bleek dat in de probation-groep 69,5% binnen

negen maanden recidiveerde, in de life skills groep 47,5% en in de cognitieve groep

18,1 %. Voorzover deze nieuwe veroordeling een onvoorwaardelijke gevangenisstraf

inhield (dit was bij negen personen het geval), werd die opgelegd aan zeven perso-

nen behorend tot de probation groep en aan twee personen behorend tot de life skills

groep; in de cognitieve groep werd niemand tot een gevangenisstraf veroordeeld.

Lipsey (1992)

Lipsey voerde een meta-analyse uit over meer dan 400 onderzoeken betreffende

jeugddelinquentie. Zowel voor de recidive als voor een aantal andere variabelen

werd de effectgrootte berekend. Wat betreft de recidive kwam uit de meta-analysè

naar voren dat de richting van de effectgroottes in bijna tweederde van de onder-

zoeken positief was. De gemiddelde effectgrootte, die berekend kon worden voor 397

onderzoeken, bedroeg 0,17, de gewogen gemiddelde effectgrootte was 0,10. Op

grond van dit laatste getal mag volgens Lipsey worden geconcludeerd dat behande-

ling in het algemeen leidt tot een bescheiden verbetering (zijnde een afname) in de-

linquent gedrag. Recidivetermijnen worden helaas niet genoemd. Lipsey ging door

middel van een meervoudige regressie-analyse na, welke variabelen eventueel de

variantie in effectgroottes konden verklaren. Hieruit kwam naar voren dat 53% van

de variantie kon worden verklaard uit verschillen in onderzoeksmethoden, en 47%

uit kenmerken van de interventie. Wat die laatste betreft, bleek dat de effectgroottes

56 Over termijnen vanprobation worden helaas geen gegevens verstrekt. Zo blijft onduidelijk, of het einde

ervan samenviel met het einde van deelname aan een van de drie onderzoeksgroepen, of pas later kwam.
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groter waren bij jeugdigen die tot risicogroepen behoorden. Hetzelfde gold voor

behandelingen van relatief lange duur, en behandelingen waarbij de contacten door

de betrokkenen als zinvol waren beschouwd.

De effectgroottes waren naar verhouding het grootst bij gedragskundige interven-

ties, interventies gericht op het aanleren van vaardigheden en de zogeheten multi-

modale (gecombineerde) behandelingsvormen. Zij gaven afnames in de recidive te

zien van 20% of meer bij aldus behandelde jeugddelinquenten, vergeleken met jeug-

digen uit controlegroepen. Resultaten uit eerdere meta-analyses worden volgens

Lipsey door zijn bijdrage bevestigd.

Heinz (1991)

Een van de weinige Europese overzichtsstudies is die van de Duitse auteur Heinz,

in verband met volwassenen, reeds genoemd in hoofdstuk 4. Ten aanzien van jeugdi-

gen geeft Heinz een overzicht van onderzoeksresultaten betreffende de effectiviteit

van diversion, zoals in Duitsland omschreven in de paragrafen 45 en 47 van het

Jugend Gericht Gesetz.57 Heinz verrichtte een recidive-onderzoek waarin een steek-

proef van gediverteerden werd vergeleken met een steekproef van door de rechter

veroordeelden (Heinz, 1987). De recidive na diversion bleek geringer (19% nieuwe

veroordelingen tegen 30% bij de traditioneel gestraften). Een recidivetermijn wordt

hierbij niet vermeld.

Hiigel (1987) vergeleek een groep gediverteerden met een groep die door de rechter

werd veroordeeld tot een niet vrijheidsbenemende sanctie (opvoedende maatregel,

berisping, bijzondere verplichting). Om beide groepen vergelijkbaar te maken werd

er gecorrigeerd op crimineel verleden, aantal eerder gepleegde delicten en de om-

vang van toegebrachte schade. Ook hier was de recidive na diversion geringer, met

name bij rijden zonder rijbewijs en andere verkeersdelicten.

Storz (1989) deed een onderzoek onder alle Duitse jongeren die in 1961 waren gebo-

ren en ofwel gediverteerd waren ofwel veroordeeld door de rechter (N= 90.599). Ter

vermijding van selectie-effecten werd gecorrigeerd op leeftijd, crimineel verleden en

soort delict. De recidive na diversion bleek minder ernstig, in die.zin dat er na toe-

passing van diversion altijd minder werd gerecidiveerd dan na een door de rechter

opgelegde sanctie. Recidivetermijnen worden - althans door Heinz - niet genoemd.

In verband met de gevreesde selectie-effecten vragen Spiess en Storz (1989) zich vol-

gens Heinz af in hoeverre de gevallen met een betere prognose misschien al min of

meer vanzelf (dankzij een juiste intuïtie van de officier van justitie) in de diversion-

57 Na politie-onderzoek kan de officier van justitie van vervolging afzien als reeds een opvoedkundige maat-

regel werd genomen, of als een delict niet zeer ernstig is en het algemeen belang een veroordeling niet

vereist. Wenst de officier toch rechterlijke tussenkomst (maar geen veroordeling), dan kan hij de rechter

voorstellen dat deze de dader een waarschuwing geeft, of een opdracht tot schadevergoeding, dat de rech-

ter aan de dader opdraagt zijn excuses aan te bieden aan het slachtoffer, geld te geven aan een goed doel,

vrijwilligerswerk te verrichten of de politie te helpen bij de verkeersvoorlichting. Als de rechter meewerkt

- en uiteraard de dader - wordt van verdere vervolging afgezien.
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groep terechtkomen. Spiess en Storz menen vervolgens te kunnen aantonen dat de

betere resultaten van de gediverteerden niet aan onbewuste selectie zijn toe te schrij-

ven (zie verder Heinz (1991), p. 307). Heinz besluit met een pleidooi voor meer diver-

sion en minder vrijheidsstraffen.

Kommer (1989)

Kommer bespreekt in een niet-gepubliceerde bijdrage ten behoeve van het ministe-

rie van Justitie een aantal Amerikaanse overzichtsstudies en meta-analyses die (over-

wegend) betrekking hebben op jeugdigen. Het is niet onze bedoeling om Kommers

`overzicht van overzichten' hier te gaan samenvatten of nog eens te herkauwen; dat

zou te ver van de oorspronkelijke bronnen voeren.58

Bij gebrek aan Europese overzichtsstudies noemt Kommer enkele op zichzelf staan-

de Nederlandse en Duitse evaluatie-onderzoeken. De resultaten van deze Europese

onderzoeken werpen volgens Kommer geen volledig ander licht op het effectiviteits-

thema; zij bevestigen dat behandelingsprogramma's kunnen werken en zij beves-

tigen ook het idee dat bepaalde daderkenmerken aanleiding geven tot een ongun-

stige recidiveprognose.

De conclusie van Kommer luidt, dat een gedifferentieerde aanpak van (jeugd)delin-

quenten het beste is. We moeten echter naar zijn mening niet teveel verwachten van

strafrechtelijke interventies. Maatschappelijk gezien zijn zij weliswaar onmisbaar als

reactie op crimineel gedrag, maar in het leven van de opgroeiende jeugd spelen zij

geen overheersende rol. Kommer citeert met instemming Clements (1988), volgens

wie de `normale' sociale omgeving het meeste werk doet.

Palmer (1992)

De meest uitgebreide en tevens een van de meest recente studies over de effectiviteit

van strafrechtelijke interventies bij jeugdigen is van de hand van Palmer. Palmer

geeft een overzicht van meta-analyses en literatuurstudies. Ook hier geldt weer dat

het te ver van de bronnen zou voeren om Palmers overzicht nog eens te gaan samen-

vatten. Wel is het uiteraard van belang om ons te verdiepen in de conclusies die

Palmer verbindt aan zijn bevindingen. Hij noemt de volgende vier punten.

1 Als individuele behandelingsprogramma's ten behoeve van recidive-onderzoek

worden samengevoegd tot één globale, ongedifferentieerde groep van interven-

ties, komen er met betrekking tot de recidive geen positieve resultaten uit de

bus. Palmer noemt er een aantal: confrontatiemethoden (bijvoorbeeld shock

treatments), preventiemethoden, diversion, groepstherapie en -counseling,

individuele therapie en counseling, en interventies in het kader van probation/

parole. Dit zijn allemaal voorbeelden van te grove indelingen.

2 Kijkt men naar individuele programma's afzonderlijk, dan blijkt in de meeste

58 Veel vande geciteerde publikaties zijn in dit rapport opgenomen. Dat geldt eveneens met betrekking tot

de hierna te bespreken studie vanPalmer (1992) .
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gevallen dat proefpersonen minder recidiveren dan controlepersonen. Palmer

noemt hier geen recidivetermijnen, wel p-waarden van 0,05.

3 Onderzoek gebaseerd op een globale indeling in soorten interventies (gezien in

tegenstelling tot individuele programma's) levert dus in het algemeen geen gun-

stige recidiveresultaten op. Maar sommige van deze (grove) categorieën van

interventie blijken wel te leiden tot gelijke uitkomsten: deelname aan niet-resi-

dentiële programma's leidt tot vergelijkbare recidivecijfers als deelname aan

institutionele programma's, en de kans op recidive is na diversion even groot als

na voortzetting van de justitiële bemoeienis. Dat de recidive van de alternatieve

programma's niet ongunstiger is dan van traditionele sanctievormen, heeft vol-

gens Palmer geleid tot de veelgehoorde opvatting dat dat alleen al reden genoeg

is om te kiezen voor de alternatieve programma's. Deze zouden bovendien vaak

minder stigmatiserend, humaner en/of goedkoper zijn.

4 Al met al worden volgens Palmer door onderzoekers een aantal vormen van

interventie - op het (te) globale niveau - als het meest effectief beschouwd:

- gedragstherapeutische interventies;

- sociaal-cognitieve en cognitieve programma's;

- trainingen in sociale vaardigheden en life skills,

- multimodale, i.e. gecombineerde interventies;

- gezinsinterventies.59

5.1.2 Samenvatting interventies algemeen

De zojuist door Palmer onder punt 4 genoemde conclusies worden in grote lijnen

bevestigd door de resultaten van de studies die wij hebben aangetroffen. Alleen sys-

tem diversion zou er wat betreft Lab en Whitehead (1988), Whitehead en Lab (1989)

en Heinz (1991) nog aan toegevoegd kunnen worden. Lab en Whitehead noemen in

dat kader familie-counseling, individuele counseling en vaardigheidstrainingen bij

uitstek effectief. Het gaat hier echter om behandelingsmethoden die in het rijtje van

Palmer, zij het onder andere noemers, ook zijn terug te vinden.

Wat door Heinz respectievelijk de Duitse strafwet onder system diversion wordt ver-

staan, is ondubbelzinnig omschreven in die wet zelf. Welke variant echter het meest

effectief is voor welk type delinquent, daaromtrent komt uit de bijdrage van Heinz

geen volledig beeld naar voren. Diverse vormen van gedragstherapeutische inter-

ventie kunnen behalve volgens Palmer, ook volgens Mayer e.a.(1986), volgens Basta

en Davidson (1988) en volgens Lipsey (1992) effectief zijn. Dit laatste wordt niet

bevestigd in een meta-analyse van Whitehead en Lab (1989); in die analyse wordt

echter slechts een globaal onderscheid gemaakt tussen gedragstherapeutische en

niet-gedragstherapeutische interventies. Als de meest effectieve behandelings-

59 Palmer maakt hierbij de kanttekening ten aanzien vande gedragskundige en gezinsinterventies, dat die in

een minderheid van de meta-analysesen literatuurstudies niet als zeer effectief naar voren kwamen.
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methoden komen wederom programma's met een cognitieve component naar voren.

Er zijn aanwijzingen voor gevonden dat niet-residentiële interventies effectiever zijn

dan residentiële (Lab en Whitehead, 1988; Whitehead en Lab, 1989; Izzo en Ross,

1990). Dit gegeven kon echter door andere studies niet worden bevestigd (Basta en
Davidson, 1988; Palmer, 1992).

5.2 Residentiële interventies

5.2.1 Overzichtsstudies en meta-analyses

Drie studies waarin behandeling van jeugddelinquenten in een residentiële (maar

niet noodzakelijk gesloten) setting centraal staan, zijn alle van Amerikaanse oor-

sprong. Het betreft een overzichtsstudie van Quay (1987), een meta-analyse van

Garrett (1985) die overigens in de studie van Quay ook is opgenomen, en het reeds

in hoofdstuk 3 genoemde onderzoek van Catalano e.a. (1989). Daarnaast werd één

Canadees overzichtsartikel aangetroffen van de hand van Cunliffe (1992).

Quay (1987)

Voordat men over residentiële behandeling begint te praten, moet volgens Quay

eerst duidelijk worden wat men daaronder verstaat; er bestaan tal van psychologi-

sche en niet-psychologische behandelingsmethoden die beslist niet over één kam

geschoren mogen worden. Vervolgens is het volgens Quay noodzakelijk om per me-

thode te analyseren welke elementen daarin leiden tot welke specifieke gevolgen.

Dergelijk onderzoek is moeilijk en is nog niet veel gedaan. De meest grondige stu-

dies (grote steekproeven, goed gecontroleerd) dateren volgens Quay uit de jaren

zeventig. Hij behandelt vijf projecten/onderzoeken die aan de klassieke onderzoek-

vereisten voldoen, die wij hier summier bespreken.

1 Het Preston onderzoek. Ten behoeve van dit onderzoek van jesness (1971) werd

voor het eerst de I-level classificatie gebruikt als basis voor de toepassing van

differentiële behandeling van verschillende subgroepen in een residentiële om-

geving.fi0 Het onderzoek werd uitgevoerd in een grote inrichting voor delinquen-

te jongens van 16 tot 20 jaar, waarvan 45% eerder gedetineerd was geweest. De

experimentele groep werd ingedeeld in leefeenheden overeenkomstig het I-level

waartoe men zou behoren (zie ook paragraaf 3.1.1). De proefpersonen uit de

controlegroep werden op de in die inrichting gebruikelijke wijze ingedeeld. Er

werd geen verschil in recidive gemeten, noch 15 maanden noch 24 maanden na

de (voorwaardelijke) invrijheidstelling.

2 Het California Community Treatment Project (CCTP). In dit onderzoek van Palmer

(1974) ging het in principe om een niet-residentieel project (de naam zegt het

al). Het was echter gebleken dat het programma bij 25 tot 35% van de doelgroep

60 De door Jesness zelf ontwikkelde Jesness Inventory is vanlater datum.
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niet werkte en daarom ontstond het idee om voortaan een aantal jongens, voor-

afgaand aan deelname aan het project, eerst enige tijd residentieel te behande-

len (dit laatste weer volgens de I-level indeling). Er waren vier onderzoeksgroe-

pen: (1) jongens van wie men dacht dat plaatsing in een inrichting hen goed zou

doen en die ook inderdaad geplaatst werden, (2) soortgelijke jongens die echter

niet geplaatst werden maar meteen aan het programma deelnamen, (3) jongens

voor wie men residentiële behandeling niet nodig achtte, maar die deze wel kre-

gen en (4) soortgelijke jongens die inderdaad meteen aan het programma moch-

ten deelnemen. De recidive van de jongens uit de groepen b en d was groter dan

die van de andere twee groepen. Het verschil was volgens Palmer significant,

ook nadat was gecorrigeerd voor een aantal achtergrondvariabelen. Dit brengt

Palmer tot de slotsom, dat residentiële behandeling niet altijd voor iedereen het

beste hoeft te zijn, en dat voor sommige jongeren een ambulante behandeling

even goed kan leiden tot vermindering van recidive. Hoewel de steekproef-

grootte volgens Quay te klein was voor al te stellige uitspraken, meent Palmer te

kunnen constateren dat aanvankelijke residentiële plaatsing met name heil-

zaam is voor neurotische jongeren met agressieve neigingen, terwijl zo'n plaat-

sing minder geschikt zou zijn voor het power-oriented subtype.61

3 Het Close-Holton onderzoek. In een onderzoek van Jesness (1975) werden de

effecten op de recidive vergeleken van twee psychologische methoden: 'Gedrags-

modificatie' en `Transactionele Analyse'. Het onderzoek werd uitgevoerd in twee

betrekkelijk nieuwe inrichtingen voor 15- tot 17-jarigen; in de ene inrichting

paste men Gedragsmodificatie toe, in de andere Transactionele Analyse. De

recidive werd gemeten na 6, 12, 18 en 24 maanden. Geen van deze termijnen gaf

enig verschil in recidive te zien. Wel bleek de recidive na een jaar in beide inrich-

tingen lager te zijn dan zij was geweest voordat de beide nieuwe methoden wer-

den toegepast. De recidive was ook lager dan in enkele andere jeugdinrichtin-

gen waar jongens van ongeveer dezelfde leeftijd verbleven. Wanneer gelet werd

op de I-level subtypen, kwam als enig significant verschil naar voren, dat de

Transactionele Analyse beter werkte bij het type van de zogeheten manipulators.

4 Het onderzoek in het Kennedy Youth Center (KYC). Dit betreft een onderzoek waar-

bij Quay's eigen classificatiesysteem voor jeugdigen werd gebruikt. Delinquente

jongens, verblijvend in het Kennedy Jeugd Centrum, werden op basis van het

systeem ingedeeld in vier leefgroepen die elk een eigen therapie kregen.

Gedragsmodificatie werd toegepast bij de undersocialized aggressive groep,

individuele en groepscounseling bij de anxious-withdrawn groep, Reality Thera-

py bij de socialized delinquent groep, en Transactionele Analyse bij de attention

deficit groep. Volgens Quay was het heel moeilijk - zoals zo vaak - om de even-

tuele effecten van behandeling los te koppelen van andere effecten, bijvoor-

beeld die van het puntensysteem dat in heel het centrum werd toegepast en die

61 Het betreft hier een subcategorie binnen de I-level classificatie.
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van veranderingen in de bestuurlijke organisatie. De vier groepen werden ver-

geleken met vier vergelijkbare controlegroepen (Cavior en Schmidt, 1978) die

in een gewone inrichting zaten.62 Als recidivecriterium gold plaatsing in een

gevangenis gedurende ten minste 60 dagen tijdens de eerste drie jaar na vrij-

lating. Er werden geen verschillen tussen de experimentele en de controle-

groepen geconstateerd. Wel zag het ernaar uit dat de undersocialized groep in

het KYC het wat beter had gedaan dan die in de gevangenis, de verschillen waren
echter niet significant.

5 Achievement Place. Diverse onderzoeken werden verricht in zogeheten Achieve-

ment Place huizen. Dit zijn huizen waarin ongeveer zes kinderen worden ge-

plaatst met gedragsmoeilijkheden van uiteenlopende aard (in de leeftijd van 10

tot 16 jaar). De groep staat onder leiding van twee `onderwijsouders' die een

programma toepassen dat gebaseerd is op de principes van Gedragsmodificatie.

Braukmann e.a. (1976) onderzochten de recidive. Deze nam tijdens het verblijf

in een Achievement Place huis af van 3,4 delicten per jaar (gemiddeld vóór de

plaatsing) naar 0,9 aan het einde van het verblijf, terwijl bij de controlegroep

de recidive tijdens het verblijf (in een gewoon groepshuis) steeg van 3,4 naar 7,3

delicten per jaar. Een vijftal replicaties van het onderzoek leverden soortgelijke

resultaten op. Een jaar na het eind van de behandeling waren de recidivecijfers

echter teleurstellend: er waren geen verschillen meer tussen de experimentele

en de controlegroep. De onderzoekers veronderstellen dat langduriger nazorg

en een langere behandelingsduur wellicht uitkomst kunnen bieden. Naar het

voorbeeld van het eerste Achievement Place huis is later een heel netwerk van

dit soort huizen opgezet. Deze worden aangeduid met de naam Teaching Family

Model (TFM). Uit longitudinaal onderzoek van Weinrott e.a. (1982) kwam naar

voren dat de recidive na verblijf in een TFM-huis hetzelfde was als na verblijf in

een gewoon groepshuis. De uitval is groot, en twee tot drie jaar na het beëin-

digen van de deelname is er geen verschil waarneembaar tussen degenen die

het TFM-programma wel en niet hebben afgemaakt. Dit alles rechtvaardigt vol-

gens Weinrott e.a. de hoge kosten niet. Het grootste probleem blijft volgens

Quay dat we erachter moeten komen hoe de gedragsveranderingen die kenne-

lijk tijdens het verblijf wèl gerealiseerd worden, ook daarna kunnen worden

gehandhaafd. Maar - aldus Quay- dat geldt niet alleen voor het TFM-model.

Na het bespreken van deze vijf soorten van interventie en het bijbehorende onder-

zoek gaat Quay vrij uitvoerig in op de meta-analyse van Garrett (1984, 1985); wij

zullen dat voorbeeld volgen aan de hand van Garrett (1985) zelf.

62 De toewijzing aan experimentele respectievelijk controlegroepen kon niet random gebeuren omdat in het

KYC geen gewelddelinquenten werden toegelaten. De gemiddelde leeftijd van de controlegroepen was ook

wat hoger. Daar stond volgens Quay echter tegenover dat op grond van een bepaalde predictieformule

verwacht kon worden dat de recidive van de experimentele groepen hoger zou zijn.
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Garrett (1985)

Garrett analyseerde 111 onderzoeken betreffende een of andere vorm van residen-

tiële behandeling van veroordeelde jeugddelinquenten onder de 21 jaar. De onder-

zoeken waren afgesloten in de periode 1960-1983. Tal van effectgroottes werden

berekend; vooral die met betrekking tot de recidive is voor ons interessant maar er

werden ook effectgroottes berekend voor diverse vormen van aanpassing en voor

vorderingen met leren. Helaas noemt Garrett geen recidivetermijnen. De vele vor-

men van behandeling werden door haar ingedeeld in vier hoofdcategorieën: (1) de

psychodynamische categorie (individuele, groeps- en gezinstherapieën), (2) de

gedragstherapeutische (contingency management, cognitief-gedragskundige metho-

den, de zogeheten guided group interaction / positive peer culture (GGI/PPC) en

milieutherapie), (3) de life skills categorie (programma's voor verslaafden, verschil-

lende soorten vorming en opleiding, en overlevingstochten) en (4) de categorie

`overige' (waaronder muziektherapie en `megavitamine' behandeling). Volgens Quay

is het geen logische en een wat ongelukkige keus van Garrett geweest dat zij de

GGI/PPC en de milieutherapie bij de gedragstherapeutische behandelingsvormen

heeft ondergebracht. De gemiddelde effectgrootte voor alle vormen van behandeling

bij elkaar bedroeg 0,37.63 Dit behoorlijk positieve resultaat wordt door Garrett met-

een genuanceerd: zij wijst erop dat van 53 van de 111 onderzoeken de onderzoeks-

opzet niet zo streng is, en berekent de gemiddelde effectgrootte voor de overige 58

strenger opgezette onderzoeken. Deze bedraagt 0,24, hetgeen aanzienlijk geringer is

maar nog altijd positief.64
Wil men naar de effectgroottes van bepaalde subcategorieën kijken, dat blijkt dat

moeilijk als gevolg van de vaak geringe aantallen beschikbare onderzoeken. Niet

gering zijn de effectgroottes voor contingency management (0,86), de cognitief-

gedragskundige behandelingsvormen (0,56) en die voor gezinstherapie (0,81). De

effectgroottes kelderen wanneer uitsluitend op de recidive wordt gelet, maar nog

altijd zijn deze gemiddelden positief.65 Interessante bijkomende uitkomsten in ver-

band met de gemiddelde effectgrootte voor alle vormen van behandeling betreffen

geslacht en leeftijd van de jeugddelinquenten. De gemiddelde effectgrootte is veel

groter bij meisjes (0,58) dan bij jongens (0,35). Zij neemt met de leeftijd sterk af: van

63 De behandelde groep deed het dus beter dan de niet-behandelde, en wel op een niveau van +0,37 stan-

daardafwijkingen boven het niveau van de niet-behandelde groep. Dit betekent dat behandelde jeugd-

delinquenten (op een schaal van 0 tot 1) gemiddeld uitkwamen op het 64e percentiel tegen de niet-behan-

delde op het 50e percentiel.

64 Kijkt men naar de gemiddelde effectgroottes per categorie (strenge plus minder strenge onderzoeken) dan

zijn deze resp. 0,17, 0,63, 0,31 en 0,30. Worden de minder streng opgezette onderzoeken buiten beschou-

wing gelaten, dat wordt het resp. 0,17, 0,30, 0,32 en 0,27.

65 Kijken we weer per categorie (streng plus minder streng), dan zijn de effectgroottes met betrekking tot de

recidive respectievelijk 0,01, 0,18, 0,28 en 0,33. Per subcategorie geeft Garrett onder meer de volgende cij-

fers: een effectgrootte van 0,25 voor contingency management (10 onderzoeken), van 0,24 voor cognitief-

gedragskundige behandelingen (2 onderzoeken), en van -0,07 voor de GGI/PPC (2 onderzoeken). Hierbij

kan verder niet worden onderscheiden naar streng en minder streng opgezette studies, wegens te geringe

aantallen.



Hoofdstuk 5 86

0,69 bij kinderen onder de 15 jaar, via 0,35 bij 15- t/m 17-jarigen naar 0,19 bij jonge-

ren van 18 jaar en ouder.

Catalano, Wells, Jenson en Hawkins (1989)

Catalano e.a. onderzochten de literatuur met betrekking tot de invloed van residen-

tiële behandelingsprogramma's op de recidive van jeugddelinquenten. Zowel facto-

ren van de behandeling zelf als factoren die na de behandeling een rol spelen wer-

den in ogenschouw genomen. Wat de behandeling zelf betreft melden Catalano e.a.

dat er in het algemeen geen blijvende effecten gevonden zijn.

De meest positieve resultaten bieden de cognitief-gedragskundige vaardigheidstrai-

ningen, toegepast in een residentiële setting. Catalano e.a. verwijzen naar onderzoek

van Gottschalk e.a. (1987) waaruit eveneens blijkt dat met name cognitief-gedrags-

kundige interventies effectief zijn; daarnaast worden contingency management en

gezinsinterventie als succesvolle methoden van behandeling genoemd. Verder blijkt

uit onderzoek van Wiederanders (1983), dat gedetineerden die zich gedisciplineerd

gedragen en zich niet inlaten met bendevorming binnen de gevangenis, de eerste

twee jaar na vrijlating een grotere kans op het uitblijven van recidive hebben.

Programma's waarmee aan jeugdigen wordt geleerd hun problemen op te lossen

zonder agressie of andere vormen van asociaal gedrag, worden veelbelovend ge-

noemd. Als voorbeeld van onderzoek op dit gebied bij druggebruikers noemen

Catalano e.a. een publikatie van Hawkins e.a. (1986).66

Over de invloed van factoren die na de behandeling van betekenis zouden kunnen

zijn in verband met de kans op recidive, is volgens Catalano e.a. heel weinig onder-

zoek gedaan. Wel is uit onderzoek bekend dat bepaalde factoren bescherming tegen

recidive lijken te kunnen bieden:

- betrokkenheid van de jeugdige in produktieve bezigheden;

- bereidheid van de ouders om de jeugdige weer thuis te laten wonen;

- gelegenheid voor het leggen vancontacten met niet-delinquente leeftijdgenoten;

- terugdringen van drug- en alcoholgebruik;

- het aanleren van vaardigheden om te reageren op agressie en provocatie.

Cunliffe (1992)

De overzichtsstudie van Cunliffe betreft sociale-vaardigheidstrainingen voor jeug-

dige delinquenten, voorzover toegepast in een residentiële setting; over trainingen

in een niet-residentiële setting had Cunliffe naar eigen zeggen te weinig informatie.

Cunliffe geeft een definitie van sociale vaardigheid die ontleend is aan Hazel e.a.

(1983) en die vrij vertaald luidt: `Het vermogen om zodanig met anderen om te gaan

dat dit positieve interactie- effecten teweegbrengt; effecten die tot wederzijds voor-

deel voor de betrokken partijen strekken.' 67

66 Het gaat hier alleen om beëindiging vandruggebruik en niet zozeer om ander (crimineel) gedrag.

67 Hoewel Cunliffe niet spreekt van een'cognitieve' benadering, blijkt uit de tekst en uit de literatuurverwij-

zingen dat het ook hem gaat om cognitief-gedragskundige trainingen.



Effectivlteltsonderzoek waarin het soort Interventie centraal staat: Jeugdigen 87

Bij studenten zou de effectiviteit van trainingen in sociale vaardigheden zijn aan-

getoond. Het zou ook bekend zijn dat het juist jeugddelinquenten vaak ontbreekt

aan de nodige sociale vaardigheden, Volgens Cunliffe kan dit ontbreken worden

gezien als een factor die mede leidt tot het plegen van crimineel gedrag. In verband

hiermee stelt Cunliffe zich zes vragen, die hier kort behandeld worden.

1 Schieten jeugddelinquenten tekort in het oplossen van (intermenselijke) proble-

men, en welk effect heeft een sociale vaardigheidstraining op hun probleem-

oplossend vermogen? Volgens Cunliffe blijkt uit onderzoek dat sommige jeugd-

delinquenten inderdaad moeite hebben met de genoemde problemen, en dat

een training in sociale vaardigheden deze inderdaad zal kunnen verhelpen.

Aangezien het echter steeds ging om trainingen die in een residentiële setting

werden gegeven, vreest Cunliffe dat de deelnemers de situaties waarin zij van de

geleerde vaardigheden zouden kunnen profiteren, in het werkelijke leven wel-

licht niet herkennen.

2 Welke rol spelen sociale vaardigheden in de populariteit onder leeftijdsgenoten?

Uit onderzoek blijkt dat jeugdigen met gebrekkige sociale vaardigheden bij hun

leeftijdsgenoten vaak weinig populair zijn. Dat geldt in het algemeen ook voor

jeugdigen die overgaan tot het plegen van delinquent gedrag (Foster e.a., 1986).

Het is evenwel niet bekend in welke mate een tekort in sociale vaardigheden

iemand voorbeschikt tot delinquent gedrag.

3 Welk effect heeft het volgen van een training in sociale vaardigheden op de

impulsbeheersing van jeugddelinquenten? Uit psychologisch onderzoek blijkt

dat delinquenten vaak een externe locus of control hebben.68 Cunliffe citeert

een onderzoek van Hains en Higgins-Hains (1988), waaruit blijkt dat bij jeugd-

delinquenten na het volgen van een training in sociale vaardigheden een signifi-

cant sterkere interne locus of control werd gemeten.

4 Welk effect heeft een training op het agressieve gedrag van jeugddelinquenten?

Cunliffe citeert hier Guerra en Slaby (1990), die trainingen gaven aan agressieve

delinquenten (adolescenten) in een penitentiaire inrichting. Als gevolg van de

training zou het agressieve gedrag van de delinquenten zijn afgenomen. Hoewel

het hier weer de vraag is of de aangeleerde vaardigheden gegeneraliseerd kun-

nen worden naar situaties buiten de gevangenis, veronderstelt Cunliffe toch wel

dat de kans op agressief gedrag na het volgen van een training zal afnemen.

5 Lopen sociaal vaardige jeugddelinquenten minder kans om te worden gedeti-

neerd? Doordat het volgen van een training de deelnemers in staat stelt om zich

ook tegenover de rechter beter mondeling uit te drukken, zou dit in hun voor-

deel kunnen werken bij de strafoplegging. Het blijkt echter dat behalve extreem

onbeleefde verdachten ook de meest beleefde verdachten relatief hoge straffen

68 Het gaat bij dit begrip om de lokalisering van de `impulsbeheersing'. In de psychologie wordt onderscheid

gemaakt tussen een externe en een interne locus of control. Personen met een externe locus of control

menen dat de invloed op gebeurtenissen van buitenaf komt. Personen met een interne locus of control

daarentegen achten zichzèlf in staat om invloed op gebeurtenissen uit te oefenen.
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krijgen opgelegd (Black en Reiss, 1970). Overigens is met betrekking tot het ver-

band tussen sociale competentie en opgelegde straf volgens Cunliffe nog weinig

onderzoek gedaan.

6 Welk effect hebben de trainingen op de recidive? Shivrattan (1988) trainde gede-

tineerde jeugddelinquenten, hetgeen leidde tot betere aanpassing van de delin-

quenten aan de samenleving en een afname van de - door de politie geregi-

streerde - recidive. Ook na twaalf maanden was de recidive geringer dan die van

de controlegroep. De sociale aanpassing werd bij de follow-up echter niet op-

nieuw gemeten. Volgens Cunliffe zou het kunnen zijn dat de getrainde jeugdigen

[als gevolg van de training? MB] er beter in slaagden om uit handen van de poli-

tie te blijven, zonder dat hun criminele gedrag in werkelijkheid afnam. Cunliffe

vraagt zich af, of het effect van sociale-vaardigheidstrainingen op de recidive

niet groter zou zijn wanneer zij in een niet-residentiële setting werden toege-

past. In deze setting zou veel meer gelegenheid zijn om de aangeleerde vaardig-

heden in de praktijk te oefenen. Cunliffe besluit met een pleidooi voor de toe-

passing en evaluatie van meer trainingen in een niet-residentiële setting. Daar-

naast zou nader onderzoek gewenst zijn naar de veronderstelde causale relatie

tussen sociale vaardigheden en delinquent gedrag. En ten slotte zal steeds moe-

ten worden uitgesloten, dat lagere recidivecijfers in feite zijn toe te schrijven

aan een toegenomen vaardigheid van de jeugddelinquenten om uit handen van

politie en justitie te blijven.

5.2.2 Samenvatting residentiële interventies

De eindconclusies van Garrett (1985) en van Quay (1987) zijn positief. het blijkt dat

sommige interventies werken, en dat bepaalde vormen van behandeling beter wer-

ken dan andere. Het meeste effect lijkt uit te gaan van contingency management, cog-

nitief-gedragskundige therapieën, gezinstherapieën en van overlevingstochten.69

Deze vormen van behandeling verdienen volgens beide auteurs nader onderzoek,

evenals de interacties die zich voordoen tussen kenmerken van daders en van behan-

delingen. Garrett belooft hierover in de toekomst te publiceren.70 Ook de conclusies

van Catalano e.a. (1989) zijn vooral positief ten aanzien van cognitief-gedragskun-

dige vormen van behandeling, contingency management en gezinsinterventie.

Cunliffe (1992) bestudeerde trainingen in sociale vaardigheden, voorzover toegepast

in een residentiële setting. Hoewel Cunliffe hoopvol gestemd is over de werkzaam-

heid van dit soort trainingen (vooral in een niet-residentiële omgeving) kan hij deze

hoop niet waarmaken aan de hand van onderzoeksresultaten. Bovendien staat niet

met zekerheid vast of de veronderstelde causale relatie tussen een tekort aan sociale

vaardigheden en delinquent gedrag ook inderdaad bestaat.

69 In Nederland is ervaring met overlevingstochten opgedaan vanuit de Outward Bound School te Ulven-

hout. Hiervan lijkt geen blijvend effect op de recidive uit te gaan (Verwers en Van der Laan, 1990).

70 Een dergelijke publikatie werd nog niet aangetroffen.
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Opmerkelijk is de bevinding van Garrett (1985), dat de gemiddelde effectgrootte voor

alle in haar analyse opgenomen vormen van behandeling sterk afneemt met de

leeftijd.

5.3 Niet- en semi-residentiële interventies

Hiermee bedoelen we alle interventies die niet of niet noodzakelijk in een residentië-

le setting worden toegepast. Ook de zogeheten intermediate sanctions (IPS, IAS) zul-

len ertoe worden gerekend. In de nu volgende paragrafen volgt weer een bespreking

van de aangetroffen overzichtsstudies en meta-analyses.

5.3.1 Intensief reclasseringstoezicht

Deze vorm van interventie kwamen we in hoofdstuk 4 al tegen met betrekking tot

volwassenen. In Engéland en de VS worden sinds de jaren tachtig diverse vormen

van Intensive Probation Supervision (IPS) voor jeugdigen toegepast.71 Palmer (1991

en 1992) wijst erop dat vóór 1980 met `intensief toezicht' niet meer werd bedoeld

dan dat er twee of drie contacten per maand waren tussen de supervisors en de

jonge delinquenten in plaats van het gebruikelijke eenmalige contact. Maar vanaf

1983/ 1984 ging het al om twee tot vier contacten per week en kwam er ruimte voor

allerlei trainingen en therapieën in IPS-kader. Deze IPS was vooral bedoeld als alter-

natief voor plaatsing in een gevangenis of andere inrichting.

IPS is gericht op onderwerpen die te maken hebben met het criminele gedrag, maar

tevens op achterliggende problemen. Zoals de naam al doet vermoeden is het toe-

zicht streng en intensief. Meestal onderwerpen de deelnemers zich aan een reeks

verplichtingen zoals het verrichten van dienstverlening, het vergoeden van aan-

gerichte schade, het meewerken aan drug- en alcoholtests, het ondergaan van (elek-

tronisch) huisarrest enzovoort.

Systematische evaluatie van IPS-programma's is volgens Palmer (1991) nauwelijks

verricht. Palmer citeert enkele andere auteurs die daar eveneens op hebben gewezen

(Krisberg e.a., 1989; Armstrong, 1988a en 1988b). Palmer noemt echter ook één goed

opgezet onderzoek waaruit bleek dat er geen verschillen in recidive waren tussen

IPS-jeugdigen en een controlegroep, na een gemiddelde follow-up periode van 2,6

jaar (Gruenewald e.a., 1985).

In een onderzoek van Barton en Butts (1990) werden geen verschillen in arrestaties

per maand gevonden tussen IPS-delinquenten en een controlegroep van jeugdigen

die in een inrichting hadden gezeten.

Mclvor (1992) geeft een overzicht van onderzoek betreffende Britse en Amerikaanse

projecten. Zij noemt onder meer onderzoeken van Raynor (1988) en van Roberts

71 Voor een duidelijke uiteenzetting over inhoud en theoretische achtergrond van IPS voor jeugdigen zie

Clear (1991).
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(1989) waaruit blijkt dat de recidive onder deelnemers aan projecten met intensieve

reclasseringsbegeleiding geringer is (voor Raynor worden termijnen van 6 en van 24

maanden genoemd) dan die van vergelijkingsgroepen die een vrijheidsstraf onder-

gingen. De effectiviteit blijkt niet voor alle deelnemers gelijk: uit de genoemde onder-

zoeken komt naar voren dat de intensieve begeleiding vooral succesvol is bij wat

oudere daders (Raynor) en bij recidivisten (Raynor, Roberts).72

Mclvor noemt een onderzoek van Andrews en Kiessling (1980) waarin de recidive na

begeleiding door beroepskrachten vergeleken werd met die na begeleiding door vrij-

willigers. In het algemeen was er geen verschil; wel echter bleek juist bij de 'risico-

gevallen' de begeleiding door vrijwilligers het meest effectief. De onderzoekers ver-

onderstellen dat dit te danken was aan het feit dat de contacten met de vrijwilligers

van een hoger niveau waren, zodat zij eerder als rolmodellen konden fungeren dan

de beroepskrachten. De onderzoekers haasten zich hieraan toe te voegen dat een

goed contact alléén niet voldoende is. Daarnaast is van groot belang dat wordt

aangesloten bij de behoeften van de cliënt en bij zijn intellectuele vermogens. Het

belang van aandacht voor persoonlijke problemen en behoeften wordt ook aan-

getoond door Raynor (1988). De minst succesvolle groep - in termen van recidive -

in Raynors onderzoek bestond uit jonge probationers met weinig eerdere veroor-

delingen, maar met naar verhouding veel persoonlijke problemen. Recentere evalua-

ties geven volgens Mclvor steun aan de veronderstelling dat toezicht en controle

zonder aandacht voor persoonlijke problemen overwegend contraproduktief zijn. Zij

citeert in dit verband onderzoeken van Byrne (1989), Byrne (1990) en Erwin (1990).

Mclvor is niet onverdeeld enthousiast over IPS en waarschuwt voor de aanzuigende

werking die van deze sanctievorm kan uitgaan. Intensieve begeleiding is volgens

haar wel geschikt voor diegenen die zowel op grond van hun criminele verleden als

op grond van hun huidige persoonlijke omstandigheden een groot recidivegevaar

opleveren.

Junger-Tas (1993) noemt in haar bespreking van IPS-evaluaties twee onderzoeken die

verricht werden onder jeugdigen. De eerste is van Barton en Butts (1990), die zoals

we zagen ook door Palmer (1991) werd genoemd, en waarbij geen verschillen in

recidive werden gevonden tussen de experimentele en de controlegroep. Wel kwam

uit het onderzoek naar voren, dat IPS-jongeren na deelname aan het programma

minder gewelddelicten pleegden dan jongeren uit de controlegroep. De tweede door

Junger-Tas genoemde evaluatie is van Wiebush (1993) waarbij een IPS-groep en twee

vergelijkingsgroepen achttien maanden werden gevolgd. De ene vergelijkingsgroep

bestond uit jongeren die na verblijf in een inrichting weer waren vrijgelaten, de

andere groep uit voorwaardelijk veroordeelden die aan gewone probation waren

onderworpen. Ook bij dit onderzoek kwam geen verschil in recidive tussen de groe-

pen naar voren, noch in omvang noch in ernst.

72 Dit stemt overeen met het risicoprincipe dat eerder werd genoemd aande hand vanAndrews, Zinger e.a.

(1990) in paragraaf 4.1.
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Naast IPS, dat vooral bedoeld is als een alternatief voor detentie, kent men in de VS

Intensive Aftercare Supervision (IAS), een vorm van intensief toezicht bedoeld voor

(ex-) delinquenten in de periode na vrijlating uit een penitentiaire inrichting. IAS

wordt op minder grote schaal toegepast dan IPS en is bedoeld voor relatief ernstige

delinquenten voor wie een voorafgaande detentieperiode noodzakelijk wordt ge-

acht. In twee deels gelijkluidende overzichtsstudies bespreekt Palmer het onderzoek

dat over IAS werd verricht (Palmer 1991 en 1992). Ook hier ontbreekt het volgens

hem aan betrouwbare gegevens. Palmer citeert Altschuler en Armstrong (1990) die

op grond van een uitgebreid onderzoek concluderen dat het onmogelijk is om met

enige nauwkeurigheid vast te stellen of de (vele) in het onderzoek opgenomen pro-

gramma's in feite succesvol waren.

Een grootschalig onderzoek van Fagan e.a. (1988) lijkt iets meer duidelijkheid te

brengen. Dit onderzoek werd uitgevoerd in vier verschillende Amerikaanse steden in

de periode 1981-1985. Proefpersonen waren jongens van 17 jaar die een geweld-

delict hadden gepleegd en die minstens één maal eerder waren veroordeeld voor een

ernstig misdrijf. Nadat ze ongeveer 6 maanden in een beveiligde inrichting hadden

gezeten, werden ze gedurende 2,2 maanden in een semi-residentiële omgeving

geplaatst en vervolgens nog 1,3 maand intensief begeleid in hun eigen oude woon-

omgeving. De jongens in de (door matching geformeerde) controlegroep werden op

de gebruikelijke manier vrijgelaten na een detentieperiode van acht maanden.

De IAS-programma's waaraan de proefpersonen werden blootgesteld vonden een

theoretische onderbouwing in een mengsel van criminologische theorieën; de

nadruk lag op het afleren van delinquent gedrag en het ontwikkelen van sociale com-

petenties en vaardigheden. Arbeidstraining, scholing, en/of hulp in familie-aan-

gelegenheden stonden centraal in een individuele begeleiding waarmee uitvoering

werd gegeven aan een per persoon opgesteld behandelingsplan. De follow-up perio-

de was twee jaar, gerekend vanaf het verlaten van de beveiligde inrichting. In één

stad deed de experimentele groep het beter, in een andere de controlegroep. Elders

werden geen significante verschillen gevonden, evenmin als bij een combinatie van

de vier onderzoeklocaties. De onderzoekers twijfelen zelf aan de validiteit van het

onderzoek, omdat er problemen waren bij het matchen. Ook Fagan e.a. (1988) en

later ook Palmer (1992) denken, dat de periodes van 2,2 en 1,3 maanden respectieve-

lijk in een semi-residentiële omgeving en weer terug in de eigen omgeving, vermoe-

delijk te kort waren om de gewenste effecten teweeg te brengen.

5.3.3 Overige niet- en semi-residentiële interventies

Gensheimer, Mayer, Gottschalk en Davidson (1986)

Deze onderzoekers voerden een meta-analyse uit met betrekking tot de effectiviteit

van diversion, voor zover daarover was gepubliceerd tussen 1967 en 1983. Het aantal

te analyseren onderzoeksdesigns bedroeg 44. Behalve een effectmeting volgens de
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optelmethode (zie paragraaf 5.1.1) werden gestandaardiseerde effectscores berekend

voor tal van afhankelijke variabelen; daarnaast werden gemiddelde en gewogen

gemiddelde effectgroottes berekend voor enkele effectiviteitsvariabelen, waaronder

de recidive.

De onderzoeken bleken voornamelijk betrekking te hebben op jongens met een

gemiddelde leeftijd van 14,6 jaar. In ongeveer een kwart van de gevallen ging het om

system diversion, dat wil zeggen dat ook de eigenlijke afdoening onder auspiciën

van justitie plaatsvond. De meeste programma's waren niet residentieel, maar 11

procent werd uitgevoerd in een residentiële setting. De gemiddelde duur van de

programma's bedroeg ruim 18 weken (mediaan 15 weken); het gemiddelde aantal

uren contact tussen cliënt en begeleider ruim 37 uur (mediaan ruim 15 uur). De

inhoud van de programma's was in 40% van de gevallen `non-specifiek'. In een kwart

van de gevallen ging het (voornamelijk) om groepspsychotherapie; in 14% van de

designs om casework en/of probation; bij nog eens 14% van de programma's betrof

het gedragstherapeutische interventies; er waren 5% opvoedkundige programma's

en 5% programma's die een beroepsopleiding inhielden.73

De optelmethode leverde als resultaat op dat 31% (pre-post design) respectievelijk

5% (design met experimentele en controlegroep) van de programma's een negatief

effect had op de recidive, maar ook dat 31% respectievelijk 47% een positief effect

had; er werd geen effect gemeten voor 39% respectievelijk 47%.74 Er werd ook ge-

zocht naar significante relaties tussen effectgrootte en een aantal bijzondere kenmer-

ken van programma's en cliënten. Hierbij bleek dat de leeftijd omgekeerd evenredig

was met de gemiddelde effectgrootte: hoe ouder de proefpersoon, des te kleiner de

kans dat de interventie een positief effect had.75 Verder was het aantal uren van

contact tussen cliënt en begeleider significant gerelateerd aan de gemiddelde effect-

grootte: hoe meer uren contact, des te groter het (totale) positieve effect. De conclu-

sie van Gensheimer e.a. luidt, dat er geen overtuigend bewijs is voor de effectiviteit

van diversion-programma's. Dit stemt de auteurs echter niet pessimistisch. Zij stel-

len dat er weliswaar geen duidelijk positieve effecten werden gevonden, maar wijzen

ook en vooral op het ontbreken van negatieve effecten. Gegeven de schadelijke wer-

73 Casework is een individuele therapie met regelmatig te houden gesprekken (counseling sessions) die

meestal tot doel hebben een ondersteunende relatie tussen cliënt en hulpverlener tot stand te brengen en

samen te zoeken naar de oorzaken van het delinquente gedrag; ook het leggen van contacten met derden

(bijvoorbeeld instanties) hoort erbij (Gordon en Arbuthnot, 1987).

74 Volgens self-report gegevens had voor beide soorten van design 6% een negatief effect en respectievelijk

0% en 6% een positief effect; rond de 90% van de programma's had geen effect op de recidive. De gemid-

delde effectgroottes voor de recidive waren positief: 0,26 voor pre-post designs en 0,44 voor experimen-

tele/controle designs. De gewogen gemiddelde effectgroottes echter waren zeer zwak, namelijk respectie-

velijk -0,23 en 0,26. Gensheimer e.a. berekenden ook een 95% betrouwbaarheidsinterval rond de gewogen

gemiddelde effectgroottes. Deze intervallen bleken weer erg breed en bevatten steeds de waarde 0; voor

de recidive varieerden de intervallen van -0,86 tot 0,39 (pre-post designs) en van -0,28 tot 0,81 (experi-

menteleicontrole designs).

75 Waarbij r = -0,21 en p = 0,038. Het betreft hier de totale effectiviteit. Deze behelst naast de recidive ook

een aantal gedrags- en attitudevariabelen.
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king van veel traditionele sancties is er volgens Gensheimer e.a. voldoende reden om

door te gaan met diversion. Teruggrijpend naar de eigen onderzoeksresultaten doen

de auteurs enkele suggesties voor het ontwikkelen en evalueren van diversion-

programma's in de toekomst. Zoals we zagen, was leeftijd omgekeerd evenredig met

de gemiddelde effectgrootte. Deze uitkomst kan volgens Gensheimer e.a. op twee

manieren worden geïnterpreteerd. Eén interpretatie zou kunnen zijn dat hoe jonger

de jeugdige is, hoe vatbaarder hij /zij is voor behandeling. Een andere interpretatie is

gebaseerd op de theorie dat delinquent gedrag met de leeftijd meestal vanzelf weer

verdwijnt, dus dat er sprake is van een rijpingseffect. Zolang de leeftijdsfactor niet

systematischer is onderzocht, lijkt het Gensheimer e.a. te vroeg om daar in verband

met diversion consequenties aan te verbinden. De onderzoekers willen evenmin

overhaaste aanbevelingen doen op grond van het gegeven dat intensiever contact

met de delinquenten leidt tot grotere effectiviteit van de behandeling. Het is volgens

hen niet bekend of het succes daadwerkelijk aan de intensieve begeleiding is te dan-

ken, of dat andere factoren hier een rol spelen. Misschien was alleen al de persoon-

lijke aandacht van de begeleiders voldoende, of was recidiveren voor de experimen-

tele groepen moeilijker doordat zij langer van de straat werden gehouden. Doordat

40% van de programma's `non-specifiek' was, is niet na te gaan welke kenmerken van

welke programma's de eventuele effectiviteit verklaren. In de toekomst moet de

inhoud van de programma's duidelijker worden omschreven, zodat zij beter te eva-

lueren zijn. Ook onderzoekers zelf moeten erop toezien dat zij goed weten wat ze

evalueren: één manier om zichzelf te behoeden voor methodologische blunders zou

volgens Gensheimer e.a. (1986) kunnen zijn, dat onderzoekers van meet af aan bij

het ontwikkelen van diversion-programma's worden betrokken.

Gottschalk, Davidson, Gensheimer en Mayer (1987)

Hun meta-analyse lijkt qua opzet en uitkomsten sprekend op die van Mayer e.a.

(1986) en meer nog op die van Gensheimer e.a. (1986). In dit geval ging het om de

effectiviteit van community-based interventions, voor zover daarover was gepubli-

ceerd tussen 1967 en 1983. Bij dit type interventies gaat het om deelname aan

programma's die in principe ook voor niet-delinquenten open staan. Het aantal te

analyseren onderzoeksdesigns bedroeg deze keer 101. Behalve een effectmeting

volgens de optelmethode werden weer gestandaardiseerde effectscores berekend,

evenals gemiddelde en gewogen gemiddelde effectgroottes voor enkele effectiviteits-

variabelen, waaronder de recidive.

De onderzoeken bleken voornamelijk betrekking te hebben op jongens (76%) met

een gemiddelde leeftijd van 14,6 jaar. Van deze jongeren was 74% via formeel contact

met justitie `binnengekomen'. Van de interventies werd 38% rechtstreeks door justitie

toegepast, terwijl 52% als een of andere vorm van diversion was aan te merken.76 De

76 Het blijft onduidelijk waarom deze percentages niet optellen tot 100. Vaneen drukfout lijkt geen sprake te

zijn, want zowel in de tekst als in een tabel worden dezelfde cijfers genoemd.
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gemiddelde duur van de programma's bedroeg ongeveer 22 weken (mediaan 15

weken); het gemiddelde aantal uren contact tussen cliënt en begeleider ongeveer 42

uur (mediaan 15 uur). De inhoud van de programma's leek volgens Gottschalk e.a. in

het algemeen niet bijzonder intensief. In hoofdzaak ging het om gedragstherapeuti-

sche en non-specifieke interventies, maar de meeste programma's bestonden uit een

aantal verschillende onderdelen. De optelmethode leverde als resultaat op dat 33%

(pre-post design) respectievelijk 24% (design met experimentele en controlegroep)

van de programma's een ongunstig effect had op de recidive, maar ook dat 67%

respectievelijk 74% een gunstig effect had; geen effect werd gemeten voor 0% respec-

tievelijk 2%.77 Een significante relatie tussen leeftijd en effectgrootte werd in deze

analyse niet gevonden. Wel vonden Gottschalk e.a. evenals Gensheimer e.a. een sig-

nificante relatie tussen de hoeveelheid behandeling (uitgedrukt in aantal uren) en de

(totale) effectgrootte. Als relatief succesvol kwamen de gedragstherapeutische inter-

venties naar voren; verder de groepspsychotherapie en de vorming en (beroeps-)

opleiding.78 De eindconclusie van Gottschalk é.a. is dat de effectiviteit van commu-

nity based interventions niet groot is. Toch menen Gottschalk e.a. hierbij enige

relativeringen te moeten plaatsen. Zo merken zij onder meer op dat de richtingvan

de meeste gewogen effectgroottes en van alle ongewogen effectgroottes positief was.

Daarnaast wijzen de auteurs erop dat de meeste interventies niet bijzonder intensief

waren en van korte duur; mogelijk waren ze gewoon niet ingrijpend genoeg! Al met

al achten Gottschalk e.a. (1987) het niet uitgesloten dat er bepaalde omstandigheden

kunnen zijn waaronder in de vrije maatschappij toegepaste interventies positieve

effecten kunnen hebben. Gepleit wordt voor krachtige programma's waarvan de

inhoud duidelijk is omschreven en die precies volgens plan worden uitgevoerd,

zodat zij voortaan ook beter te evalueren zijn.

Gordon en Arbuthnot (1987)

Gordon en Arbuthnot verrichtten een overzichtsstudie met betrekking tot individue-

le, groeps- en gezinsinterventies.

Individuele therapieën die door deze auteurs worden onderscheiden zijn casework,

traditionele psychotherapie en gedragstherapie. Wat betreft casework en psycho-

therapie werden vrijwel geen positieve onderzoeksresultaten gevonden. Een pro-

bleem met het evalueren van gedragstherapie is volgens Gordon en Arbuthnot vaak

dat niet duidelijk is omschreven wat de therapie precies beoogt, en wat er precies

aan de hand is met de cliënt. Pas wanneer gecompliceerd gedrag (zoals communica-

77 Volgens self-report gegevens had (voor beide soorten van design) 6% resp. 5% een ongunstig effect en 0%

resp. 10% een gunstig effect; rond de 90% van de programma's had geen effect op de recidive. De gemid-

delde effectgroottes voor de recidive waren positief en bedroegen 0,65 voor pre/post designs en 0,33 voor

experimentele l controle designs. De gewogen gemiddelde effectgroottes waren weer zwak: resp. -0,08 en

0,22. De 95% betrouwbaarheidsintervallen bevatten ook hier steeds de waarde 0: voor de recidive varieer-

den zij van -1,56 tot 1,19 (pretpost designs) en van -0,34 tot 0,77 (experimentele/controle designs).

78 Hier werd verder helaas niet uitgesplitst naar effectiviteitsvariabelen zoals bijvoorbeeld recidive.
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tieve vaardigheden of het samen met anderen problemen oplossen) wordt ontleed in

afzonderlijke componenten, zal betrouwbaar effectiviteitsonderzoek mogelijk zijn.

Ook voor groepsinterventies geldt in het algemeen dat er geen duidelijke onder-

zoeksresultaten beschikbaar zijn, en ook hier werden tot voor kort de doelstellingen

van de interventies onvoldoende gespecificeerd. De laatste jaren is daarin echter

- met de opkomst van het cognitief-gedragskundige model - enige verbetering geko-

men. Gordon en Arbuthnot bespreken vier varianten van groepsinterventie, die alle

zijn gebaseerd op dit cognitief-gedragskundige model. Het betreft: (1) het vermogen

om intermenselijke problemen op te lossen, (2) het beheersen van impulsiviteit,

(3) het vermogen tot sociaal perspectief nemen en (4) het vermogen tot sociaal-

moreel redeneren. Wat de eerste variant betreft is er nog nauwelijks onderzoek onder

delinquenten gedaan, maar gegeven het succes van deze benadering bij groepen

jeugdigen in het algemeen, veronderstellen de auteurs dat zij ook voor delinquenten

geschikt zal zijn, zowel preventief als therapeutisch.

In het geciteerde onderzoek naar beheersing van de impulsiviteit wordt nergens als

criterium het uitblijven van recidive genoemd. Niettemin spreken Gordon en Arbuth-

not van een hoopgevende methode die wellicht ook delinquente jongeren in staat

zal stellen hun emoties zodanig onder controle te krijgen dat zij zich in hachelijke

situaties goed weten te redden.

Aan een vermogen tot sociaal perspectief nemen (perspective taking, ook wel role

taking genoemd) zou het met name bij delinquenten nogal eens ontbreken. Gordon

en Arbuthnot citeren een onderzoek van Chandler (1973) naar de effectiviteit van

een rollenspelprogramma. Dit programma bestond uit sessies van een halve dag in

tien opeenvolgende weken, waarin chronisch delinquente jongens stukjes moesten

bedenken en opvoeren over gebeurtenissen uit het leven van jongens zoals zijzelf.

De stukjes werden herhaaldelijk gespeeld (met wisseling van rollen), op video opge-

nomen en achteraf besproken. De recidive bleek aanzienlijk geringer te zijn bij jeug-

digen die aan het programma hadden deelgenomen dan bij twee controlegroepen,

ook op de langere termijn (achttien maanden). Gordon en Arbuthnot wijzen er na-

drukkelijk op dat het vermogen tot sociaal perspectief nemen wel een noodzakelijke

maar niet een voldoende voorwaarde is voor de preventie en bestrijding van delin-

quent gedrag. Het is immers denkbaar dat de aangeleerde vaardigheden alleen maar

worden aangewend voor het effectiever plannen en plegen van crimineel gedrag.

Vanuit een cognitief gezichtspunt is evenzeer behoefte aan het bijbrengen van een

meer prosociale denkwijze aan delinquenten. Daarnaast is het van belang dat de

delinquenten een andere sociaal-morele levensvisie aanleren. Hiermee zijn we uit-

gekomen bij de vierde variant van groepsinterventie: het (aanleren van) sociaal-

moreel redeneren. Deze vorm van interventie vindt haar theoretische grondslag in

het werk van Kohlberg.79 Volgens Gordon en Arbuthnot is ruimschoots aangetoond

dat moreel redeneren delinquenten kan worden aangeleerd. Redeneren is echter nog

79 Zie noot 19.
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niet hetzelfde als daar ook naar handelen, en naar dit daadwerkelijk veranderen van

gedrag is veel onderzoek gedaan. Een uitzondering vormt een onderzoek van

Arbuthnot en Gordon (1986).

Het ging hierom een evaluatie bij scholieren van 13 t/m 17 jaar. Er werd een experi-

mentele groep geformeerd van leerlingen die volgens de leerkrachten tot een risico-

groep behoorden wat betreft delinquent gedrag, en een controlegroep van leerlingen

zonder gedragsproblemen. De kinderen uit de experimentele groep volgden gedurende

16 tot 20 weken (wekelijkse sessies van 45 minuten) een training in sociaal-moreel

redeneren. Uit het onderzoek bleek onder andere dat de training leidde tot een hoger

niveau van moreel redeneren. Contacten met politie en justitie (voor zover aanwezig)

namen af in de experimentele groep, terwijl ze in de controlegroep iets toenamen. Na

een jaar was de geregistreerde recidive voor beide groepen nul.

Dat op de lange termijn de geregistreerde recidive voor beide groepen nihil was,

zien Gordon en Arbuthnot eerder als een aanwijzing voor de geringe gevoeligheid

van de officiële recidive dan als maat voor het werkelijk gepleegde criminele gedrag.

Daarnaast vragen zij zich af of de in eerste instantie gemeten gedragsverbeteringen

wel werkelijk aan de training waren te danken, en of er niet sprake was van het zoge-

noemde Hawthorne-effect.80 Ondanks hun eigen kanttekeningen blijven Arbuthnot

en Gordon zeer positief over dit soort cognitieve gedragsinterventies. Ook bij het

morele redeneren gaat het weer om een noodzakelijke maar niet voldoende voor-

waarde: redeneren is één ding, ernaar handelen vereist veel meer. Het ontwikkelen

van programma's waarin - in het verlengde van het morele redeneren - prosociaal
gedrag en zorg voor anderen wordt aangeleerd, zou naar de mening van Gordon en

Arbuthnot nuttig kunnen zijn. Meer onderzoek naar de effectiviteit van dergelijke

programma's zou volgens hen wenselijk zijn, ook ten aanzien van ernstige en/of

gedetineerde delinquenten en liefst bij grote groepen proefpersonen.

Gordon enArbuthnot onderscheiden drie soorten gezinsinterventies: (1) 'systeem-

gerichte' (waarin het gezin wordt benaderd als een sociaal systeem) en andere niet-

gedragstherapeutische gezinstherapie, (2) gedragstherapeutische oudertraining en

gedragstherapeutische vaardigheidstrainingen voor het gezin en (3) gecombineerde

gedragstherapeutische en systeemgerichte interventies. Een exacte indeling is vol-

gens de auteurs moeilijk te maken vanwege de schrikbarende onzorgvuldigheid

waarmee de inhoud van gezinsinterventies gewoonlijk omschreven wordt. Deze

onzorgvuldigheid is ten aanzien van de eerstgenoemde soort eveneens kenmerkend

voor de beschrijving van selectieprocedures, proefpersonen en proefleiders, en voor

80 Hiermee wordt bedoeld dat het succes van de interventie niet zo zeer te danken is aan de inhoud van de

training, maar veeleer aan het feit dat de deelnemers opeens zoveel persoonlijke aandacht en belang-

stelling krijgen van een interessant iemand, in dit geval iemand van de universiteit. Er treedt met andere

woorden een effect op los van de aanwezigheid van de experimentele factor maar juist als gevolg van het

feit dat er een experiment plaatsvindt.
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de interpretatie van de uitkomsten. Hoewel er op grond van onderzoek enige reden

tot optimisme lijkt te zijn, kan volgens Gordon en Arbuthnot niet met stelligheid een

uitspraak worden gedaan over de effectiviteit van systeemgerichte en andere niet-

gedragstherapeutische gezinstherapieën. Het meeste onderzoek op het gebied van

ouder- en gezinstrainingen is volgens Gordon en Arbuthnot van zeer matige kwali-

teit. Zij bespreken een aantal onderzoeken met uiteenlopende resultaten wat betreft

de recidive. Als voorbeeld van een project dat wel goed werd opgezet en geëvalueerd,

noemen zij een programma dat sinds ongeveer 1973 wordt toegepast in het Oregon

Social Learning Center. De evaluaties die daar in de loop der jaren door Patterson en

collega's werden verricht, leverden vrijwel alle gunstige recidivecijfers op, ook na

follow-up periodes van een jaar (o.a. worden genoemd Patterson en Fleischman,

1979; Patterson e.a., 1982). Het programma werd na verloop van tijd uitgebreid en

toegepast bij een relatief moeilijke categorie daders, namelijk meervoudige recidi-

visten. Uit onderzoek van Marlowe e.a. (1986) bleek dat ook deze groep tijdens het

jaar van behandeling significant minder recidiveerde dan de controlegroep; nog een

jaar later echter was het verschil niet significant meer.

Een combinatie van gedragstherapeutische en systeemgerichte interventies werd

ontwikkeld door Alexander en collega's. Sinds het begin van de jaren zeventig wor-

den deze interventies nauwkeurig geëvalueerd. Zo onderzochten Parsons en Alexan-

der (1973) en Alexander en Parsons (1973) de effectiviteit van de gecombineerde

therapie door deze te vergelijken met de effectiviteit van cliëntgerichte therapie,

van psychodynamische therapie en van geen therapie. Bij een follow-up termijn van

zes tot achttien maanden nam de recidive alleen in het geval van de gecombineerde

therapie sterk af (26% recidive in de experimentele groep, versus 47 tot 73% in de

controlegroepen). Enkele jaren later werd onderzoek verricht bij de (pre) delinquente

broertjes en zusjes van deze jeugdigen (Klein e.a., 1977). Ook hier bleek de recidive

in de groep met de gecombineerde therapie significant geringer te zijn (20% versus

40 tot 63%). Volgens Gordon en Arbuthnot verschillen de methodes van Patterson en

collega's en van Alexander en collega's niet wezenlijk van elkaar, afgezien van enige

accentverschillen. Met betrekking tot de door hen besproken individuele, groeps- en

gezinsinterventies concluderen Gordon en Arbuthnot (1987) dat vooral cognitieve

trainingen voor groepen en gezinstrainingen succesvol kunnen zijn.

Er zijn bepaalde gemeenschappelijke factoren in deze methoden aan te wijzen die

waarschijnlijk mede verantwoordelijk zijn voor de meetbaarheid van de effectiviteit

en voor de effectiviteit zelf. In dit verband worden ondermeer genoemd: betrokken-

heid van de onderzoeker bij opzet en uitvoering van de evaluatie; kennis over de om-

gevingsfactoren die hebben bijgedragen aan het probleemgedrag; het gestructureerd

aanleren van vaardigheden die direct van nut kunnen zijn voor de beëindiging van

het probleemgedrag; het oefenen van vaardigheden in de probleemsituaties zelf, met

de bijbehorende feedback en het in de therapie betrekken van personen die belang-

rijk zijn voor de jeugdige delinquent.
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Kazdin (1987)

Kazdin geeft een overzicht van interventies ter preventie en vermindering van anti-

sociaal gedrag bij jeugdigen. Het gaat hier niet noodzakelijk om strafbaar gesteld

gedrag maar veel van het antisociale gedrag dat aan de orde komt, is tevens als delin-

quent te bestempelen. Van de negen genoemde interventiemethoden beschouwt

Kazdin er vier als veelbelovend, op deze vier gaat hij vervolgens nader in: ouder-

training (Parent Management Training, PMT), functionele gezinstherapie (Functional

Family Training, FFT), cognitieve training voor het oplossen van problemen (pro-

blem-solving skills training) en community based interventions. Vooral over de PMT is

Kazdin enthousiast. Ouders van antisociale kinderen wordt geleerd om anders met

hun kind om te gaan. Volgens Kazdin is gebleken dat ouders van agressieve kinderen

vaak onbewust het agressieve gedrag van hun kind bevorderen.

Het begrip afdwingen (coercion) wordt in dit verband gebruikt om een specifiek in-

teractiepatroon te beschrijven, dat ook wel wordt aangeduid als de reinforcement-

val. Agressief of ander ongewenst gedrag van het kind jegens de ouders (meestal de

moeder) wordt bekrachtigd wanneer de ouder het kind zijn zin geeft. De val bestaat

hieruit dat de ouder voor het moment neigt tot toegeven om van het agressieve ge-

drag af te zijn, maar dat zij daardoor onbewust de kans laat toenemen dat het agres-

sieve gedrag in de toekomst herhaald wordt. Het kind ervaart immers dat zijn agres-

sie lonend is. PMT is ontworpen om dit interactiepatroon tussen ouder en kind te

doorbreken. Deskundige begeleiders leren de ouders om ongewenst gedrag op een

nieuwe manier te onderkennen, te definiëren en te observeren. Er worden bijeen-

komsten met de ouders belegd om ze vertrouwd te maken met de principes van de

sociale-leertheorie. Er wordt veel tijd besteed aan technieken als positieve reinforce-

ment, milde strafvormen (zoals time-out), onderhandeling, contingency manage-

ment en dergelijke. Er wordt uitgelegd en voorgedaan hoe deze technieken werken

zodat de ouders ze zelf thuis kunnen gaan toepassen. Men begint meestal met reac-

ties op eenvoudige gedragingen van het kind, om geleidelijk het accent te verleggen

naar het echte probleemgedrag. Volgens Kazdin is PMT veelvuldig geëvalueerd, onder

andere door Patterson (1986). Door middel van diverse goed gecontroleerde onder-

zoeken is volgens Kazdin aangetoond dat in de loop van de behandeling opmerke-

lijke verbeteringen optreden. Het probleemgedrag van de betreffende kinderen

wordt tot normale proporties teruggebracht en het effect is na een jaar, en soms na

vele jaren nog aantoonbaar.81 De gunstige invloed strekt zich ook uit over de broer-

tjes en zusjes van de betrokkene, die van de toegepaste technieken meeprofiteren.

Kazdin bespreekt een aantal factoren waarvan is aangetoond dat zij bijdragen aan

het effect van dit soort trainingen. Dat is in de eerste plaats de duur van de training.

Bij kortdurende trainingen (minder dan 10 uur) zijn de effecten het geringst. De

81 Kazdin laat met betrekking tot het antisociale gedrag vaak in het midden of het al dan niet om justitiële

cijfers gaat. Bij Patterson (1986) gaat het daarin elk geval niet om: hij verzamelde zijn gegevens over het

opnieuw plegen van antisociaal gedrag (vechten, stelen, liegen enzovoort) bij leerkrachten, ouders,

leeftijdsgenoten en bij de jeugdigen zelf.
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meest dramatische en duurzame effecten blijken te worden bereikt met trainingen

die tot 50 à 60 uur in beslag nemen (Kazdin, 1985). In de tweede plaats zijn sommige

elementen in de training zelf van invloed op het succes. Het is bijvoorbeeld een voor-

waarde dat de ouders goed vertrouwd gemaakt worden met de principes van de

sociale-leertheorie. Daarnaast moeten de ouders leren om bepaalde reinforcement-

procedures (bijvoorbeeld een time-out) in hun eigen gezin toe te passen (McMahon

e.a., 1981). Ten derde lijkt er een verband te bestaan tussen deskundigheid en erva-

ring van de therapeut en omvang en duurzaamheid van de gedragsveranderingen

(Fleischman, 1982). Er is volgens Kazdin (1987) nog nader onderzoek nodig om ook

over dat laatste meer zekerheid te krijgen.

Al met al is Kazdin over de PMT uitermate positief. Naar zijn mening is geen enkele

therapie gericht op het antisociale gedrag van jeugdigen, zo nauwgezet onderzocht

als deze en heeft geen enkele methode zulke gunstige resultaten opgeleverd als de

PMT. Voorlopige onderzoeksresultaten doen vermoeden dat agressieve kinderen

beter op deze methode reageren dan niet-agressieve kinderen. PMT lijkt dus meer

geschikt voor kinderen die geweld plegen dan bijvoorbeeld voor kinderen die stelen

(Patterson, 1982). Er kleven volgens Kazdin aan de PMT ook enige beperkingen. De

hele onderneming heeft uiteraard geen kans van slagen wanneer ouders niet willen

meewerken, of wanneer ze niet in staat zijn om de training tot het einde te volbren-

gen. Een beperking die Kazdin niet noemt, misschien omdat deze zo evident is, is

natuurlijk dat PMT alleen geschikt is voor jeugdigen die (nog) bij een ouder thuis

wonen.

Met functionele gezinstherapie bedoelt Kazdin evenals Gordon en Arbuthnot een

therapeutische benadering die gebaseerd is op een combinatie van sociale-leertheo-

rieën en de systeemtheorie. De laatste tijd is daar nog speciale aandacht bijgekomen

voor cognitieve processen. Probleemgedrag van het individu wordt gezien als het ge-

volg van verstoorde communicatie- en interactiepatronen binnen het gezin. Vandaar

dat het gezin in zijn geheel benaderd wordt. Uit (voor)onderzoek was gebleken dat

gezinnen waartoe ook delinquenten behoren, hoger scoren als het gaat om het zich

defensief jegens elkaar opstellen en lager als het gaat om wederzijdse behulpzaam-

heid, dan gezinnen zonder delinquent(en). Doel van de behandeling is daarom, on-

derlinge communicatie en behulpzaamheid binnen delinquente gezinnen te bevor-

deren. Voorwaarde voor het succes van de behandeling is, dat de gezinsleden inzien

dat er problemen zijn en dat die samenhangen met de interne verhoudingen. De

gezinsleden wordt geleerd met elkaar om te gaan op basis van gelijkwaardigheid en

om bij elkaar het gewenste gedrag positief te bekrachtigen. Verder is de behandeling

gericht op een heldere communicatie, leert men elkaar duidelijk te maken wat men

van de ander(en) verwacht, leert men constructief te onderhandelen en samen te

zoeken naar het oplossen van problemen tussen gezinsleden.

Alle leden van het gezin krijgen een handboek te lezen waarin de principes van de

sociale-leertheorie worden uitgelegd, om ze vertrouwd te maken met de begrippen

die bij de behandeling zullen worden gebruikt. Tijdens de sessies waaraan het hele

gezin deelneemt, probeert de therapeut de communicatiepatronen direct te verande-
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ren. Vormen van communicatie die gericht zijn op een oplossing of verheldering van

problemen of via welke feedback wordt gegeven aan (een van de) andere gezins-

leden, worden door de therapeut uitdrukkelijk (verbaal of non-verbaal) geprezen.

Over deze methode is volgens Kazdin weinig onderzoek verricht maar voor zover dat

wel gebeurde, noemt hij de uitkomsten zeer bemoedigend. Verwezen wordt naar de

onderzoeken van Alexander en Parsons (1973) en van Klein e.a. (1977), waarheen ook

Gordon en Arbuthnot (1987) verwezen. Vergeleken met andere vormen van gezins-

therapie (cliëntgericht; psychodynamisch) bleek de FFT veel betere uitkomsten op

te leveren niet alleen wat betreft de interactie tussen de gezinsleden maar ook met

betrekking tot de (officieel geregistreerde) recidive, zowel op de korte als op de lange

termijn.

Ook de cognitieve trainingen worden genoemd in het rijtje van veelbelovende vor-

men van interventie. Er zijn aanwijzingen voor dat duur van de behandeling, leeftijd

van de betrokkene en de mate van cognitieve ontwikkeling invloedrijke variabelen

zijn, maar voor meer zekerheid hierover is volgens Kazdin verder onderzoek nodig.

Kazdin noemt als bezwaar van veel evaluaties dat als maat voor de effectiviteit

meestal het cognitieve functioneren of het gedrag in een laboratoriumsituatie wordt

genomen en niet het maatschappelijk deviante gedrag van de jeugdigen. Een gun-

stige uitzondering ziet hij in het onderzoek van Arbuthnot en Gordon (1986). Ner-

gens verwijst Kazdin naar het werk van Ross en diens collega's; ongetwijfeld zou zijn

oordeel positiever zijn geweest, wanneer hij ook daarvan had kennis genomen.

Bij community based interventions gaat het niet om een speciale interventietech-

niek. Kenmerkend is (zoals eerder in verband met de meta-analyse van Gottschalk

e.a. (1987) opgemerkt) dat deelname aan programma's in principe ook voor niet-

delinquenten open staat. Hoewel Kazdin zich over deze benadering in positieve zin

uitlaat, noemt hij slechts één onderzoek met gunstige resultaten (Feldman e.a.,

1983). De onderzoekers vergeleken drie vormen van interventie bij drie groepen

jeugdigen. De drie vormen waren: traditioneel sociaal werk met groepen, gedrags-

modificatie (volgens leertheoretische principes) en zogenoemde minimale inter-

ventie. De drie groepen waren een groep niet-delinquente jongeren, een groep delin-

quente jongeren en een gemengde groep. Het onderzoek wees uit dat het antisociale

gedrag van delinquente jongeren het beste werd teruggedrongen wanneer zij toetra-

den tot een gemengde groep, en wanneer er gedragsmodificatie werd toegepast door

ervaren therapeuten. Follow-up gegevens van een jaar later waren helaas slechts

voor minder dan 15% van de deelnemers beschikbaar en zeggen derhalve weinig.

5.3.4 Samenvatting niet- en semi-residentiële interventies

Ten aanzien van intensief reclasseringstoezicht ontbreekt het aan voldoende syste-

matische evaluaties. Voor zover Intensive Probation Supervision (IPS) tot op heden

wetenschappelijk werd onderzocht, worden meestal geen verschillen in recidive ge-

vonden tussen experimentele en controlegroepen (Palmer, 1991 en 1992; Junger-Tas,

1993). Wel zijn er aanwijzingen voor dat IPS relatief goed aanslaat bij de wat oudere
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jeugdigen en/of recidivisten (Mclvor, 1992). Opmerkelijk is de bevinding van ver-

scheidene onderzoekers dat toezicht en controle zonder aandacht voor persoonlijke

problemen overwegend contraproduktief zijn.

Een duidelijke conclusie kan ook ten aanzien van intensieve nazorg niet worden ge-

trokken (Palmer, 1991 en 1992).

De effectiviteit van diversion en community based interventions (waaronder ook

weer veel diversion) lijkt gering; goed onderzoek hiernaar is vaak niet mogelijk door-

dat de programma's niet specifiek en/of niet duidelijk omschreven en derhalve niet

goed evalueerbaar zijn (Gensheimer e.a., 1986; Gottschalk e.a., 1987). Wat betreft

diversion zijn er aanwijzingen voor dat de kans op gedragsbeïnvloeding afneemt met

de leeftijd. Zowel voor diversion als voor community based interventions geldt dat

de effectiviteit toeneemt naarmate de interventie intensiever (dat wil zeggen lang-

duriger) is. Het bezwaar van de onduidelijk omschreven inhoud en doelstelling van

programma's wordt ook naar voren gebracht in verband met individuele therapieën

zoals casework, traditionele psychotherapie en gedragstherapie (Gordon en Arbuth-

not, 1987). Wat betreft casework en psychotherapie werden geen positieve onder-

zoeksresultaten gevonden; over de gedragstherapie in haar algemeenheid kan geen

uitspraak worden gedaan. Hetzelfde gold tot voor kort voor groepsinterventies, maar

met de opkomst van het cognitief-gedragskundige model is hierin verbetering geko-

men. Met name de toepassing van rollenspelprogramma's (ter bevordering van socia-

le vaardigheden) en cognitieve trainingen in sociaal-moreel redeneren zouden effec-

tief zijn, hoewel Kazdin (1987) bij de resultaten van cognitieve trainingen wat kant-

tekeningen plaatst. In beide gevallen gaat het overigens om een noodzakelijke maar

niet voldoende voorwaarde voor het terugdringen van de recidive (Gordon en

Arbuthnot, 1987). Gezinsinterventies worden zowel door Gordon en Arbuthnot

(1987) als door Kazdin (1987) als veelbelovend aangemerkt, maar ook hier geldt dat

het meeste onderzoek van matige kwaliteit is. Vooral ouder- en gezinstrainingen blij-

ken effectief, met name de zogeheten functionele gezinstherapie. Deze uitkomsten

stemmen overeen met de eerder vermelde uitkomsten met betrekking tot interven-

ties in het algemeen en met betrekking tot residentiële interventies. Vooral de cogni-

tief-gedragskundige benadering en de functionele gezinstherapie lijken zeer effec-

tieve vormen van behandeling.
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Schema 5: Effectiviteit van interventies: jeugdigen
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soort interventie resultaat`

diversion / community based interventions ±1?

overlevingstochten t

gedragstherapie algemeen ?

cognitieve therapie +
contingency management +

individuele therapieën algemeen ?

individuele therapie: casework -

individuele therapie: psychotherapie -

groepsinterventies algemeen

gezinsinterventies algemeen +

oudertrainingen +
functionele gezinstherapie +

intensief reclasseringstoezicht ±1?

intensief toezicht tijdens de nazorg ?

controle zonder aandacht voor persoonlijke problemen -

' + = effectief, ++ = zeer effectief, - = niet effectief, t= kan effectief zijn, ? = effectiviteit nog niet aangetoond
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Effecten van straf: psychologisch

onderzoek

Uit de voorgaande hoofdstukken is naar voren gekomen dat veel gedragskundige

behandelmethoden effectief (kunnen) zijn. In de loop van de hoofdstukken 2 tot en

met 5 werd bovendien steeds duidelijker dat speciale aandacht voor cognitieve en

emotionele factoren de effectiviteit van sancties kan bevorderen.82 Nu blijkt dat

psychologische factoren zo'n voorname rol spelen in het criminologische onderzoek

met betrekking tot de effectiviteit van sancties, kan men zich afvragen of het wel zin

heeft zich daarnaast nog eens te gaan verdiepen in `zuiver' psychologisch onderzoek

op dit gebied. Wij denken dat een dergelijke onderneming inderdaad nuttig is, met

name omdat we daardoor kunnen proberen de mechanismen van gedragsbeïnvloe-

ding ook los van het strafrechtelijk kader nader te ontleden.

Om te kunnen achterhalen in hoeverre het voldoen aan andere `vereisten' die aan de

juridische straf worden gesteld (vergelding, beveiliging), een bedreiging vormen

voor de gedragsbeïnvloedende werking, moeten we eerst zo nauwkeurig mogelijk

weten hoe het zit met de gedragsbeïnvloedende mechanismen als zodanig. Pas

wanneer die bekend zijn kunnen we aangeven wat bij het streven naar resocialisatie

mogelijk de ongewenste werking is van bepaalde andere kenmerken van de justitiële

straf en het strafproces. Op vergelijkbare wijze kan worden nagegaan wat eventueel

de schadelijke effecten zijn van de huidige wijze van tenuitvoerlegging en van het

strafrechtelijk beleid in het algemeen. Mogelijk zullen we dan uiteindelijk ontdekken

dat er wellicht ook andere manieren zijn om aan de genoemde vereisten te voldoen

respectievelijk aan praktische problemen het hoofd te bieden, manieren die minder

fnuikend zijn voor de resocialisatie.83

6.1 Theoretisch kader

Bij deze nadere bestudering van psychologische literatuur met betrekking tot de

effectiviteit van sancties, hebben we de aandacht vooral gericht op onderzoekslitera-

tuur die voortbouwt op de `sociaal-cognitieve' theorie.84 In de beginjaren van het

82 Deze uitkomsten van criminologisch onderzoek geven steun aan een theoretische stroming in de Ameri-

kaanse psychologie die al dateert van eind jaren vijftig. Er was toen sprake van een zogeheten cognitive

shift, waarmee binnen de theorie van het klassieke behaviorisme steeds meer aandacht kwam voor de cog-

nitieve processen die zich afspelen tussen stimulus en respons (Koops en Van der Werff, 1988). Illustratief

zijn een publikatie van Skinner (1986) en een reactie daarop van Powell (1987). Powell verwijt Skinner (de

grondlegger van het behaviorisme) dat deze te weinig oog heeft voor cognitieve (en affectieve) factoren.

83 Enkele gedeelten in dit hoofdstuk zijn overgenomen uit Bol (1991), maar hier in een eigen context

geplaatst en uiteraard (waar mogelijk) aangevuld met nieuwe gegevens uit de onderzoeksliteratuur.
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behaviorisme (de jaren dertig) werd het meeste experimentele onderzoek verricht bij

ratten en duiven (klassieke respectievelijk operante conditionering), maar toen deze

oorspronkelijke vorm in de jaren vijftig en zestig uitgroeide tot de richting van de

sociale-leertheorieën, werd de mens in toenemende mate subject van onderzoek.

Recent onderzoek naar de werking van straf (en beloning) staat in het nu volgende

centraal. Nadat het psychologisch strafbegrip nader is uitgewerkt, zullen we ons

afvragen of er - behalve negatieve sancties - nog andere manieren zijn om mensen

te bewegen tot het vertonen van gewenst gedrag. Vervolgens komen we dan uit bij de

negatieve sancties en wordt een aantal strafkenmerken besproken, kenmerken waar-

van men in de leerpsychologie weet of vermoedt dat zij van invloed zijn op de effecti-

viteit van de (psychologische!) straf. Deze kenmerken betreffen niet alleen de straf

zelf maar ook de gestrafte en de strafoplegger, alsmede interactie-effecten.

6.2 Directe en indirecte werking van straf en beloning

Toegediende prikkels, zowel aangename als onaangename, kunnen direct dan wel

indirect op de persoon inwerken. Direct toegediende aangename prikkels worden in

de Angelsaksische literatuur aangeduid als incentive motivators, en wanneer het

onaangename prikkels betreft als disincentive motivators. Met indirect toegediende

prikkels, vicarious motivators, worden prikkels bedoeld die zijn ontleend aan het

zien van de gevolgen van bepaald gedrag bij anderen: ziet men dat een ander voor

enige vorm van gedrag wordt gestraft, dan zal men zelf voortaan ook dat gedrag

achterwege laten.85 Omgekeerd kan het ongestraft zien blijven van een ander het

effect hebben van een beloning, als een prikkel dus om zelf ook dat gedrag te gaan

vertonen. Bandura noemt in dit verband een onderzoek waaruit blijkt dat als in een

groep een van de leden wordt beloond of gestraft, de waarneming daarvan van

invloed is op het gedrag van de overige groepsleden; zelfs een lichte goedkeuring en

een milde berisping brengen dit effect teweeg (Kazdin, 1981).

De mens laat zich echter niet alleen maar leiden door wat hij op een zeker moment

ervaart of om zich heen ziet aan straf en beloning. Hij slaat zijn ervaringen ook op in

zijn geheugen, en ontwikkelt zo op de lange termijn wat we misschien een geweten

kunnen noemen; op basis van een cumulatie van ervaringen met (positieve en nega-

tieve) sancties van buitenaf ontstaat een censuur van het eigen gedrag die bestand is

tegen `verkeerde' invloeden. Jonge kinderen laten zich nog voornamelijk leiden door

externe sancties maar geleidelijk ontwikkelen zij, op basis van de opgedane ervarin-

gen met straf en beloning, een stelsel van eigen gedragsnormen. Het menselijk leven

wordt volgens Bandura (1986) beheerst door een voortdurende interactie tussen zelf-

censuur en externe sociale sancties. Deze laatste dienen volgens hem enerzijds voor

de overdracht van normen en waarden, anderzijds als middel van sociale controle.

84 Een indrukwekkend werk over deze theorie werd geschreven door Bandura (1986).

85 Zo komt het psychologisch begrip direct deterrence ongeveer overeen met het juridische speciale preven-

tie en het begrip vicarious deterrence met generale preventie.
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6.3 Positieve middelen van gedragsbeïnvloeding
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Matson en DiLorenzo (1984) onderscheiden vijf soorten positieve reinforcers: mate-

riële, sociale, activiteits-, token en covert reinforcers.

1 Materiële reinforcers zijn bijvoorbeeld snoep, drinken, geld of speelgoed. Voor dit

type reinforcer zijn vooral kinderen gevoelig, maar volwassenen vaak ook.

2 De meeste reinforcers in het dagelijks leven zijn van sociale aard: glimlachen,

prijzen, aanraken enzovoort.

3 Ook het in het vooruitzicht stellen van geliefde bezigheden kan als positieve be-

krachtiger worden gebruikt. Matson en DiLorenzo spreken hier van oma's regel:

Als je eerst je huiswerk maakt, dan mag je straks televisie kijken.'

4 Er kan gebruik gemaakt worden van een token systeem. Hier wordt gewerkt met

bonnen, punten of andere tokens die men verdient door zich op de gewenste

manier te gedragen; de tokens kunnen worden ingeruild voor één of meer van

de hiervóór genoemde reinforcers.

5 Covert stimuli zijn gedachten of cognities die de vorm aannemen van zelfevalua-

ties naar aanleiding van het eigen gedrag. Men prijst als het ware zichzelf voor

zijn goede gedrag.

Van elk van deze positieve reinforcers kan gebruik gemaakt worden in verschillende

reinforcement-procedures. Een overzicht van positieve en `niet-aversieve' proce-

dures voor het ontmoedigen of doen afnemen van (reeds vertoond) ongewenst

gedrag geeft Vought (1984). Twee van deze procedures worden ook door Matson en
DiLorenzo besproken (differential reinforcement en herschikking van de omgeving).

Deze procedures worden hieronder besproken.

Differential reinforcement
Dit komt neer op het positief bekrachtigen van ander gedrag dan het ongewenste.

Het andere gedrag zal meestal gedrag zijn dat onverenigbaar is met het af te leren

gedrag (maar dat hoeft niet per se). Als voorbeeld noemt Vought het jongetje Billy

dat niet op zijn stoel wil blijven zitten. Wanneer de leerkracht Billy prijst wanneer

deze wèl netjes op zijn stoel zit, zal de jongen voortaan geneigd zijn eerder te gaan

zitten en ook langer te blijven zitten.

Een andere vorm van differentiële bekrachtiging betreft het bekrachtigen van `lagere

reactieniveaus. Dit houdt in dat zeker gewenst gedrag telkens positief bekrachtigd

wordt, terwijl geleidelijk de eisen waaraan voldaan moet worden, hoger worden.

Vought geeft ook hiervan een voorbeeld: het meisje Angela wil 's ochtends pas 15

minuten nadat zij geroepen is, uit bed komen. De ouders beginnen met Angela een

beloning in het vooruitzicht te stellen, wanneer zij 10 minuten na het roepen

opstaat. Is dat eenmaal een aantal malen gelukt, dan stellen zij de tijd op 5 minuten,

en uiteindelijk zal Angela eraan wennen om reeds na 3 minuten op te staan.

Matson en DiLorenzo geven een overzicht van ongeveer veertig onderzoeken waarin

de differentiële methode werd toegepast. Het gaat onder meer om het afleren van

duimzuigen, incontinentie, zelfverminking, hyperactief en agressief gedrag. Vaak
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blijken de geëvalueerde behandelingen effectief, maar doordat in veel gevallen

tevens gebruik gemaakt werd van negatieve bekrachtigers, is niet bekend wat de

invloed van alléén differentiële bekrachtiging zou zijn geweest.
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Extinctie

Dit is een niet-aversieve procedure waarbij averechts werkende bekrachtigers wor-

den weggenomen. Vought geeft een voorbeeld met betrekking tot agressief gedrag.

Dit kan toenemen als de leerkracht hierop - in negatieve zin - reageert, doordat de

aandacht alleen al voor het agressieve kind werkt als een positieve bekrachtiger.

Effectiever is het wanneer de leerkracht het agressieve gedrag op zich negeert, maar

tegelijkertijd de medeleerling(en) tegen wie de agressie gericht is, ver bij het agres-

sieve kind vandaan zet. In eerste instantie zal dit mogelijk leiden tot een agressieve

uitbarsting (behavioral burst), maar na enige tijd dooft het ongewenste gedrag toch

uit. Als de tijdelijke verergering van de agressie niet te tolereren is of als het gevaar

dreigt dat anderen het gaan imiteren, moet volgens Vought van deze methode wor-

den afgezien.

Verzadiging

Deze procedure bestaat uit het voortdurend positief bekrachtigen van ongewenst

gedrag, net zolang totdat het gedrag door (over)verzadiging `vanzelf' afneemt. 86 AIS

voorbeeld noemt Vought de jongen Andrew die altijd laat wil opblijven en televisie

kijken. In zo'n geval kan het helpen, de jongen gedurende langere tijd zijn zin te

geven, totdat hij er zelf achter komt dat deze gewoonte te vermoeiend is en dat het

beter is om te zorgen voor voldoende nachtrust.

Corrigerende terugkoppeling

Hiermee wordt bedoeld dat aan een persoon informatie wordt teruggegeven om dui-

delijk te maken of een bepaald gedrag al dan niet juist was. Bij het aanleren van

sociale vaardigheden kan dit een zeer effectieve methode zijn; vaak is het al genoeg

als iemand even te horen krijgt wat in bepaalde omstandigheden het gewenste ge-

drag is. Zelfs als meer ingrijpende interventies noodzakelijk zijn, is volgens Vought

een combinatie met corrigerende terugkoppeling veelal aan te bevelen.

Leeftijdsgenoten als model

Wanneer het gewenste gedrag van één persoon ten overstaan van de hele groep

wordt beloond, werkt deze positieve bekrachtiging door naar de andere groepsleden.

Ziet een leerkracht bijvoorbeeld dat het meisje Jane zich misdraagt, dan kan hij in de

klas het gewenste gedrag van het meisje Mary prijzen. Ziet Jane dat Mary's gedrag

beloond wordt en het hare niet, dan zal zij zich voortaan eerder gedragen zoals Mary.

86 Een dergelijke procedure kwamen we ook tegenin hoofdstuk 2 in verband met de behandeling van

seksuele delinquenten.
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Herschikken van de omgeving

Door het aanbrengen van enkele simpele veranderingen in de directe omgeving kan

het vaak al onmogelijk worden gemaakt dat ongewenst gedrag positief bekrachtigd

wordt. Als voorbeeld noemt Vought de jongen Tommy die in de klas een propje schiet

naar het meisje Carol. Carol slaakt een gil, hetgeen werkt als beloning voor Tommy

en leidt tot het schieten van meer propjes. Carol beklaagt zich bij de leerkracht. Als

deze nu Tommy ergens neerzet waar vandaan hij Carol niet meer kan raken, zal de

jongen het proppen schieten wel staken.

Ook Matson'en DiLorenzo (1984) noemen het herschikken van de omgeving als niet-

aversieve methode van gedragsbeïnvloeding; zij gebruiken in dit verband de term

ecobehavioral programming.87 Uit onderzoek blijkt dat de methode met succes is

toegepast bij uiteenlopende vormen van probleemgedrag, zoals het beteugelen van

hyperactief gedrag bij kinderen, het verhogen van arbeidsprestaties, het verbeteren

van eetgedrag in inrichtingen en het teweegbrengen van gewenst gedrag bij leerlin-

gen in een klas (denk weer aan de propjes van Tommy).

Bovengenoemde voorbeelden illustreren dat het een illusie zou zijn om te denken

dat in de opvoeding, in het onderwijs of in het maatschappelijk leven kan worden

volstaan met positieve of niet-aversieve bekrachtigers. Zeker bij het constateren van

strafbare feiten kan niet worden getolereerd dat het ongewenste gedrag nog enige

tijd wordt herhaald of voortgezet, alvorens de dader er eindelijk eens - op eigen ini-

tiatief - mee ophoudt. Positieve en niet-aversieve methoden zijn dus ontoereikend,

zelfs als we alleen maar denken aan gedragsbeïnvloeding en de overige functies en

doelen van de straf buiten beschouwing laten.

In de rest van dit hoofdstuk zal de aandacht primair uitgaan naar kenmerken van

negatieve reinforcers. Dit betekent overigens niet dat de invloed van positieve be-

krachtigers geheel uit het blikveld zal verdwijnen: volgens Matson en DiLorenzo

kunnen negatieve sancties slechts dan effectief zijn, wanneer ze worden begeleid

door positieve reinforcers.

6.4 Soorten straf

Matson en DiLorenzo (1984) onderscheiden strafsoorten die een directe onaange-

name reactie op het ongewenste gedrag zijn en strafsoorten die bestaan uit het weg-

nemen van de mogelijkheid van positieve bekrachtiging.

Bij de eerstgenoemde strafsoorten onderscheiden Matson en DiLorenzo verder tus-

sen passieve en actieve strafsoorten. Tot de passieve soorten rekenen zij elektrische

schokken, toediening van onaangename smaken/geuren, toediening van farmaca,

en covert sensitization. Actief noemen zij de strafsoorten waarvoor de gestrafte zelf

87 Andere termen waarmee hetzelfde wordt bedoeld zijn volgens Matson en DiLorenzo omgevingspsycholo-

gie, verrijking van de omgeving en sociaal-ecologische programmering.
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iets moet doen (overcorrectie, response cost). Tot de strafsoorten die bestaan uit het

wegnemen van de mogelijkheid van positieve bekrachtiging, rekenen Matson en

DiLorenzo de time-out.88

Alle bovengenoemde strafsoorten zullen we nu bespreken, en daarbij telkens - voor-

zover aanwezig - behalve Matson en DiLorenzo ook andere publikaties vermelden.

Twee `passieve' strafsoorten die door ons zullen worden toegevoegd zijn de lijfstraf

en de berisping.89

6.4.1 Toediening van elektrische schokken90

Vooral in de psychiatrie en de zwakzinnigenzorg wordt nog wel eens gebruik ge-

maakt van elektrische schokken. Het toedienen hiervan kan volgens Carr en Lovaas

(1983) een effectieve interventiemethode zijn voor ernstige gedragsstoornissen, wan-

neer andere vormen van behandeling niet meer baten. De beste resultaten worden

volgens deze auteurs geboekt bij diep-zwakzinnigen en bij psychotische patiënten.,

Matson en DiLorenzo noemen een heel scala van gedragsproblemen waarbij ge-

bruikt gemaakt is en wordt van elektrische schokken. Het meest bekend en onder-

zocht is de toepassing bij zelfverminkend gedrag door zwakzinnigen; talloze onder-

zoeken hebben volgens Matson en DiLorenzo de effectiviteit van deze toepassing

aangetoond. Andere problemen waarbij de methode eveneens met succes is toege-

past, zijn onder meer dwangmatig bonken met het hoofd, chronisch braken, exces-

sief klimgedrag, het eten van papier, ziekelijk niezen, alcoholisme, roken en onge-

wenste seksuele gedragingen. Matson en DiLorenzo pleiten voor een deskundige en

zorgvuldige omgang met de apparatuur. Zij adviseren, elektroden nooit op het hoofd

te plaatsen.

Aussems en Zwaan (1991) spreken van een controversiële strafprocedure die echter

in sommige levensbedreigende omstandigheden, zoals bij ernstige zelfverminking,

een laatste redmiddel vormt.

6.4.2 Toediening van onaangename geluiden, geuren of smaken

Volgens Bailey (1983) wordt dit soort methodes voornamelijk toegepast bij kinderen,

geestelijk gehandicapten, en psychiatrische patiënten. Bailey geeft een overzicht van

tal van toepassingen die veelal effectief bleken.91 Ook Matson en DiLorenzo geven

88 De auteurs bespreken in dit kader ook de extinctie, maar geven zelf toe dat dit in feite geen strafprocedure

is.

89 Alle door Matson en DiLorenzo genoemde passieve strafsoorten zijn in feite lijfstraffen. De berisping is

uiteraard geen lijfstraf maar is passief in die zin, dat van de gestrafte verder geen inspanning wordt ver-

wacht.

90 Niet te verwarren met de electroshock, een behandeling tegen depressie waarbij elektroden op het hoofd

van de patiënt worden geplaatst.

91 Zij meent overigens dat bij dit soort methoden altijd toestemming van de betrokkene moet worden ge-

vraagd en als deze niet in staat is die te geven, altijd eerst naar andere oplossingen moet worden gezocht.
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een aantal voorbeelden van succesvolle toepassingen. In verband met geluiden als

negatieve reinforcers waarschuwen de auteurs voor het gevaar van gehoorbeschadi-

ging. Bij toepassing van deze methode moeten daarom naar hun mening altijd

personen als audiologen worden betrokken. Aussems en Zwaan geven een voorbeeld

uit de `normale opvoedingspraktijk': het smeren van een bittere stof op de nagels van

kinderen om ze het nagelbijten af te leren.

6.4.3 Toediening van farmaca

Matson en DiLorenzo noemen Anectine en lithium. Als voorbeeld van Anectine-

toediening bespreken zij de behandeling van een jongen die verslaafd was aan het

snuiven van spuitbusverf. Door hem te injecteren met Anectine toen hij op het punt

stond verf te gaan snuiven, werden gedurende een halve minuut ernstige adem-

halingsmoeilijkheden teweeggebracht, waarna de ademhaling kunstmatig weer op

gang gebracht werd. Matson en DiLorenzo wijzen erop dat behandelingen met

Anectine voor de patiënten zeer beangstigend zijn, maar ook zeer effectief. Naar hun

mening mag er slechts in extreme gevallen gebruik van worden gemaakt.

Lithium wordt toegediend aan alcoholisten, ook het effect daarvan is voor de betrok-

kene zeer onaangenaam (misselijkheid, hoofdpijn, braken, trillen). De effectiviteit is

dubieus. Volgens Matson en DiLorenzo bestaan er grote sociale weerstanden tegen

het gebruik van dergelijke behandelingen.

6.4.4 Covert sensitization

Van deze methode werd al gewag gemaakt in hoofdstuk 2 in verband met de - succes-

volle - behandeling van seksuele delinquenten. De betrokkene moet zich verbeelden

dat hij het ongewenste gedrag vertoont; zodra dat lukt krijgt hij de opdracht om aan

iets onprettigs te denken, waardoor hij op den duur ook het ongewenste gedrag als

onprettig zal gaan ervaren. Niet alleen bij seksueel afwijkend gedrag is de methode

met succes toegepast maar volgens Matson en DiLorenzo ook bij andere vormen van

delinquent gedrag.92 Verder noemen zij toepassing bij roken, vetzucht, alcoholisme

en druggebruik. Hoe de effectiviteit van deze methode vergroot zou kunnen worden

is moeilijk te zeggen, doordat de therapeut weinig invloed heeft op wat er in het

hoofd van de cliënt gebeurt. Veel is afhankelijk van diens verbeeldingskracht.

6.4.5 Lijfstraf (slaag)

In de gedragswetenschappelijke literatuur gaat het bij lijfstraffen meestal om het uit-

delen van een `pedagogische tik' of een pak slaag in de opvoeding en het basisonder-

wijs. Het hoeft geen nader betoog dat beide vormen van lijfstraf op de (zeer) korte

92 Dit wordt niet nader gespecificeerd.
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termijn meestal effectief zijn. Het is echter de vraag hoe blijvend dit effect is. Uit

ethische overwegingen is er weinig onderzoek naar gedaan. In Groot-Brittannië is

toediening van lijfstraffen op (kost) scholen nog zeer gebruikelijk, hoewel de weer-

stand hiertegen groeiende is.93

Een felle tegenstandster van lijfstraffen op scholen is de Amerikaanse psychologe

Janofsky Hartzell (1975). Zij is van mening dat een school door het gebruik van lijf-

straffen leerlingen onbedoeld het verkeerde pad op stuurt. Het wangedrag op school

is volgens Janofsky Hartzell vaak een gevolg van een gevoel van falen bij het kind; dit

gevoel neemt door een pak slaag alleen maar toe. In plaats van het gewenste gedrag

te bevorderen, leidt de lijfstraf tot angst en tot een (verdere) vervreemding van de

school en de daar heersende normen en waarden. Zo werkt zij uiteindelijk averechts.

Verzet tegen de toepassing van lijfstraffen in de opvoeding en op scholen neemt ook

in Nederland toe. De Boer (1994) zou deze vormen van geweld wettelijk willen ver-

bieden; Baartman (1993) meent dat preventie van kindermishandeling onbegonnen

werk is, zolang we het alledaagse geweld als opvoedingsmiddel blijven accepteren en

toepassen.

6.4.6 Berisping

Wat betreft berispingen blijft de effectiviteit een omstreden punt, hoewel de resulta-

ten van de meeste onderzoeken positief zijn (Van Houten en Doleys, 1983). Patter-

son (1982) toonde aan dat het berispen van agressieve kinderen door de ouders geen

effect had. Aan het ongewenste gedrag kwam pas een einde als er geslagen werd. Van

Houten e.a. (1982) deden experimenten met betrekking tot de effecten van berisping

bij zeven schoolkinderen variërend in leeftijd van 7 tot 12 jaar. Volgens deze onder-

zoekers was de effectiviteit van de berisping groter wanneer oogcontact en stevig bij

de arm pakken er deel van uitmaakte.

Van Houten en Doleys wijzen erop dat een berisping tal van verschijningsvormen

kent. Daarom is het gewenst dat de kenmerken van een berisping nauwkeurig wor-

den omschreven; zij kunnen van belang zijn voor de effectiviteit. Van Houten en

Doleys bespreken een grote reeks kenmerken waarvan zij vermoeden of waarvan is

aangetoond dat deze de effectiviteit beïnvloeden. In verband met nonverbale aspec-

ten van de berisping verwijzen de auteurs terug naar Van Houten e.a. (1982). Zij mer-

ken op dat in dat onderzoek onbekend blijft in hoeverre de duur van het oogcontact

en het beetpakken van invloed zijn op de effectiviteit. Van Houten en Doleys betreu-

ren het dat nooit is onderzocht of het de effectiviteit bevordert wanneer door middel

van de berisping duidelijk onder woorden wordt gebracht wat er niet mag, en even-

tueel wat er wel mag; zij denken dat dit inderdaad zou schelen. Ook veronderstellen

zij dat het uitleggen waarom iets niet mag gunstig is voor de effectiviteit, en zij noe-

93 Het aantal zaken dat in verband met lijfstraffen aan het Europese Hof voorde rechten van de mens wordt

voorgelegd, neemt toe. De rechtsontwikkeling op dit gebied lijkt snel te gaan (De Boer, 1992).
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men een onderzoek van Parke (1969) dat hiervoor inderdaad aanwijzingen geeft (zie

ook hierna onder Cognitieve factoren).

Berispingen die worden gegeven van één meter afstand, blijken effectiever te zijn

dan berispingen die worden gegeven van zeven meter afstand. Hoe vaker een bepaal-

de ongewenste gedraging wordt gevolgd door een berisping, des te minder vaak

wordt het ongewenste gedrag herhaald. Met betrekking tot de intensiteit van de

berisping is volgens Van Houten en Doleys gebleken dat een luide toon de effectivi-

teit doet toenemen. Of ook een vastberaden toon bevorderlijk is, is volgens Van

Houten en Doleys niet bekend; zij veronderstellen van wel. Een berisping kan tevens

invloed hebben op derden die er bij aanwezig zijn, bijvoorbeeld klasgenoten.

Of het tegelijkertijd doen stoppen van het ongewenste gedrag de effectiviteit van de

berisping bevordert, is als zodanig niet onderzocht; wel is een combinatie van beide

methoden effectief gebleken. Ook het combineren van een berisping met andere

(strengere) straffen verhoogt de effectiviteit, en deze verhoogde effectiviteit kan zelfs

blijven doorwerken ook wanneer de strengere straf weer achterwege wordt gelaten.

Ten slotte melden Van Houten en Doleys dat een combinatie van het afkeuren van

ongewenst gedrag en het prijzen van gewenst gedrag eveneens effectief is.

Acker en O'Leary (1988) deden onderzoek bij vier schooljongens wier gewoonte het

was nodeloos de aandacht van de leerkracht te trekken. Het bleek dat het conse-

quent berispen van de jongens veel effectiever was dan het nu eens berispen, dan

weer door de vingers zien van het vervelende gedrag.

Abramowitz e.a. (1988) deden ook onderzoek op een school. Het betrof hier het niet

opletten tijdens de les. De onderzoekers vergeleken de effectiviteit van een kort-

durende berisping met die van een langer durende. Korte berispingen bleken effec-

tiever. Als mogelijke verklaring wordt aangedragen dat een langere berisping meer

aandacht betekent, hetgeen kan worden ervaren als een positieve bekrachtiger.

Aussems en Zwaan (1991) merken in verband met het stemvolume op dat een harde

stem in de regel effectiever is, maar in een klassesituatie zou een zachte stem beter

werken. Ook de vastberadenheid die doorklinkt in de stem is volgens hen van in-

vloed op de effectiviteit, hetgeen door Van Houten en Doleys al werd vermoed. Wat

de inhoud van het standje betreft, is het volgens Aussems en Zwaan inderdaad beter

om het afgekeurde gedrag te specificeren en aan te geven welk gedrag wel verwacht

wordt.94 Verder maakt het uit wie het standje uitdeelt: de eigen ouder, een leerkracht

of een onbekende. In welk opzicht dit uitmaakt, wordt niet vermeld.

6.4.7 Overcorrectie

Overcorrectie betreft een strafsoort waarbij, behalve het ongedaan moeten maken

van een handeling of situatie (restitutie), iets extra's gevraagd wordt (positieve oefe-

ning). Een kind bijvoorbeeld dat een emmer water heeft omgegooid, moet niet al-

94 Bronnen worden door Aussems en Zwaan helaas niet vermeld.
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leen het gemorste water opdweilen maar ook de hele gang schoonmaken; bovendien

moet het kind het gewenste gedrag oefenen door steeds om de emmer heen lopen

zonder deze om te gooien (Matson en DiLorenzo, 1984). Volgens Foxx en Bechtel

(1983) zijn in deze procedure diverse strafvormen verenigd, waaronder berisping,

time-out en gehoorzaamheidstraining. Volgens Matson en DiLorenzo kan het moei-

lijk zijn precies vast te stellen wat nog overcorrectie heet, en wat niet. Zelfs alleen

positief oefenen wordt wel overcorrectie genoemd, maar dat is volgens Matson en

DiLorenzo in feite geen straf meer.

De procedure kan worden toegepast bij een veelheid aan gedragingen, mensen en

situaties. Ook voor het behandelen van agressief gedrag kan overcorrectie een ge-

schikte straf zijn, maar dan moet volgens Matson en DiLorenzo de betrokkene zich

wel cooperatief opstellen, anders dreigt het gevaar van vechtpartijen en lichamelijk

letsel. Foxx en Bechtel geven talloze voorbeelden van toepassingen. Uit onderzoek

blijkt volgens deze auteurs dat met overcorrectie binnen enkele dagen effect wordt

bereikt, dat het bijna 100 % gedragsonderdrukking geeft en dat herhaling van het

ongewenste gedrag uitblijft gedurende 3 tot 33 maanden. Als voorwaarden voor het

welslagen noemen deze auteurs dat: (1) de straf gerelateerd is aan het wangedrag;

(2) er een actieve deelname van de betrokkene is; (3) de straf onmiddellijk volgt op

het af te keuren gedrag en (4) er instructies worden gegeven en toezicht op de uit-

voering wordt gehouden.

In vergelijking met andere straftechnieken komt de overcorrectie er goed af. Een

combinatie van overcorrectie en differentiële bekrachtiging is volgens Foxx en Bech-

tel effectiever dan overcorrectie alleen. Ook is overcorrectie in het algemeen effec-

tiever dan time-out of lichamelijk weerhouden. Een begeleidende verbale afkeuring

(berisping) verhoogt de effectiviteit. Foxx en Bechtel citeren ondermeer een onder-

zoek waaruit blijkt dat een verbale waarschuwing pas effectief wordt nadat ze eerst

in combinatie met overcorrectie is toegepast (Doke en Epstein, 1975). Hoewel aan de

effectiviteit van overcorrectie dus nauwelijks getwijfeld wordt, is die effectiviteit vol-

gens Foxx en Bechtel soms moeilijk meetbaar, juist doordat het vaak om een combi-

natie van verschillende strafvormen gaat.

6.4.8 Response cost

Een volgende strafprocedure is de zogenaamde response cost. Het komt erop neer dat

een positieve stimulus aan de overtreder wordt onthouden of dat deze moet worden

ingeleverd. De reinforcers die men kwijt raakt kunnen materieel zijn (tokens, geld

enzovoort) maar ook immaterieel (privileges, sociale status). De methode wordt on-

der meer toegepast in scholen en psychiatrische inrichtingen, en ook in inrichtingen

voor (pre) delinquente jongeren. De procedure lijkt op die van de time-out (zie hier-

onder) maar is niet hetzelfde: bij time-out wordt de positieve bekrachtiging uit-

gesteld, bij response cost wordt zij weggenomen. Aussems en Zwaan (1991) spreken

van de onthoudingsstraf. Matson en DiLorenzo (1984) geven voorbeelden die aan

het recht zijn ontleend: het betalen van een boete wegens fout parkeren of te hard rij-
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den. Cats (1986) geeft een voorbeeld uit het onderwijs: de onderwijzer houdt op met

voorlezen wanneer er in de klas wordt gepraat. Pazulinec e.a. (1983) onderscheiden

drie varianten.

1 Bij de aanvang wordt een hoeveelheid punten verstrekt, die men vervolgens ver-

liezen kan.

2 De response cost wordt ingebed in een token systeem. Hier kan men zowel punten

verdienen (met gewenst gedrag) als verliezen (met ongewenst gedrag).

3 Toepassing in een token systeem waarbij groepjes (of alle leden van een grotere

groep) worden beloond of gestraft voor bepaald gedrag van één of meer van de

deelnemers. Van deze variant geven Matson en DiLorenzo een voorbeeld, dat zij

ontlenen aan Alexander e.a. (1976). Het betreft een programma waarbij men

trachtte predelinquente adolescenten af te houden van schoolverzuim. Aan de

hele klas werd lunchgeld voor een week in het vooruitzicht gesteld; als er maar

één leerling niet kwam opdagen, zou de hele klas het geld mislopen. De metho-

de bleek uitstekend te werken.

Pazulinec e.a. noemen tal van voordelen die verbonden zijn aan response cost. Zo is

de methode effectief in velerlei omgevingen en bij gedragsproblemen van uiteen-

lopende aard: zij roept weinig heftige emoties op; er wordt geen lichamelijk leed

toegebracht; het token systeem kan gemakkelijk worden uitgebreid, snel toegepast,

en goed onderzocht. Ook Aussems en Zwaan noemen als voordeel dat de procedure

weinig emoties oproept, vooral wanneer tevoren duidelijke afspraken worden

gemaakt. Daarnaast is volgens Aussems en Zwaan de methode makkelijk toepasbaar

en vergt zij weinig tijd; men wordt niet zonder meer gedwongen maar leert zelfstan-

dig keuzes te maken, doordat men de consequenties van verschillende gedragingen

tegen elkaar moet afwegen. De mogelijkheid van het combineren van response cost

met het belonen van gewenst is volgens Aussems en Zwaan een belangrijke onder-

steuning voor het effect.

De toepassing van response cost kent ook een aantal nadelen. Pazulinec e.a. noemen

er twee. De methode van het token systeem kan niet in ieder type omgeving worden

toegepast. Een ander nadeel is dat de token voorraad van deelnemers uitgeput kan

raken. Aussems en Zwaan spreken in dit verband van het gevaar dat het kind failliet

gaat en niets meer te verliezen heeft. Ook Matson en DiLorenzo noemen dit nadeel;

als de punten op zijn wordt het programma ineffectief. Verder werkt volgens Pazuli-

nec e.a. de methode soms averechts: er zijn mensen voor wie de geringste aandacht,

zelfs al is die negatief, als een positieve bekrachtiger werkt. Matson en DiLorenzo

waarschuwen ervoor dat de reinforcers wel hun waarde moeten behouden, anders

doen betrokkenen hun best niet meer. Aussems en Zwaan noemen als nadeel dat

door de eenvoudige toepassing er soms te snel gebruik van wordt gemaakt.

Samenvattend stellen Pazulinec e.a. dat de response cost kan worden beschouwd als

een aantrekkelijke strafprocedure. Zij is sociaal aanvaardbaar, praktisch, efficiënt,

goed te onderzoeken en effectief. Anderzijds zijn de toepassingsmogelijkheden niet

onbeperkt, en is het moeilijk om te zorgen dat op den duur voor de betrokkene de

baten niet groter worden dan de kosten.
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6.4.9 Time-out
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Met time-out wordt bedoeld dat men de overtreder tijdelijk weghaalt uit zijn om-

geving. Ook veranderingen in de omgeving, zonder verwijdering, worden als time-

out aangemerkt. De methode wordt zeer veel toegepast in de meest uiteenlopende

omgevingen en kan in intensiteit variëren van een geringe deprivatie tot volledige

isolatie. Zeker is dat deze procedure in de praktijk vaak snel tot resultaten leidt. Het

is echter moeilijk vast te stellen welke eigenschappen van de procedure bepalend

zijn voor de effectiviteit (Brantner en Doherty, 1983; Matson en DiLorenzo, 1984).

Zowel Brantner en Doherty als Matson en DiLorenzo bespreken tal van kenmerken

die mede van invloed zijn. Eén ervan is de duur van de time-out. De onderzoeks-

resultaten op dit punt zijn niet gelijkluidend. In sommige onderzoeken blijken tien

seconden genoeg, in andere is een periode van enkele uren pas effectief. In de regel

is bij een eerste toepassing (bij kinderen) vijf minuten voldoende. Een ander ken-

merk betreft de wijze van verwijdering/verplaatsing van de betrokkene; dit kan

gebeuren via een verbale instructie maar ook door middel van beetpakken. Het is

niet uit onderzoek bekend wat effectiever is. Verder kan het uitmaken of de time-

out al dan niet wordt onderbroken. Ook dat is nog niet grondig onderzocht. Wel

zijn er aanwijzingen voor dat in het begin van de toepassing een ononderbroken

schema beter werkt, maar dat voor het laten voortduren van de effecten met een

onderbroken schema kan worden volstaan (Matson en DiLorenzo; Brantner en

D oherty) .

Wat betreft de locatie kan worden gekozen voor verplaatsing naar een andere ruimte

of voor het aanbrengen van veranderingen in de oorspronkelijke ruimte. Veel ouders

maken volgens Matson en DiLorenzo de fout dat zij hun kind voor straf naar zijn

eigen kamer sturen. De kans is dan groot dat daar allerlei positieve bekrachtigers

voorhanden zijn. Volgens Cats (1986) en Aussems en Zwaan (1991) moet de ruimte

bij voorkeur saai zijn, niet beangstigend. In de hoek moeten staan is een voorbeeld

van het veranderen van de situatie in de oorspronkelijke ruimte. Volgens Brantner en

Doherty blijkt uit onderzoek dat verplaatsing naar een andere ruimte meestal effec-

tiever is; het gevaar van een agressieve uitbarsting is echter groter.

Een volgende parameter die mogelijk de effectiviteit beïnvloedt, is de afspraak over

het beëindigen van de time-out. Men kan een vaste tijd afspreken maar men kan ook

afspreken dat de time-out pas eindigt wanneer gedurende zekere tijd het ongewen-

ste gedrag niet is vertoond. Er zijn aanwijzingen voor dat het laatste beter werkt. Het

is niet bekend of het zin heeft vooraf te waarschuwen wanneer men overweegt tot

een time-out over te gaan. Uit vergelijkend onderzoek blijkt wel dat uitleg over het

hoe en waarom van een time-out de effectiviteit niet speciaal bevordert. Van belang

is dat men zich afvraagt, wat precies de bekrachtigende waarde was van de oorspron-

kelijke ruimte. Was het kind daar graag (bijvoorbeeld op een feestje) of juist niet (bij-

voorbeeld op school). Even belangrijk is het te weten welke bekrachtigers de nieuwe

situatie kenmerken. Staat er niet een televisie aan in de time-out ruimte? Werkt het

in de hoek staan niet als een beloning omdat het stoer is tegenover klasgenoten?
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Kortom, de procedure zal pas effectief zijn als de oude situatie niet al te vervelend

was en de time-out situatie niet al te aantrekkelijk is.

Als voordelen van de procedure noemen Matson en DiLorenzo de korte duur, de vele

toepassingsmogelijkheden en het feit dat een time-out in de plaats kan komen van

zwaardere straffen zoals lijfstraffen. Ook is het een voordeel dat de betrokkene kan

worden verwijderd uit een omgeving waar ongewenst gedrag positief wordt bekrach-

tigd. Daarnaast biedt een time-out aan gestrafte en strafoplegger de gelegenheid - in

een explosieve situatie - even tot bedaren te komen.

De nadelen zijn vergelijkbaar met die van vele andere strafvormen. Het gevaar be-

staat bijvoorbeeld dat de time-out te vaak, te snel en ondeskundig wordt toegepast.

Verder is de hoeveelheid lichamelijk contact relatief groot, hetgeen tot lichamelijk

letsel kan leiden. Maar ook kan dit contact, wanneer het als prettig wordt ervaren,

onbedoeld werken als een positieve bekrachtiger. En ten slotte is een nadeel dat er

nauwelijks positieve reinforcers volgen op gewenst gedrag. Anders dan bijvoorbeeld

bij overcorrectie krijgt men zo niet de kans om in plaats van het ongewenste,

gewenst gedrag aan te leren.

6.5 Intensiteit van de straf

In het algemeen geldt dat met een verhoging van de intensiteit van de straf, de effec-

tiviteit toeneemt (Liebert e.a., 1977; Moffitt, 1983; Bandura, 1986). Hierbij moet met-

een worden opgemerkt, dat een dergelijke bevordering van de effectiviteit natuurlijk

op gespannen voet staat met ethische en humanitaire overwegingen. Om die reden

ook is er wat dit strafkenmerk betreft maar weinig onderzoek bij de mens verricht

(Parke, 1970; Burton, 1976; Liebert e.a., 1977). Voorzover dit wel gebeurd is, zijn de

uitkomsten vergelijkbaar met die van dierproeven (Burton, 1976). Uit dierstudies

blijkt dat bij een geringe toename van de intensiteit de gestrafte respons tijdelijk

wordt onderdrukt. Neemt de intensiteit verder toe, dan kan soms een permanente

onderdrukking teweeggebracht worden (Parke, 1970).

Parke (1969 en 1970) verrichtte zelf verscheidene experimenten bij kinderen. De

straf bestond hierbij uit het moeten verdragen van een geluid dat in sterkte varieerde

van 50 tot 96 decibel. Het bleek dat met een toename van de intensiteit van het

geluid de gestrafte respons minder snel en minder vaak opnieuw vertoond werd.

Volgens Church (1963) is de effectiviteit van de intensiteit afhankelijk van de straf-

geschiedenis die de gestrafte achter zich heeft en van de context waarin men eerder

werd gestraft. Is de intensiteit aanvankelijk laag en neemt zij geleidelijk toe, dan

blijkt het ongewenste gedrag eerder uitgelokt dan onderdrukt te worden. Wordt de

intensiteit gehandhaafd op een gematigd niveau en bij herhaling toegepast, dan

treedt er gewenning op en wordt de straf minder effectief.

Burton (1976) wijst ouders erop dat de lange-termijncontext waarbinnen zij hun

kind straffen, mede de effectiviteit van de straf bepaalt. Als algemene regel stelt deze

auteur dat het aanvangsniveau van intensiteit voldoende hoog moet zijn, wil er zo

spoedig mogelijk een einde gemaakt worden aan het ongewenste gedrag. Tegelijker-
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tijd evenwel adviseert Burton om zuinig met straffen om te gaan. Wanneer ouders

hun kinderen slechts dan straffen wanneer het hun werkelijk ernst is, kan in het

algemeen volstaan worden met een zeer geringe intensiteit.

6.6 Beschikbaarheid / stimuleren van alternatieven
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In paragraaf 6.3 werd al uiteengezet dat positieve en niet-aversieve methoden van

bekrachtigen in het strafrecht ontoereikend zijn. Maar ook werden Matson en

DiLorenzo (1984) geciteerd, volgens wie negatieve sancties slechts dan effectief kun-

nen zijn, wanneer ze worden begeleid door positieve reinforcers. Genoemde auteurs

zijn van mening dat positieve bekrachtigers ten onrechte vaak worden omschreven

als `alternatieven' voor een straf. Het gaat naar hun mening niet om een keuze tussen

negatief af positief maar om het zoeken naar straffen met positieve componenten.

Ook volgens Burton (1976) en vele anderen is een combinatie van het bestraffen van

ongewenst en het belonen van gewenst gedrag het meest effectieve recept voor het

oproepen van het gewenste gedrag. Als men geen reële kans krijgt het gewenste

gedrag te vertonen, kan volgens Burton het resultaat een toestand van angst zijn.

Dit kan ertoe leiden dat iemand helemaal niets meer doet, danwel zich vastbijt in de
oude (ongewenste) gewoontes.

Verspreid over dit hoofdstuk zijn diverse combinaties van straf en/of beloning te vin-

den. In de literatuur werd verder geen vergelijkend onderzoek aangetroffen dat zich

specifiek richt op de vraag, welke combinaties van positieve en/of negatieve reinfor-

cers meer of minder effectief zijn.

6.7 Tijdsverloop tussen daad en straf

Vooral bij jonge kinderen is de timingvan de straf waarschijnlijk de belangrijkste

factor met het oog op de effectiviteit (Liebert e.a., 1977). Bandura (1986) legt uit dat

dit te maken heeft met de nog gebrekkige cognitieve vaardigheden van jonge kinde-

ren. Zij kunnen, als andere gebeurtenissen tussenbeide komen, moeilijk het verband

leggen tussen een handeling en het resultaat van die handeling. Pas wanneer hun,

cognitieve vaardigheden zich ontwikkeld hebben, zijn zij in staat om, ook na enig

tijdsverloop, te beseffen welk gevolg bij welke handeling hoort (zie ook paragraaf

6.9). In de praktijk van het opvoeden verloopt er vaak enige tijd voordat men tot

straffen overgaat. En ook dan is er soms nog sprake van uitstel: `Wacht maar tot papa

thuiskomt!' Een (milde) straf is het meest effectief wanneer zij wordt gegeven bij het

begin of tijdens het begaan van de ongewenste daad. Naarmate er meer tijd ver-

strijkt, verliest de straf aan effectiviteit (Parke, 1970; Liebert e.a., 1977; Moffitt, 1983;

Vought, 1984; Bandura, 1986). Uit een onderzoek van Andres (1967) bleek dat bij

schoolkinderen een tussenpoos van vier uur de straf al nutteloos maakte. Als moge-

lijke verklaring voor het gegeven dat een late straf geen effect heeft, noemen Liebert

e.a. dat de overtreding in eerste instantie voor het kind een positieve uitkomst

oplevert. Ook achten zij het aannemelijk dat met name jonge kinderen bij een late
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straf het verband tussen het ongewenste gedrag en de straf niet zien. Dit kan verwar-

rend werken. Doet een kind bijvoorbeeld na ondeugend te zijn geweest de hele dag

zijn best om lief te zijn en krijgt het vervolgens nog eens straf, dan zou het wel eens

negatieve gevolgen kunnen gaan verbinden aan gewenst gedrag. Ook in recenter

onderzoek wordt bevestigd dat een onmiddellijk toegediende straf effectiever is dan

een uitgestelde. Abramowitz en O'Leary (1990) deden onderzoek bij vier hyper-

actieve kinderen. Het bleek dat een berisping die meteen op het ongewenste gedrag

volgde, veel effectiever was dan een latere berisping.

Parke (1969 en 1970) heeft gewezen op interactieve effecten tussen intensiteit en

tijdsverloop. Hij constateerde dat bij een hoge intensiteit het tijdsverloop er minder

toe deed dan bij een lage strafintensiteit. Met andere woorden: vooral bij milde straf-

fen is het voor de effectiviteit van belang dat zij zo snel mogelijk worden toegediend.

6.8 Zekerheid omtrent de strafoplegging / strafschema

Een andere factor die medebepalend is voor de effectiviteit van de straf, is de zeker-

heid omtrent de oplegging. In het algemeen gaat men ervan uit dat het ongewenste

gedrag afneemt naarmate de zekerheid omtrent strafoplegging toeneemt (Bijou en

Baer, 1978; Matson en DiLorenzo, 1984). Deze zekerheid is uiteraard aanwezig wan-

neer het ongewenste gedrag bij elke gelegenheid opnieuw gestraft wordt. Bij een nu

eens niet, dan weer wel straffen (onderbroken strafschema) kàn er sprake zijn van

effectiviteit, met name wanneer het schema is gebaseerd op een variabele verhou-

ding, dat wil zeggen wanneer er telkens na een wisselend aantal overtredingen straf

wordt opgelegd (Cats, 1986). Wordt er echter bij een dergelijk intervalschema (veel)

vaker niet dan wel gestraft, dan kan het schema als geheel leiden tot bekrachtiging

van het ongewenste gedrag.

Als een kind wel straf verwacht maar niet krijgt, heeft het uitblijven van de straf-

oplegging het effect van een beloning. Bijgevolg neemt de kans toe, dat het onge-

wenste gedrag opnieuw vertoond wordt (Moffitt, 1983).

Met betrekking tot de zekerheid van strafoplegging wijzen Gray e.a. (1982) en Staf-

ford e.a. (1986) erop dat ook hier sprake is van een interactie met andere kenmerken

van de straf. Deze interactie zou méér zijn dan een eenvoudige optelsom. Gray e.a.

hanteerden een onderzoekmethode ontleend aan de speltheorie. Zij constateerden

een nogal ingewikkelde samenhang tussen intensiteit, tijdsverloop en zekerheid om-

trent strafoplegging. Het bleek dat een combinatie van geringe zekerheid/grote in-

tensiteit ongeveer even effectief was als een combinatie van grote zekerheid/geringe

intensiteit. Wat ook interessant zou zijn om te weten is, of er een samenhang bestaat

tussen de effectiviteitsbevorderende waarde van zekerheid en die van de keuze van

de strafsoort. Versterken beide elkaar, of juist niet? Hierover is nauwelijks psycho-

logisch onderzoek bekend. Wel werd (in paragraaf 6.4.6) het onderzoek van Acker en

O'Leary (1988) reeds genoemd, waaruit bleek dat consequent berispen veel effectie-

ver was dan nu eens wel, dan weer niet berispen.
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6.9 Cognitieve factoren
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Cognitieve aspecten kunnen in de eerste plaats de straf betreffen: is er veel denkver-

mogen voor nodig om de straf(dreiging) te begrijpen? Daarnaast kunnen zij betrek-

king hebben op de bestrafte: hoe is het met zijn denkvermogen gesteld? In deze para-

graaf gaat het alleen om factoren die op de straf zelf slaan. De overige cognitieve fac-

toren worden besproken in paragraaf 6.10.

Eén cognitieve factor is het vooraf waarschuwen. Stouwie (1971) deed onderzoek bij

120 kinderen van 7 en 8 jaar. Gewenst gedrag werd het meest vertoond door kinde-

ren die tevoren van elk van de twee proefleiders een verbiedende instructie hadden

gekregen: 'Denk erom, je mag dit speelgoed niet aanraken!' Minder hoge scores wer-

den gemeten in gevallen waarin volgens de ene proefleider het speelgoed wel, maar

volgens de andere het speelgoed niet mocht worden aangeraakt. Het aanbieden van

een hoge cognitieve structuur (dat wil zeggen, het met redenen omkleden van een

verbod) zal er volgens Parke (1969 en 1970) toe bijdragen dat de straf over een lange-

re tijdsperiode effectief blijft. Ook andere onderzoeksresultaten bevestigen deze

veronderstelling (bijvoorbeeld Leizer en Rogers, 1974).

Dit verleidt Parke tot de gedachte dat mogelijk op de korte termijn angst een belang-

rijke rol speelt bij het achterwege blijven van ongewenst gedrag maar dat voor de

langere termijn enige vorm van internalisatie moet hebben plaatsgevonden waarbij

cognitieve processen in het spel zijn. Parke meent daarom dat men zich ten aanzien

van zeer jonge kinderen het best kan verlaten op straftechnieken die angst oproe-

pen, terwijl men tegenover iets oudere kinderen meer zou bereiken met een beroep

op algemeen geldende regels.

Een andere cognitieve factor die van veel belang blijkt is uitleg bij de straf. Moeders

die uitvoerig aan hun kind vertellen waarom zij het een pak slaag geven, zijn met

deze straf effectiever dan moeders die dat niet doen (Sears e.a., 1957). Volgens Parke

(1970) is het tijdsverloop tussen daad en straf minder nadelig voor de effectiviteit

wanneer er bij de bestraffing wordt uitgelegd waarom dit gebeurt. Parke veronder-

stelt dat kennelijk door het opnieuw in het geheugen brengen van de strafbare ge-

beurtenis het tijdsverloop als het ware wordt tenietgedaan. Meer nog dan het vergro-

ten van de intensiteit zal volgens Parke dit aanbieden van een cognitieve structuur

(i.c. uitleggen) de nadelige effecten die veroorzaakt worden door tijdsverloop, kun-

nen compenseren.95

In hoeverre de gegeven uitleg bevorderlijk is voor de effectiviteit, hangt volgens

Bandura (1986) af van de inhoud van de uitleg en van de cognitieve capaciteiten

waarover de betrokkene beschikt; een beroep op abstracte begrippen werkt niet bij

jonge kinderen, omdat zij nog te weinig levenservaring hebben om de strekking te

bevatten. Naarmate kinderen ouder worden blijkt uitleg meer en meer bevorderlijk

95 De term 'cognitieve structuur' slaat ook hier dus niet op de cognitieve toestand vande gestrafte maar op

het cognitieve niveau als kenmerk van de straf zelf.



Effecten van straf: psychologisch onderzoek 119

te worden voor de effectiviteit van de straf (Liebert e.a., 1977). Terwijl bij kinderen

van 4 jaar een tik beter helpt dan praten (Burton e.a., 1961), wordt bij kinderen van

6 à 7 jaar de effectiviteit van de straf door uitleg zeer bevorderd (Aronfreed, 1968;

Cheyne, 1969). Bandura (1986) noemt als speciale variant van het geven van uitleg

het wijzen op de consequenties van het gedrag voor het slachtoffer. Hij noemt een

onderzoek van Walters en Grusec (1977) waarin aanwijzingen gevonden werden voor

het feit dat het opwekken van medeleven met de slachtoffers effectiever is dan het

wijzen op vervelende gevolgen voor de betrokkene zelf. Uit een ander onderzoek

komt volgens Bandura naar voren, dat de effectiviteit van een beroep op medeleven

effectiever wordt met de leeftijd (LaVoie, 1974).96

Een laatste cognitieve factor betreft de relatie tussen daad en straf. De aanwezigheid

van een duidelijke relatie tussen beide bevordert de effectiviteit. Zo merkt Bandura

op dat een brandstichter beter in een brandwondencentrum kan gaan werken en een

dronken rijder in een revalidatie-oord, dan dat zij bijvoorbeeld een dienstverlening

gaan uitvoeren in een willekeurig recreatiecentrum.

6.10 Kenmerken van de gestrafte

Iedereen reageert anders op straf, afhankelijk van de persoonlijkheid en van wat hij/

zij in het verleden aan ervaring met straffen en beloningen heeft opgedaan. Het zou

daarom volgens Grusec (1989) aanbeveling verdienen wanneer voor iedere verdach-

te van strafbare feiten werd nagegaan, hoe deze in het verleden op straf reageerde.

Individuele verschillen in de beleving van straf zijn volgens deze schrijfster groot.

Gray (1981) ontwikkelde een model op grond waarvan kan worden vastgesteld in

hoeverre iemand meer gevoelig is voor straf dan wel voor beloning. Eysenck en

Gudjonsson (1989) bepleiten toepassing van dit model bij de behandeling van delin-

quenten.
Een niet te onderschatten factor is verder de leeftijd van de gestrafte, die overigens

nauw samenhangt met de cognitieve ontwikkeling. Om strafkenmerken als tijdsver-

loop, uitleg en strafdreiging te kunnen begrijpen, moet de betrokkene namelijk be-

halve over een zekere leeftijd ook over een zeker niveau van cognitieve ontwikkeling

beschikken. Parke (1970) pleit voor meer onderzoek naar de interactie tussen het

moreel-cognitieve niveau van een kind en de effectiviteit van verschillende soorten

voorschriften of strafdreigingen.97 Ook verdient volgens Parke meer aandacht de

interactie tussen moreel-cognitief niveau en de wijze waarop verbale uitleg bijdraagt

tot de effectiviteit. Is enerzijds een bepaald ontwikkelingsniveau c.q. een niet al te

jeugdige leeftijd vereist om de betekenis van een straf(dreiging) te kunnen begrijpen,

anderzijds is gebleken dat juist de straf een middel bij uitstek is om dat cognitieve

96 In contrast met al deze positieve resultaten staan de eerder vermelde gegevens met betrekking tot time-

out procedures, volgens welke uitleg over het hoe en waarom van een time-out de effectiviteit niet spe-

ciaal zou bevorderen. Het betrof hier echter slechts enkele onderzoeken.

97 Parke verwijst naar het schema van Kohlberg (zie noot 19).
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niveau mee te helpen verhogen. Daarbij is het een gegeven dat bij (zeer) jonge

kinderen in het algemeen kan worden volstaan met een relatief lichte straf, mits er

maar wèl gestraft wordt en mits dit maar snel gebeurt (Bol, 1991).

6.11 Relatie met strafoplegger

De bijzondere kenmerken van de individuele gestrafte zijn mede van invloed op de

relatie met de strafoplegger. Deze relatie blijkt op haar beurt een belangrijke varia-

bele in verband met de effectiviteit van de straf. Er is aan dit thema onder meer aan-

dacht geschonken door Aronfreed (1968) en door Hoffman (1975). Het onderwerp

wordt ook uitvoerig beschreven door Parke (1970). De rol van affectieve factoren lijkt

hierbij van grote betekenis. Zo wordt verondersteld dat een aan een kind opgelegde

straf effectiever is wanneer zij niet wordt opgelegd door een neutraal iemand maar

door de eigen opvoeders. Dit zou samenhangen met het vermogen van ouders om

positieve en negatieve affectieve reacties bij hun kind op te roepen. Het niet meer

geven van affectie of het dreigen daarmee zou remmend werken. In liefdeloze ouder-

kindrelaties waarin geen warme band met (een van) de ouders kan ontstaan en waar

bijgevolg de straf niet gecombineerd kan worden met het onthouden van affectie (of

dreigen daarmee), zou deze straf daardoor minder effectief zijn (Aronfreed, 1968).

De genoemde veronderstelling wordt enigermate gesteund door resultaten van on-

derzoek. Parke en Walters (1967) bijvoorbeeld vonden dat kinderen die een positieve

interactie met de (strafopleggende) proefleider hadden, significant meer weerstand

tegen verleiding wisten te bieden dan kinderen met wie het contact onpersoonlijk

was. Toch waarschuwt Parke (1970) er zelf voor dat men bij de interpretatie van der-

gelijke uitkomsten niet al te lichtvaardig te werk moet gaan. Het is moeilijk te ontra-

felen hoeveel van de effectiviteit inderdaad verklaard wordt door de aanwezigheid

van een vertrouwelijke relatie.

Wel staat vast dat de strafoplegger - althans ten aanzien van kinderen - tevens als

model fungeert. Uit een onderzoek van Mischel en Liebert (1966) blijkt dat straf op-

gelegd door volwassenen die zelf in praktijk brengen wat zij verkondigen, effectiever

is dan straf opgelegd door personen die dit niet doen. Bandura (1986) merkt op (ver-

wijzend naar Azrin en Holz, 1966) dat het uitsluitend negatief bekrachtigen van onge-

wenst gedrag, dus zonder dat gewenst gedrag wordt aangemoedigd, ertoe kan leiden

dat de gestrafte ieder contact met de strafoplegger gaat vermijden. De mogelijk-

heden voor verdere gedragsbeïnvloeding nemen dan uiteraard snel af.

6.12 Neveneffecten van straf

Naast primaire effecten van de straf onderscheiden Newsom e.a. (1983) secundaire

effecten. Deze kunnen ongewenst of gewenst zijn. Volgens Newsom e.a. is onze

kennis over de neveneffecten van straf voornamelijk anekdotisch. Meer onderzoek

zou kunnen leiden tot een beter inzicht, zodat reeds bij voorbaat met eventuele

neveneffecten rekening gehouden kan worden. Newsom e.a. bespreken wat er tot
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nu toe uit onderzoek bekend is over de neveneffecten van straf.

Ongewenste neveneffecten van straf kunnen (sterk) emotionele reacties zijn. Verder

kan een straf leiden tot agressieve reacties van de gestrafte, of tot wegloop- en ver-

mijdingsgedrag. Ook kan het volgens Newsom e.a. gebeuren dat het ene ongewenste

gedrag vervangen wordt door ander ongewenst gedrag. Een straf kan onbedoeld

werken als beloning. Een straf kan leiden tot het mede onderdrukken van gedrag dat

niet ongewenst was. Op dit laatste wijst ook Bandura (1986). En ten slotte kan zich

een toename van ongewenst gedrag.,voordoen bij het stopzetten van de straf of bij

het uitblijven van straf voor hetzelfde gedrag in een andere situatie. Voor de meeste

neveneffecten geldt volgens Newsom e.a. dat zij - gelukkig - slechts van korte duur

zijn. Ongewenste neveneffecten zijn soms toe te schrijven aan een verkeerde toe-

passing van behandelingsprogramma's. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat er te

weinig oog is voor de noodzaak van het aanleren (belonen) van gewenst gedrag ter

vervanging van het ongewenste.

In tegenstelling tot ongewenste neveneffecten blijken volgens Newsom e.a. de

gewenste neveneffecten van straf duurzamer van aard te zijn. Bovendien blijken zij

de mogelijkheden tot verdere gedragsbeïnvloeding te vergroten. Volgens de auteurs

verdienen zij dan ook meer nog dan ongewenste neveneffecten de aandacht van

onderzoekers.

Als gewenste neveneffecten worden onder meer genoemd verbeteringen in het socia-

le en emotionele gedrag van de gestrafte. Volgens Newsom e.a. blijkt straf een gunsti-

ge uitwerking te hebben op sommige mensen en tot stemmingsverbetering te leiden.

Zij verwijzen naar onderzoekers die suggereren dat in dergelijke gevallen de straf

fungeert als een korte, felle prikkel die nodig is om een voortdurende toestand van

onbehaaglijke spanning te doorbreken, een spanning die de betrokkene niet in staat

was op eigen kracht terug te dringen (Baroff en Tate, 1968). Een ander gewenst

neveneffect kan zijn, dat de bereidheid om te leren (bijvoorbeeld door imitatie) in

sommige gevallen toeneemt. Ook de betrokkenheid bij de directe omgeving kan

toenemen.

6.13 Samenvatting

Hoewel er diverse manieren van positieve gedragsbeïnvloeding (i.e. zonder straf)

denkbaar zijn, moet toch worden vastgesteld dat voor het afleren van (reeds aan-

geleerd) ongewenst gedrag negatieve sancties vrijwel onvermijdelijk zijn. Dit neemt

niet weg dat deze pas effectief zijn wanneer tegelijkertijd het gedrag in positieve zin

beïnvloed wordt.

In de psychologische literatuur wordt een aantal kenmerken beschreven waarvan

bekend is dat zij van invloed zijn op de effectiviteit van de straf. In de eerste plaats

blijkt de soort straf ertoe te doen; straffen als berisping, overcorrectie, response cost

en time-out blijken alle effectief te kunnen zijn. Daarnaast spelen de intensiteit van

de straf en het tijdsverloop tussen (aanvang van) het ongewenste gedrag en de toe-

diening van de straf een rol. Een straf is vooral effectief wanneer zij wordt toege-
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diend bij het begin of tijdens het begaan van de ongewenste daad. Naarmate er meer

tijd verstrijkt, verliest de straf aan effectiviteit. Ook maakt het uit of er van tevoren

zekerheid bestaat omtrent de oplegging en, in geval van een reeks overtredingen,

welk strafschema er wordt toegepast. Wordt hetzelfde gedrag bijvoorbeeld vaker niet

dan wel bestraft, dan kan dit leiden tot een herhaling van het ongewenste gedrag.

Alle tot nu toe genoemde kenmerken blijken bovendien elkaar onderling te bein-

vloeden.

Medebepalend voor de effectiviteit is, in hoeverre er alternatieven voor het ongewen-

ste gedrag beschikbaar zijn en of deze worden aangemoedigd. Van invloed op de

effectiviteit van sancties zijn verder cognitieve factoren zoals het geven van uitleg en

het tevoren dreigen met straf. Daarnaast zijn individuele kenmerken van de gestrafte

zelf van invloed, en het niveau van cognitieve ontwikkeling is daar één van: de

gestrafte moet over voldoende cognitief niveau beschikken en dus (als voorwaarde

daartoe) minstens een zekere leeftijd hebben bereikt, om de betekenis van de

straf(dreiging) te kunnen begrijpen. Ook in omgekeerde richting speelt de leeftijd

een rol; naarmate deze lager ligt kan veelal met lichtere straffen worden volstaan.

Naast kenmerken van de gestrafte zelf is de relatie tot de strafoplegger van invloed

op de effectiviteit van de straf. Behalve cognitieve factoren zijn hier affectieve fac-

toren in het spel. Een onbekende lijkt als strafoplegger minder effectief te zijn dan

bijvoorbeeld de eigen opvoeder(s), mits met deze(n) een warme relatie bestaat. Bij

een straf kunnen zich zowel gewenste als ongewenste neveneffecten voordoen. De

ongewenste/negatieve verdwijnen meestal na korte tijd, de gewenste/positieve blij-

ken duurzamer.

Alle bovengenoemde `psychologische' kenmerken van de straf zullen ongetwijfeld op

de een of andere manier ook werkzaam zijn in het strafrecht. Veel strafsoorten uit de

psychologie zijn te herkennen, bijvoorbeeld de geldboete als response cost; de vrij-

heidsstraf als vorm van time-out, de taakstraf als overcorrectie. In het nu volgende

slothoofdstuk zullen we de uitkomsten van criminologisch en psychologisch onder-

zoek trachten te integreren en nagaan, wat de consequenties kunnen zijn voor het

materiële en formele strafrecht en voor de (regelgeving met betrekking tot de) tenuit-

voerlegging van strafrechtelijke sancties.
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Discussie en slotbeschouwing

In dit laatste hoofdstuk komen we tot een interdisciplinaire discussie. We vragen ons

af wat de betekenis van het gepresenteerde criminologische en psychologische on-

derzoek kan zijn voor het strafrechtelijk beleid.98 We zullen in deze discussie aanslui-

ting zoeken bij de actualiteit; achtereenvolgens zullen aan de orde worden gesteld:

aspecten van materieel strafrecht, van formeel strafrecht, van de (regelgeving met

betrekking tot de) tenuitvoerlegging en van de strafrechtstoepassing in de praktijk.

Naast min of meer concrete beleidsaanbevelingen zullen ook suggesties worden

gedaan voor nieuw op te zetten beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek.

Hoewel het in deze studie vooral gaat om de individuele gedragsbeïnvloeding als

doel van het strafrechtelijk optreden, zal aan het eind van dit hoofdstuk aandacht

worden besteed aan de verhouding van de individuele gedragsbeïnvloeding tot

andere doelen en functies van de straf. Maar alvorens hiertoe over te gaan, staan we

stil bij enkele methodologische aspecten (paragraaf 7.1) en brengen we in kaart wat

er in de criminologische overzichtsliteratuur niet werd aangetroffen (paragraaf 7.2).

7.1 Enkele methodologische aspecten

In eerdere hoofdstukken werd op verscheidene plaatsen gewezen op een aantal voet-

angels en klemmen waar onderzoekers zich voor moeten hoeden wanneer zij effect-

metingen verrichten op het gebied van het strafrecht. Alleen al het hanteren van uit-

eenlopende recidivecriteria kan leiden tot onbetrouwbare uitkomsten en valse verge-

lijkingen. Maar ook wanneer de effectmetingen op zorgvuldige en verantwoorde

wijze worden opgezet en uitgevoerd, schuilen er nog gevaren, met name bij het inter-

preteren van resultaten. Een denkfout is snel gemaakt, en daarom zijn de volgende

twee waarschuwingen op hun plaats.

1 Iets niet kunnen aantonen betekent nog niet dat het tegengestelde waar is. Met

andere woorden: niet kunnen aantonen dat een bepaalde sanctie werkt, bete-

kent nog niet dat zij niet werkt. Dit lijkt een open deur; toch kan het geen kwaad

om nog eens te waarschuwen voor het al te gemakkelijk trekken van negatieve

conclusies.

98 Onderzoeksresultaten uit de psychologie zijn uiteraard niet zonder meer toepasbaar in het strafrecht. De

laboratorium- of schoolsituatie waarin veel psychologisch onderzoek verricht wordt, wijkt in velerlei

opzicht af van de situatie op het politiebureau, in gevangenissen en dergelijke. Daarnaast is het ongewen-

ste gedrag in psychologisch onderzoek soms van een totaal andere orde (bijvoorbeeld duimzuigen, vet-

zucht) dan in criminologisch onderzoek. Toch menen we er van uit te mogen gaan dat een aantal univer-

seel werkzame effectiviteitsbeïnvloedende mechanismen van de straf door psychologisch onderzoek is

blootgelegd. Het zou kortzichtig zijn van justitiële beleidmakers en onderzoekers wanneer zij daarvoor de

ogen sloten.
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2 Als blijkt dat sommige interventiemethoden werken, betekent dat nog niet dat

andere niet (zouden kunnen) werken. Uit de criminologische hoofdstukken is

naar voren gekomen dat vormen van straf en/of behandeling die hun grondslag

vinden in de sociale-leertheorieën een redelijke kans van slagen hebben als het

gaat om het teweegbrengen van (blijvende) veranderingen in menselijk gedrag,

in casu het afleren van delinquent gedrag. Dat deze gedragskundige interventie-

methoden vergeleken bij andere methoden relatief gunstig uit de bus komen, is

mogelijk ten dele een gevolg van het feit dat het meeste en best opgezette crimi

nologische onderzoek uit de leertheoretische hoek afkomstig is; de mogelijke

effectiviteit van andere, niet of gebrekkig geëvalueerde methoden hoeft daar-

mee nog niet geheel te worden uitgesloten.

Een ander methodologisch aspect waarvoor we nog expliciet de aandacht willen

vragen, betreft de samenstelling van categorieën ten behoeve van meta-analyses.

Het komt ons voor dat die vaak wat gekunsteld, om niet te zeggen vergezocht is.

Een voorbeeld vinden we in hoofdstuk 5. Daar merkte Quay (1987) op over de meta-

analyse van Garrett (1985) dat het samenvoegen van behandelingsmethoden als

guided group interaction, positive peer culture en milieutherapie met gedragsthera-

peutische behandelingsvormen geen logische en een wat ongelukkige keuze was. Dit

lijkt ons wat voorzichtig uitgedrukt. Het feit dat Garretts meta-analyse door velen

kritiekloos en met instemming wordt geciteerd, doet ons enkele vraagtekens plaat-

sen bij de populariteit die deze vorm van analyseren sinds enige jaren geniet.

7.2 Wat we niet aantroffen

Het besluit om het criminologisch gedeelte van de literatuurstudie te beperken tot

overzichtsstudies en meta-analyses, heeft zowel voor- als nadelen. Een voordeel is

dat de overtuigingskracht van de resultaten naar verhouding groot is, zeker wanneer

deze resultaten - en dat is hier zeker het geval - alle in dezelfde richting wijzen.99

Een nadeel is dat een aantal onderwerpen buiten de boot valt. Blijkbaar werd veel

onderzoek tot nu toe nog niet op enigerlei wijze gebundeld in een overzichtsstudie

of meta-analyse.100 We dienen ons hiervan goed bewust te zijn, en daarom zal in de

rest van deze paragraaf aandacht worden besteed aan wat we niet aantroffen.

Kijken we om te beginnen naar de studies waarin de delictsoort centraal stond

(hoofdstuk 2), dan blijkt dat er in het geheel geen overzichtsliteratuur gevonden is

met betrekking tot vermogensdelicten, vernieling en delicten tegen de openbare

orde, verkeersdelicten (afgezien van rijden onder invloed), milieu- en drugdelicten.

Wat betreft studies waarin daderkenmerken centraal staan (hoofdstuk 3), ontbreekt

een overzichtsstudie over de behandeling van gokverslaafden. Weinig aandacht is er

voor genetische eigenschappen die tot crimineel gedrag zouden kunnen leiden. Er

99 Eén onderzoek is geen onderzoek, zou men naar analogie van het paasei bijna zeggen.

100 Het kannatuurlijk ook zijn dat onze manier van literatuur verzamelen gebrekkig is geweest.
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werd geen overzicht aangetroffen waarin een relatie werd gelegd tussen leeftijd en

strafsoort. Hetzelfde geldt voor de strafbaarstelling van groepen criminelen, van

rechtspersonen en/of overheden.

Zoals we zagen in de hoofdstukken 4 en 5, wordt in verreweg de meeste overzichts-

studies de effectiviteit van de interventie(s) zèlf centraal gesteld. Men zou misschien

verwachten dat op dit gebied dan ook minder hiaten in de overzichtsliteratuur

vielen, maar niets is minder waar. Vergelijkend onderzoek naar de effectiviteit van

wettelijk omschreven sancties (bijvoorbeeld een vergelijking tussen vrijheidsstraf en

geldboete; tussen geldboete en rijbewijssancties; tussen schadevergoeding en hech-

tenis) werd nauwelijks gevonden, laat staan dat dergelijk onderzoek ook nog werd

beperkt tot bepaalde delicten of typen dader.

Slechts één publikatie valt hier te memoreren, namelijk de overzichtsstudie van

Heinz (1991), waarin de effectiviteit van voorwaardelijke veroordelingen en geld-

boetes wordt vergeleken met die van korte vrijheidsstraffen. Overzichtsstudies waar-

in de effectiviteit van geldboetes centraal staat, werden in het geheel niet aangetrof-

fen, evenmin als een studie betreffende de (relatieve) effectiviteit van voorwaarde-

lijke sancties. Er werden ook geen overzichtsstudies aangetroffen waarin de effecti-

viteit van sancties in verband wordt gebracht met de organisatiestructuur van politie

en/of justitie (in Nederland een actueel onderwerp). Opmerkelijk is dat de meeste

overzichtsstudies niet de effectiviteit van in de wet omschreven sancties maar van

diverse vormen van behandeling betreffen, interventies dus waarbij de relatie tussen

het delict en de (overheids) reactie als het ware een dubbele bodem heeft of indirect
is.101

Al met al kunnen we vaststellen dat ondanks de enorme vlucht die het empirisch

onderzoek de laatste decennia heeft genomen met betrekking tot de effectiviteit van

strafrechtelijke sancties, er op een groot aantal deelgebieden nog geen overzichts-

literatuur voorhanden is. Er is naar onze mening dan ook op al die gebieden behoef-

te aan meer literatuurstudie. Door middel van dergelijk onderzoek kunnen de ver-

spreid aanwezige resultaten op een overzichtelijke en verantwoorde wijze worden

gebundeld en kan er mogelijk nieuwe kennis uit gedestilleerd worden die van pas

komt in de discussie over criminologische en strafrechtelijke onderwerpen. Die werk-

wijze is niet alleen een nuttige (en goedkope) manier om te komen tot meer gefun-

deerde beleidsaanbevelingen, maar helpt ook richting te geven bij het stellen van

nieuwe onderzoeksvragen op het gebied van de effectiviteit van sancties.

Gelukkig troffen we ook nog tal van behartigenswaardige gegevens wèl aan. Op die

gegevens zullen we ons in de rest van dit hoofdstuk concentreren.

101 De vraag blijkt daarbij zelden te worden gesteld of een behandeling effectiever is in een gesloten inrich-

ting danwel in een (half-)open residentiële of ambulante setting.
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Kan het niet zonder straf?

Psychologisch onderzoek heeft aangetoond dat het geven van een beloning of van

het goede voorbeeld kan leiden tot gewenst gedrag, zoals het bieden van weerstand

tegen verleidingen en het uitstellen van behoeftebevrediging (zie bijvoorbeeld

Bandura, 1971; Eisenberger en Adornetto, 1986). In dergelijk onderzoek gaat het

vooral om het aanleren van gedrag.

Bij de bestrijding van criminaliteit gaat het per definitie om het afleren van reeds

geuite vormen van (zeer) ongewenst gedrag; dat is iets anders. Zeker wanneer het

ongewenste gedrag in het verleden al bij herhaling werd beloond, bijvoorbeeld door

een combinatie van wèl buit / geen arrestatie, zou het een illusie zijn om te menen

dat gedragsbeïnvloeding mogelijk is door middel van louter positieve bekrachtiging.

Dit hoeft overigens niet te betekenen dat de positieve sanctie voor de criminaliteits-

bestrijding van nul en generlei waarde is. Waarschijnlijk kunnen negatieve sancties

zelfs alleen maar dan effectief zijn, wanneer ze worden begeleid door positieve

reinforcers (zie ook hoofdstuk 6). Het zou daarom ineffectief zijn om ook in het straf-

recht niet tevens te proberen via positieve of althans niet-negatieve middelen het

gewenste resultaat te bereiken.

Welke straf of maatregel?

Wanneer we het huidige sanctie-arsenaal van het Wetboek van Strafrecht overzien

(zie bijlage 2), wat valt er dan vanuit het in hoofdstuk 6 besproken psychologische

onderzoek te zeggen over de kansen op een effectieve toepassing van de daarin op-

genomen sancties?102 Zojuist werd al gezegd dat de kans op effectiviteit van de straf

toeneemt naarmate een sanctie meer gelegenheid biedt voor het positief bekrach-

tigen van gewenst gedrag. Daarnaast is het bevorderlijk voor de effectiviteit wanneer

er aandacht is voor cognitieve factoren, zoals het geven van uitleg en het vooraf

waarschuwen voor de gevolgen van (verder) ongewenst gedrag.

Nog niet zo lang geleden schreef Willemse dat justitie faalt door uitsluitend straffen

te gebruiken, en niet tegelijkertijd alternatieve gedragingen te belonen (Willemse,

1981). Inmiddels is daar, met de invoering van taakstraffen, duidelijk verbetering in

gekomen. Een taakstraf kan een werkstraf (arbeid ten algemenen nutte) of een leer-

straf zijn; de werkstraf is in psychologische zin op te vatten als overcorrectie. Werk-

straffen zijn in principe bedoeld als negatieve (leedtoevoegende) sancties, maar dat

neemt niet weg dat delinquenten volop de gelegenheid wordt geboden om zich nu

ook eens van hun goede kant te laten zien.103

102 De meeste strafrechtelijke straffen en maatregelen zijn direct te 'vertalen' naar psychologische strafvor-

men. Zo kunnen vrijheidsstraffen worden opgevat als vormen van time-out, hoewel zij qua duur wel

buiten proportie zijn vergeleken bij de time-outs zoals toegepast in psychologisch onderzoek. Geldboete,

verbeurdverklaring, transactie, schadevergoeding, onttrekking aan het verkeer en ontneming van weder-

rechtelijk verkregen voordeel kan men zien als vormen van response cost.
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De leerstraf is momenteel nog geen wettelijke sanctie, maar wanneer het wetsvoor-

stel tot herziening van het jeugdstrafrecht (nr. 21 327) wordt aanvaard, zal zij dat

voor jeugdigen wel worden. Omdat bij deze sanctie zo'n zwaar accent op leren ligt,

bestaat misschien het gevaar dat de leerstraf zal worden beschouwd als een te lichte

straf. Dit zou kunnen leiden tot cynisme bij de deelnemers en bij het publiek. Maar

bij een juist evenwicht tussen leed en leren biedt de leerstraf zeker perspectieven,

temeer daar zij tevens ruimte biedt voor het geven van aandacht aan cognitieve fac-

toren. Deze factoren blijken immers belangrijk te zijn met het oog op de effectiviteit

van de straf. Aandacht voor de genoemde cognitieve factoren betekent in het alge-

meen dat men de gestrafte laat begrijpen wat er met hem kan of zal gebeuren.

Een straf waar cognitieve factoren als vanzelfsprekend in verdisconteerd zijn, is de

berisping. De berisping is als juridische straf alleen bekend in het jeugdstrafrecht,

maar zal daaruit binnenkort geschrapt worden. Vanuit psychologisch oogpunt is dit

te betreuren. In de overige straffen zijn cognitieve elementen wellicht niet zo evident

aanwezig als in de leerstraf en de berisping. Dat neemt niet weg dat zij een rol kun-

nen spelen in de fase van de tenuitvoerlegging, ook bijvoorbeeld bij de gevangenis-

straf. We komen daar straks op terug. Een strafvorm die we in de huidige strafwet

niet meer terugvinden, is de lijfstraf (slaag).104

Met betrekking tot strafrechtelijke maatregelen of behandelingen die in het kader

van de toepassing van cognitieve factoren bij de tenuitvoerlegging van een straf ge-

bruikt (zouden) kunnen worden, blijken vooral cognitief-gedragskundige en gezins-

interventies effectief te zijn. Beide vormen van interventie verdienen dan ook ruime

aandacht van Nederlandse therapeuten en onderzoekers.

In hoofdstuk 6 werden als 'psychologische' straffen nog genoemd de toediening van

elektrische schokken, van onaangename geluiden, geuren en smaken, de toediening

van farmaca en covert sensitization. Ook in de criminologische literatuur waren we

dergelijke vormen van interventie al tegengekomen.105 Als wettelijk omschreven

sancties treft men dit soort methoden niet aan, maar bij wijze van behandeling

103 Voorwaarde is dat zij voor die moeite ook worden beloond; het is dus wel zaak dat projectleiders en ande-

re begeleiders de deelnemers ook daadwerkelijk prijzen voor het verrichte werk, want zo niet dan schiet

men zijn doel voorbij.

104 Over de toelaatbaarheid van de lijfstraf in het strafrecht is door juristen in het verleden veel gediscus-

sieerd. Sinds 1881 komt de lijfstraf in de onze wetgeving als straf niet meer voor. Ouders en verzorgers

mogen wel ongestraft een 'pedagogische tik' uitdelen. Een wettelijk verbod op lijfstraffen, toegediend

door ouders en andere verzorgers bestaat in Zweden, Finland, Denemarken, Noorwegen en Oostenrijk

(Baartman, 1993; zie ook noot 93). Op grond van art. 22 van de Beginselenwet voor het Gevangeniswezen

was de lijfstraf tot 1953 alleen nog mogelijk als disciplinaire straf in de bijzondere strafgevangenis te

Leeuwarden. In de praktijk is het gebruik van geweld soms onvermijdelijk voor het in bedwang houden

van gedetineerden. Om dit geweld nader te reguleren is een aantal wetten in voorbereiding. Het gaat hier

niet om een bewuste leedtoevoeging als reactie op een delict, niet om een lijfstraf of disciplinaire straf in

de juridische betekenis dus, maar om een leedtoevoeging die onvermijdelijk wordt geacht om een straf of

maatregel naar behoren en veilig ten uitvoer te kunnen leggen.

105 Zie bijvoorbeeld schema 2 (p. 32).
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(bijvoorbeeld in het kader van een terbeschikkingstelling) kunnen of zullen ze ook

in ons land wel worden toegepast.

Ook de vroege afdoeningsvormen die het Nederlandse strafrecht kent (zie bijlage 3),

kan men afzetten tegen de uitkomsten van psychologisch onderzoek. De voorwaar-

den die OM en politie kunnen stellen, bieden de mogelijkheid rekening te houden

met effectiviteitsbevorderende kenmerken van de interventie zoals het positief be-

krachtigen van gewenst gedrag of het geven van uitleg. Bij een kaal sepot is van enige

uitleg geen sprake. Een sepot kan echter heel goed gepaard gaan met een vermanend

woord door de politie of de officier van justitie. Zo blijft de berisping - zij het impli-

ciet - toch nog in ons strafrecht aanwezig. Ook het verwijzen (van jeugdigen) naar

zogeheten Halt-projecten, die qua inhoud te vergelijken zijn met taakstraffen, lijkt

de kans op effectief seponeren te vergroten.

Welke sancties voor welke delicten?

Over de effectiviteit van sancties valt in concreto verder niet veel te zeggen, zolang

men niet weet voor wie de sancties zijn bedoeld en op grond van welk(e) delict(en)

de sancties worden opgelegd. Wat opvalt in criminologisch onderzoek is dat vooral

interventies die qua inhoud direct te maken hebben met de gepleegde daad, effectief

blijken te zijn. Denk aan rijbewijssancties bij dronken rijden, en aan het redelijk tot

grote succes van veel behandelingen voor plegers van seksuele delicten (zie hoofd-

stuk 2). Dit stemt overeen met hetgeen Bandura (1986) hierover opmerkte: de aan-

wezigheid van een duidelijke relatie tussen daad en straf is een cognitieve factor die
de effectiviteit van de straf bevordert.

Welke sancties voor welke daders?

Een kenmerk van het hedendaagse strafrecht is, dat rechters (en officieren) kunnen

kiezen uit een steeds groter scala van wettelijk omschreven sanctiemogelijkheden.

Deze kunnen op hun beurt weer op uiteenlopende wijzen worden ingevuld al naar

gelang de aard van het delict en/of de persoon van de dader. Volgens Palmer e.a.

wordt de effectiviteit van sancties bevorderd door zoveel mogelijk te differentiëren.

Maar zou een sanctiepakket niet op een gegeven moment - voorbij een zeker om-

slagpunt - ook te groot kunnen worden om per saldo nog effectief te kunnen zijn?

Het is niet bekend in hoeverre het nadelig kan zijn dat de rechter (of de officier res-

pectievelijk de politie) kan kiezen uit steeds meer verschillende soorten van inter-

ventie. De verschillende keuzemogelijkheden brengen onzekerheid voor verdachten,

hetgeen een bedreiging vormt voor de effectiviteit. Hoe valt dit dan in overeenstem-

ming te brengen met de boodschap van Palmer? Kennelijk moeten er ook grenzen

aan de differentiatie zijn.

Eén mogelijkheid om uit de impasse te geraken, zou kunnen zijn dat de zwaarte van

de straf(dreiging) als criterium wordt genomen: hoe lager het strafmaximum, des te

minder reden om aan persoonlijke omstandigheden een zwaar gewicht toe te ken-

nen.106 Dit is een moeilijk vraagstuk waarbij niet alleen de gedragsbeïnvloeding in

het geding is. Het gaat ook om het zoeken naar een rechtvaardig evenwicht tussen
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enerzijds de absolute gelijkheid van het 'gelijke monniken, gelijke kappen' en ander-

zijds de relatieve gelijkheid in het kader waarvan de rechter wil corrigeren voor indi-

viduele kenmerken en omstandigheden. Voor een goed begrip van de hem (of haar)

opgelegde sanctie zal de verdachte/ dader over een zekere cognitieve ontwikkeling,

dat wil zeggen over enig abstractievermogen moeten beschikken. Voor sommige ver-

dachten is het begrip 'voorwaardelijk' mogelijk te abstract. Men kan zich afvragen

of steeds ten volle wordt begrepen wat een voorwaardelijke veroordeling precies

inhoudt. Bij een gering vermogen tot abstractie zou deze wel eens als een vrijspraak

oftewel beloning kunnen worden ervaren. De noodzaak tot enig abstractievermogen

doet zich ook voor bij (langdurige) vrijheidsstraffen. Tijdens het uitzitten van een

straf in de gevangenis, waar de dagen op hun beurt weer gevuld zijn met subsyste-

men van straf en beloning, zal het voor sommigen moeilijk zijn zich te blijven reali-

seren waarom zij daar ook alweer zaten. Cognities spelen tevens een rol bij het al

dan niet accepteren van een opgelegde straf. Zo mag worden aangenomen dat een

straf die de dader zelf als te zwaar beschouwt, minder effectief zal zijn dan een straf

waarvan hij meent dat deze 'verdiend' is.107 Meer empirisch onderzoek op dit gebied

lijkt gewenst, in zowel de psychologie als de strafrechtswetenschappen.

Men zou bijvoorbeeld meningen van delinquenten kunnen registreren, over wat in

hun ogen een rechtvaardige straf voor het gepleegde delict zou zijn (geweest), en

waarom. Daarnaast zou men kunnen proberen te achterhalen of een als te zwaar of

te licht gepercipieerde straf aanleiding geeft tot meer en/of ernstiger nieuw delict-

gedrag. Ook is het voorstelbaar dat (potentiële) slachtoffers die vinden dat daders

onvoldoende zijn of worden gestraft, zelf gemakkelijker zullen overgaan tot het

vertonen van crimineel gedrag.108

Ten slotte kan men zich afvragen of het rekening houden met kenmerken van daders

vooral op de weg van de wetgever ligt, of dat dit - met het oog op de gewenste ge-

dragsbeïnvloeding - maar beter geheel aan de rechter (officier) kan worden over-

gelaten. De huidige wetgever maakt een globaal onderscheid in soorten daders voor

een beperkt aantal persoonskenmerken. De belangrijkste daarvan zijn de toestand

der geestvermogens en de (jeugdige) leeftijd. Op grond van een gebrekkige ontwikke-

ling of ziekelijke storing van zijn geestvermogens kan een dader geheel of gedeelte-

lijk ontoerekeningsvatbaar worden verklaard. Hierbij sluit het wettelijk onderscheid

tussen straf en maatregel aan. Ook de leeftijd van verdachten en daders heeft geleid

tot een tweesporenstelsel: naast het algemene strafrecht kennen we het strafrecht

voor jeugdigen. Beide vormen van strafrechtelijk dualisme zijn de laatste tijd aan

106 Inde praktijk wordt die weg ook wel bewandeld; denk bijvoorbeeld aan het routinematig afdoen van

(verkeers)overtredingen en aan de min of meer vaste `tarieven' voor lichte misdrijven.

107 Een wetenschappelijk bewijs voor deze stelling troffen we in de literatuur niet aan. De stelling stemt wel

overeen met de 'defiance' theorie van Sherman (1993), volgens welke de criminaliteit zal stijgen (zowel

individueel als in het algemeen), wanneer mensen straffen als te zwaar of onrechtvaardig ervaren.

108 Onderzoek naar de effecten van slachtofferschap wordt verricht op het WODC door J.M. Wemmers en aan

de Universiteit van Twente door E.G.M. van Schie. Zie Justitiële verkenningen nr. 7, 1994, respectievelijk

onder de nummers 59 en 113.
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discussie onderhevig. Zo pleit een Nederlandse auteur voor opheffing van het onder-

scheid tussen straf en maatregel (Van der Landen, 1992 en 1993), en bepleiten enkele

Amerikaanse auteurs de terugkeer naar één systeem voor alle leeftijden (McCarthy,

1977; Wizner en Keller, 1977; Hirschi en Gottfredson, 1993).109 Ons materiaal levert

voor de eerstgenoemde discussie geen directe aanknopingspunten, voor de tweede

des te meer. Aan de relatie leeftijd-effectiviteit zal hieronder speciale aandacht

worden besteed (zie paragraaf 7.7).

7.4 Effectiviteit van het strafproces

Tot nu toe hebben we de psychologische straffen alleen vergeleken met een aantal

straffen en maatregelen uit het materiële strafrecht. Maar psychologisch gezien kun-

nen er evenzeer strafelementen schuilgaan in het strafproces. Zo zouden aanhou-

ding, verhoor, diverse dwangmiddelen enzovoort, door verdachten wel eens als een

straf kunnen worden ervaren. Wat betreft de voorlopige hechtenis is het overigens al

lang gebruikelijk om deze met terugwerkende kracht ook werkelijk alsnog tot een

straf in materiële zin te bestempelen (aftrek van voorarrest).

Uit hoofdstuk 6 kwam naar voren dat zekerheid omtrent de te verwachten straf me-

debepalend is voor de effectiviteit van de straf(dreiging). Psychologische zekerheid

valt in het strafproces samen met rechtszekerheid. De rechtswaarborgen van het

strafprocesrecht zijn daarom een geschikt middel om die zekerheid te bieden, met

andere woorden: ook zij leveren een bijdrage aan de effectiviteit van de straf(vorde-

ring).

Het bevorderen van de effectiviteit van het strafproces is verder mogelijk door - ook

hier - aandacht te besteden aan cognitieve factoren zoals het vooraf waarschuwen

en het geven van uitleg. Tot vooraf waarschuwen lenen zich alle momenten in het

proces waarop gedreigd kan worden met minder aangename gevolgen van bepaalde

ongewenste gedragingen, zoals bijvoorbeeld het tijdstip waarop wordt overwogen

een voorlopige hechtenis te schorsen. Het gebruik maken van (verplichtingen tot)

uitleg als effectiviteitsverhogend middel in het strafprocesrecht zou op veel grotere

schaal kunnen gebeuren dan op dit moment het geval is. Het Wetboek van Straf-

vordering zegt niets over het mededelen aan de verdachte van de reden van aanhou-

ding. Maar volgens Naeyé (1989) is het volgens de politievakliteratuur wenselijk dat

de reden van aanhouding wordt meegedeeld en dat de verdachte wordt geïnfor-

meerd over de verdere afwikkeling van de zaak. l l0

109 Laatstgenoemde auteurs wensen een systeem waarin voor alle leeftijden een min of meer'pedagogisch'

strafrecht wordt ingevoerd, naar het model van het huidige (Amerikaanse) jeugdstrafrecht.

110 Dat dit niet gebeurt bij verdachten die reeds bij de politie 'gesignaleerd' staan, acht Naeyé in strijd met

art. 5 lid 2 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM) en art. 9 lid 2

van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR), op grond waarvan

iedereen die wordt aangehouden onverwijld op de hoogte dient te worden gebracht van de reden van de

arrestatie.
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Verplichte 'uitleg' aan de verdachte bij fouillering, huiszoeking en dergelijke zou een

gunstige invloed kunnen hebben, dat wil zeggen mits de verdachte voldoende cogni-

tief ontwikkeld is om deze uitleg ook te begrijpen. De taal die in dagvaardingen

wordt gebezigd, is voor verdachten vaak niet te volgen. Terecht pleit de Commissie-

Moons (1993) voor versimpeling van de tenlastelegging, in die zin dat deze zou moe-

ten zijn opgesteld in voor de verdachte begrijpelijke taal.111 Dezelfde commissie

evenwel pleit voor legalisering van de zogeheten kop-staart-vonnissen. Dit zijn ver-

korte vonnissen waarin vermelding van de inhoud der bewijsmiddelen achterwege

wordt gelaten. Gezien het aldus weglaten van belangrijke uitleg moeten dergelijke

vonnissen - behalve vanuit juridisch oogpunt - ook om psychologische redenen

worden afgewezen; de effectiviteit van de straf wordt er niet door bevorderd.

In de strafwet komt uitleg als onderdeel van de sanctie niet met zoveel woorden

voor, hoewel rechters hun vonnis wel dienen te motiveren (art. 359 Sv.). Zij zouden

hierbij minder de kans moeten krijgen zich achter clichés te verschuilen. De wet zou

misschien nadere eisen kunnen stellen aan de inhoud van de motivering; bijvoor-

beeld door de rechters te verplichten een duidelijke relatie te leggen tussen delict en

straf (soort en maat).

7.5 Effectiviteit in de fase van de tenuitvoerlegging

Ook bij de tenuitvoerlegging wordt (in psychologische zin) veelvuldig gestraft, zij het

niet direct voor het delict en door een rechtbank opgelegd, maar wel binnen het

kader of in het verlengde van wettelijke straffen en maatregelen. Aan welke voor-

waarden moeten nu de regels op dit gebied voldoen, wil men ook hier de kansen op

de gewenste gedragsbeïnvloeding zo groot mogelijk maken? We zullen deze vraag

primair trachten te beantwoorden voor de vrijheidsstraf; daarnaast zullen ook enige

aspecten van de werkstraf ter discussie worden gesteld.

Volgens het voorstel voor een nieuwe Penitentiaire Beginselenwet moet een gediffe-

rentieerd gevangenisstelsel de mogelijkheid bieden van een grote diversiteit aan

regimes. Uitgaande van een standaardregime kunnen de gedetineerden bepaalde

faciliteiten verdienen en zo aan dit regime ontsnappen; we herkennen hier een

token systeem zoals beschreven in hoofdstuk 6. Bij ongewenst gedrag kan men de

verdiende faciliteiten weer verliezen.112

In de beleidsnota 'Werkzame detentie' van februari 1994 wordt nader uiteengezet

wat onder dit nieuwe regime in de praktijk dient te worden verstaan.113 De invoering

van een'sober, maar menswaardig' standaardregime, dat voor de gedetineerden in

111 Dit zou ook in overeenstemming zijn met art. 6, lid 3 sub a EVRM.

112 Het wetsvoorstel is tijdens het schrijven van dit hoofdstuk in behandeling bij de Raad van State en nog

niet voor het publiek beschikbaar. Hetgeen hier vermeld wordt over de Penitentiaire Beginselenwet is

ontleend aan Van de Pol (1993).

113 De nota'Werkzame detentie' vervangt / bouwt voort op de nota'Taak en toekomst van het Nederlandse

gevangeniswezen' uit 1982.
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gesloten inrichtingen het vertrekpunt is, wordt in deze nota de kern van het nieuwe

detentiebeleid genoemd (p. 5).114 Verreweg de meeste gedetineerden zullen aan het

standaardregime worden onderworpen. Een relatief beperkte groep komt in aan-

merking voor `een bijzondere opvang die meer specifiek is gericht op bevordering

van de integratie in de samenleving na de detentie' (drugverslaafden, psychisch
gestoorden, bijzonder gemotiveerden).

De mogelijkheden voor het positief bekrachtigen van gewenst gedrag zijn bij dit

nieuwe detentiebeleid beperkt. Weliswaar kunnen de gedetineerden bepaalde facili-

teiten verdienen (dat wil zeggen tijd voor recreatie), maar ten opzichte van de oude

situatie betekent dit een achteruitgang, aangezien ze toen zonder meer aanspraak

hadden op deze faciliteiten. Zij zullen de nieuwe structurering dus eerder zien als

onverdiende `straf' dan als een kans om een beloning te verdienen. Terecht wordt in

`Werkzame detentie' gewag gemaakt van eventuele weerstanden die dit (zeker in de

beginperiode) zal oproepen. Een aantal gevangenisdirecteuren vreest zelfs dat het

systeem tot agressie bij gedetineerden zal leiden (NRC/Handelsblad, 30 juni 1994).

Toch mag worden verwacht dat de nieuwe aanpak op termijn vruchten zal gaan

afwerpen.

Een ander relevant punt in de fase van de tenuitvoerlegging is dat van de zekerheid

omtrent een te verwachten `straf. In het kader van een detentie kan deze zekerheid

zich manifesteren in een consequente doorvoering van disciplinaire maatregelen bij

overtreding van de `huisregels'. Voorafgaand waarschuwen en begeleidende uitleg

zijn ook hier cognitieve factoren die de effectiviteit in gunstige zin zullen beïnvloe-

den. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de werkstraf: het niet overeenkomstig de

afspraak uitvoeren van het werk mag nooit zonder gevolgen blijven. Een goede

rechtspositieregeling biedt ongetwijfeld ook zekerheid. Ten aanzien van de alterna-

tieve sancties vertoont deze regeling nog een aantal omissies (zie bijvoorbeeld Van

den Berg, 1993). Zo is vaak niet duidelijk wat precies de rechten en plichten van een

dienstverlener zijn. De overleg- en adviescommissie alternatieve sanctie (OCAS)

kwam in mei 1994 met een rapport waarin zij voorstellen doet om in deze situatie

verbetering te brengen (Overleg- en adviescommissie, 1994).115

In de ogen van sommigen is de voorgenomen invoering van een standaardregime

fnuikend voor de gewenste differentiatie in het gevangeniswezen (bijvoorbeeld De

Jonge, 1993). Dit brengt ons op het onderwerp van de classificatie van gedetineer-

den, en in dit verband willen we nog eens herinneren aan de stelling van enkele

auteurs, dat het (verder) ontwikkelen van classificatiesystemen voor delinquenten

alleen maar zin heeft wanneer daaruit tevens indicaties voor behandeling/bejege-

ning voortvloeien (Palmer, 1984; Sechrest, 1987),116 Het lijkt inderdaad wenselijk te

114 In dat regime staat de arbeid als produktieve inspanning centraal (gestreefd wordt naar 26 uur per week).

Wie niet aan de arbeid wil deelnemen, verblijft op zijn cel.

115 Voor een kritische bespreking vanhet rapport zie Boone (1994).

116 Dat het indelen vandelinquenten wellicht nog verder dient te gaan danhet indelen naar delictcategorie,

kwam naar voren in hoofdstuk 2, waar immers schrijvers worden geciteerd die pleiten voor een nadere
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zoeken in de richting van een classificatiesysteem dat niet te grof maar ook niet te

verfijnd is, ongeveer dus zoals geschetst door Palmer en Sechrest. Zo'n systeem zou

wellicht ook goed zijn in te passen in het nieuwe detentiebeleid. Hoe dit systeem er

in de Nederlandse situatie het beste uit zou kunnen zien, zou door middel van onder-

zoek kunnen worden uitgetest.

Zowel bij de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen als bij die van werkstraffen lijkt

een belangrijke taak voor de reclassering weggelegd. Meer dan welke instantie ook

kan de reclassering bijdragen aan het verhogen van de effectiviteit van het straf-

rechtelijk ingrijpen door middel van het belonen van gewenst c.q. niet-delinquent

gedrag. Psychologisch gezien is het een goede ontwikkeling dat de reclassering de

laatste decennia in diverse opzichten dichter tegen justitie is gaan aanleunen. Dit

opent de mogelijkheid om aan justitiabelen te laten zien dat door justitie niet alleen

onaangepast gedrag wordt gestraft, maar ook dat op instigatie van diezelfde justitie

aangepast gedrag wordt beloond. Dat zal ongetwijfeld anders uitwerken dan wan-

neer hulp wordt geboden - zoals in de jaren zeventig - vanuit een organisatie die

zich van het strafrecht nadrukkelijk distantieert en waarvan de medewerkers, ook

tegenover hun cliënten, slechts afgeven op het beleid van justitie.

Psychologisch onderzoek levert verder bruikbare kennis ten behoeve van de regel-

geving inzake de voorwaardelijke invrijheidstelling. Het automatisch vervroegd in

vrijheid stellen van gedetineerden lijkt, vergeleken met de oude regeling, een stap

terug: waar men eerst (tot 1986) een stukje vrijheid kon verdienen (positieve reinfor-

cement) door zich aangepast te gedragen, wordt men nu met straf bedreigd, name-

lijk met uitstel of afstel van de vervroegde invrijheidstelling bij wangedrag (art. 15a

WvSr.). Het is daarom toe te juichen dat de wetgever op deze regeling terug zal

komen. 117

Dan zij nog gewezen op het belang van een goede band met de `strafoplegger'. Juist

bij contacten van langere duur, bijvoorbeeld tijdens de tenuitvoerlegging van een

vrijheids- of werkstraf, is er eventueel ruimte voor het ontstaan van een hechtere

band met inrichtingswerkers, projectbegeleiders en dergelijke. In hoofdstuk 5 kwam

het zogenaamde Hawthorne-effect ter sprake. Hiermee werd bedoeld dat het succes

van een interventie soms vooral is toe te schrijven aan eeli min of meer ongewenste

bijwerking ervan, namelijk de persoonlijke aandacht van de begeleiders. Ook Gens-

heimer e.a. (1986) veronderstelden iets dergelijks (zie hoofdstuk 5). Onderzoektech-

nisch gezien is hier inderdaad sprake van een ongewenst neveneffect, maar inhoude-

lijk gaat het wellicht om het vinden van een sleutel tot succes. Natuurlijk is het zo

dat respectvolle aandacht niet uit voorraad leverbaar is en dat er in feite niet veel

meer dan een surrogaat geboden kan worden. Maar het is in elk geval een begin, en

indeling van daders ook binnen bepaalde categorieën (in dit geval rijders onder invloed en seksuele delin-

quenten).

117 In een voorontwerp vanwet worden drie mogelijkheden onderscheiden: bij goed gedrag komt de gedeti-

neerde na de helft van de straftijd vrij, bij gemiddeld gedrag na tweederde en bij wangedrag kan hij de

vervroegde /voorwaardelijke invrijheidstelling volledig verspelen.
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beter dan niets. Bovendien is aangetoond (zie hoofdstuk 5) dat controle zonder

aandacht voor persoonlijke problemen contraproduktief werkt. Ook psychologisch

onderzoek geeft steun aan de opvatting dat persoonlijke aandacht een ereplaats

verdient in de rij van effectiviteitbevorderende kenmerken.

Behalve dat persoonlijke begeleiding tijdens de tenuitvoerlegging wenselijk is, lijkt

het in het verlengde daarvan al even ongewenst om de begeleiding acuut af te bre-

ken zodra de eigenlijke behandeling is voltooid of wanneer de wettelijke termijnen

zijn verstreken. Dat het aanhouden van contact met de (ex-)delinquenten de effec-

tiviteit zeer ten goede komt, bleek vooral uit de studies met betrekking tot seksuele

delicten. Zoals opgemerkt in hoofdstuk 2, doet het beschikbare onderzoek volgens

Robinson (1989) vermoeden dat residentiële programma's zonder follow-up behan-

deling alleen maar korte-termijneffecten opleveren. Voor de lange termijn blijkt het

zeer effectief om therapeutische contacten na afloop van de therapie aan te houden

in de vorm van periodieke herhalingssessies. Ook Eysenck en Gudjonsson (1989)

wijzen hier nadrukkelijk op.

Als ten aanzien van seksuele delinquenten deze vorm van nazorg zo effectief blijkt,

zou zij het dan ook niet op andere gebieden kunnen zijn? Mogelijk is nazorg des te

meer geïndiceerd - maar dit is speculatief - naarmate de interventie zelf intensiever

is geweest. Het is te betreuren dat - voorzover ons bekend - de intensieve nazorg van

jeugddelinquenten (IAS) nog niet beter is geëvalueerd. Zoals opgemerkt in hoofdstuk

5, is het tot nu toe verrichte onderzoek mogelijk niet valide (Fagan e.a., 1988) of

waren de nazorgperiodes te kort (Fagan e.a., 1988; Palmer, 1992). De effectiviteit van

herhalingssessies en van het aanhouden van contact zou ook in Nederland onder-

werp van wetenschappelijk onderzoek moeten worden. Ook met betrekking tot ande-

re factoren die na de behandeling van betekenis zouden kunnen zijn in verband met

de kans op recidive, is volgens Catalano e.a. (1989) heel weinig onderzoek gedaan.

Dit is verwonderlijk omdat het er juist dan op aan komt.

7.6 Strafrechtstoepassing in de praktijk

In het voorwoord van dit rapport werd Jeremy Bentham geciteerd. Volgens hem

wordt het effect van de straf bepaald door de factoren snelheid, zekerheid en inten-

siteit. Bentham wordt weliswaar in het gelijk gesteld door hedendaags criminolo-

gisch en psychologisch onderzoek, maar daarmee is nog niet alles gezegd. Zo blijkt

er in de praktijk een zekere samenhang tussen de drie genoemde factoren te bestaan

die bepalend is voor de uiteindelijke effectiviteit. Daarnaast moeten we voor een

effectieve gedragsbeïnvloeding ook nog weten welke sancties voor welke delicten

aan welke daders zo snel en zo zeker moeten worden opgelegd. Zo niet, dan slaan we

de plank snel, zeker en hard mis.

Ofschoon is aangetoond dat vele individuele interventieprogramma's in staat zijn de

recidive terug te dringen, is het volgens Palmer (1992) heel moeilijk om op grond

daarvan tot duidelijke beleidsaanbevelingen te komen, aangezien immers gebleken

is dat niet alle programma's goed zijn voor iedereen. Een complicatie die zich hierbij
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in de huidige situatie voordoet, is de massaliteit van het aanbod van strafzaken.

De overbelasting van het strafrechtelijk apparaat leidt onherroepelijk tot een min of

meer onpersoonlijke en geautomatiseerde aanpak van de `lichtere' delicten.

Verkeersovertredingen worden, om het strafrecht te ontlasten, al via het administra-

tieve recht afgedaan. 118 In paragraaf 7.3 werd uiteengezet dat het volgen van een

standaardaanpak voor lichte delicten niet zonder meer een bedreiging voor de

effectiviteit hoeft te zijn, want tegenover het nadeel van de onpersoonlijkheid staat

het voordeel van de zekerheid (voorspelbaarheid) van de strafrechtelijke reactie. Hoe

ver men kan gaan in het automatiseren of overhevelen naar andere sanctiesystemen

zal door (meer) effectiviteitsonderzoek moeten worden aangetoond maar is vooral

een politieke en een ethische keus.

De genoemde overbelasting van het strafrechtelijk apparaat leidt tot `heenzendin-

gen' en tot capaciteitsproblemen in het gevangeniswezen, met funeste gevolgen voor

de effectiviteit van het strafrechtelijk optreden. Er kan een gevaarlijke spiraal ont-

staan van ineffectief optreden, toenemende criminaliteit, neiging tot hardere aanpak

(strafklimaat wordt `punitiever') en des te grotere handhavingsproblemen.

In hoofdstuk 6 zagen we dat een gebrek aan zekerheid is te compenseren door het

opvoeren van de intensiteit (Gray e.a., 1982). We zagen echter ook dat als er maar

(snel) gestraft wordt, volstaan kan worden met een relatief milde straf. Om nu de

geschetste spiraal op humane maar niettemin effectieve wijze te doorbreken of te

voorkomen dat deze ontstaat, kan de oplossing beter worden gezocht in het verbete-

ren van de zekerheid en de snelheid van het strafrechtelijk optreden, dan in verzwa-

ring van de op te leggen sancties. Beide aspecten van de strafrechtstoepassing zullen

we nu nader bespreken.

De zekerheid van strafvervolging wordt bevorderd door een grote pakkans, waarbij

het niet uitmaakt of deze reëel is dan wel verondersteld. Wordt er bij een zogenaamd

intervalschema (veel) vaker niet dan wel gestraft, dan kan dit leiden tot bekrachti-

ging van het ongewenste gedrag. In de rechtshandhaving is dit gevaar levensgroot

aanwezig: de dark numbers zijn groot, de ophelderingspercentages gering.119 Wan-

neer recidivisten keer op keer vrijuit gaan en slechts zo nu en dan gepakt worden,

krijgt het strafrecht al snel het karakter van een roulette en zal men gemakkelijk de

gok nog eens wagen. Als dit veel voorkomt, dreigt het hele strafrecht haar geloof-

waardigheid te verliezen. Kortom, vergroting van de pakkans is welhaast een van de

belangrijkste taken waar politie en justitie voor staan.120 In Canada heeft men met

succes geprobeerd, de ophelderingspercentages op te vijzelen door geldbedragen uit

118 Effectiviteitsonderzoek wordt verricht door A. Onneweer, onder auspiciën van de CDWO. Zie Justitiële

verkenningen nr. 7, 1994, onder nr. 110.

119 Volgens Berghuis e.a. (1994) is het met de pakkans -wat betreft woninginbraak- misschien toch minder

somber gesteld dan wel eens wordt gedacht. Volgens deze auteurs is het bepaald niet gewaagd te schatten

dat de duizenden inbrekers die worden veroordeeld, niet slechts een paar procenten van de gepleegde

inbraken hebben gepleegd, maar mogelijk wel de helft of zelfs meer.

120 Dit neemt uiteraard niet weg dat bij de recherchewerkzaamheden slechts gebruik gemaakt mag worden

van opsporingsmethoden die wettelijk zijn toegestaan.
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te loven aan anonieme tipgevers (Moon, 1987). In Nederland zou men daar mis-

schien - bij wijze van experiment - een voorbeeld aan kunnen nemen. Wat betreft de

genoemde `strafschema's' is, mede in relatie tot de intensiteit van de interventie, de

in hoofdstuk 6 genoemde publikatie van Church (1963) relevant: als men bij een

opeenvolgende reeks van straffen de intensiteit aanvankelijk te laag houdt, dan

wordt bij een geleidelijke opvoering van de intensiteit het ongewenste gedrag eerder

uitgelokt dan onderdrukt. Toch lijkt dit geleidelijk opvoeren sterk op wat er gebeurt

in de gefaseerde aanpak ten aanzien van jeugdigen die door Van Eldijk (1989) wordt

beschreven. 121

We zagen ook dat Burton (1976) erop wees dat de lange-termijncontext waarbinnen

ouders hun kind straffen, de effectiviteit van de straf mede bepaalt. Wanneer ouders

niet zuinig met straf omgaan, zullen zij hun toevlucht moeten nemen tot steeds

zwaardere straffen om nog het gewenste gedragsonderdrukkende effect te bereiken.

Bovendien merkte Burton op dat het aanvangsniveau van straffen niet te mild moet

zijn. Voor het strafrecht zou dit inhouden dat bij een eerste delict niet automatisch

geseponeerd moet worden maar dat een lichte straf met het oog op de toekomst

effectiever is. Wetenschappelijk onderzoek in een strafrechtelijk kader zou hierover

meer duidelijkheid moeten brengen, want de publikatie van Burton alléén zou een

onvoldoende basis vormen voor het in deze geest aanscherpen van het sepotbeleid.

In psychologisch onderzoek over de snelheid van straffen gaat het meestal om ver-

schillen tussen seconden of hooguit uren, in het strafrecht om verschillen tussen

weken en maanden. Niettemin komt zowel uit psychologisch als uit criminologisch

onderzoek naar voren dat hoe sneller de straf op de daad volgt, hoe groter de kans

op effectiviteit is. Het is algemeen bekend dat in de praktijk van het strafrecht de

procedures gewoonlijk langzaam verlopen. Bij de Halt-projecten voor jeugdigen is

het tijdsverloop tussen feit en straf weliswaar relatief gering, maar voor psychologi-

sche begrippen nog altijd zeer groot. Ook in het algemene strafrecht is de traagheid

van procedures een ernstig probleem. De gemiddelde doorlooptijd voor het afdoen

van misdrijfzaken bedraagt rond de 180 dagen, in sommige arrondissementen zelfs

meer dan 200 dagen (Polder en Paulides, 1993). Om het tempo te bevorderen worden

steeds meer strafzaken op het niveau van het OM of van de politie afgedaan. De zoge-

heten lik-op-stukmethode (bij winkeldiefstal), toepassing van snelrecht (openbare-

ordezaken) en andere procedures om zaken vroeg c.q. snel af te doen, kunnen wel-

licht op deelgebieden de effectiviteit verhogen. Niettemin is in het algemeen snel

recht te verkiezen boven snelrecht.

121 Dit houdt in dat een jeugdstrafzaak steeds op het laagst mogelijke niveau wordt afgedaan. Op basis van

een checklist wordt bepaald of in eerste instantie kan worden volstaan met een politiesepot zonder

proces-verbaal. Zo ja, dan wordt een eventuele bestraffing overgelaten aan de ouders. Wordt er wel een

proces-verbaal opgemaakt, dan beslist het OM hoe de zaak verder zal worden afgedaan. Kenmerkend voor

een gefaseerde aanpak is dat er bij recidive niet twee maal op hetzelfde niveau gereageerd wordt: de

strafrechtelijke reactie begint zo mogelijk bij een politiesepot (hoe jonger de verdachte, des te groter de

kans op een sepot), om daarna in zwaarte steeds op te lopen.
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Een laatste thema dat we in verband met de strafrechtstoepassing in de praktijk wil-

len behandelen, is de relatie tussen de verdachte/dader en de straffende overheid.

Het vervullen van de voorbeeldfunctie is in deze een belangrijke cognitieve factor.

In hoofdstuk 6 zagen we dat straf, opgelegd door volwassenen die zelf in praktijk

brengen wat zij verkondigen, effectiever is dan straf opgelegd door personen die dit

niet doen. Toegepast op het strafrecht zou dit betekenen, dat vertegenwoordigers

van politie en justitie van onbesproken gedrag dienen te zijn. Ook vertegenwoordi-

gers van overheden zouden het goede voorbeeld moeten geven; wanneer overheden

zich schuldig maken aan delicten zonder daarvoor te worden vervolgd, vormt dat

een bedreiging voor de geloofwaardigheid van de rechtshandhaving.

Naast cognitieve factoren zijn ook affectieve/emotionele factoren van invloed op de

effectiviteit van de strafrechtstoepassing. Uit onderzoek van Parke (1970) blijkt dat

een straf effectiever is wanneer er tussen straffer en gestrafte, in dit geval ouders en

kind, een vertrouwelijke relatie bestaat. Nu is het zeer de vraag of de relatie tussen

strafoplegger en gestrafte vergeleken kan worden met de relatie tussen ouders en

kind. Hoe het ook zij, vast staat dat zowel psychologisch als criminologisch onder-

zoek steun geven aan de gedachte dat persoonlijke aandacht en begeleiding - hier

dus opgevat als `ouderlijke' eigenschappen - de effectiviteit van de interventie ten

goede komen. Het lijkt hoe dan ook niet te ver gezocht om op zijn minst te streven

naar een goede verstandhouding tussen burgers en (straffende) overheid. Contacten

met justitie zijn vaak eenmalig danwel van korte duur, zodat voor het ontstaan van

een persoonlijke band nauwelijks gelegenheid is. Van een persoonlijke relatie met de

rechter is meestal geen sprake en dat is maar goed ook, want een te grote persoonlij-

ke betrokkenheid van rechters zou een bedreiging kunnen vormen voor de objectivi-

teit van de rechtspraak. Maar op het niveau van de politie liggen hier zeker mogelijk-

heden. Voor een goede verstandhouding moet men elkaar een beetje kennen en dit

betekent dat de politie zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar moet zijn, dus niet ver-

scholen in snelle wagens. Het inzetten van wijkagenten en wijkteams die zelfstandig

de (kleinere) zaken afhandelen, zal de effectiviteit van het politie-optreden ten

goede komen.

7.7 De jeugd gaat voor

In het jaar 1905 werden in ons land drie Kinderwetten ingevoerd. Eén daarvan regel-

de het kinderstrafrecht, voor jeugdigen tot 18 jaar. Ook heden ten dage kennen we

nog een apart sanctierecht voor jeugdigen van 12 tot 18 jaar. Een belangrijk argu-

ment voor de hantering van een uitzonderingsrecht voor jeugdigen is altijd geweest

dat het strafdoel van de gedragsbeïnvloeding bij jeugdigen op een andere, namelijk

meer pedagogische manier zou moeten worden verwezenlijkt dan bij volwassenen.

Wanneer nu blijkt dat een min of meer `pedagogische' aanpak ook voor volwassen

delinquenten vaak de meest effectieve weg van sanctioneren is, zijn er dan nog wel

voldoende redenen om de twee systemen van strafrecht naast elkaar te laten voort-

bestaan? Hirschi en Gottfredson (1993) menen van niet. Teneinde een bijdrage aan
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de discussie over dit onderwerp te leveren, zullen we nagaan wat op basis van deze

literatuurstudie gezegd kan worden over de relatie leeftijd-effectiviteit.

In hoofdstuk 5 bleek uit een meta-analyse met betrekking tot diversion van jeugd-

delinquenten dat de gemiddelde effectgrootte omgekeerd evenredig was aan de leef-

tijd. Volgens Gensheimer e.a. (1986) kan deze uitkomst op twee manieren worden

geïnterpreteerd. In de eerste plaats zou zij een bevestiging kunnen zijn voor het idee

dat delinquent gedrag met het vorderen van de leeftijd vanzelf weer verdwijnt. Moge-

lijk bedoelen de onderzoekers dat men door een zeker natuurlijk verloop een steeds

kleinere groep van (steeds moeilijker te behandelen) delinquenten overhoudt. Die

verklaring gaat hier dan toch niet op, want het is algemeen bekend dat door jeugdi-
gen vanaf een jaar of zestien veel meer criminaliteit wordt gepleegd dan door jonge-

re kinderen. Als crimineel gedrag al `vanzelf' overgaat, dan is dat meestal pas nadat

de jeugdigen de twintig zijn gepasseerd; en die categorie valt buiten de meta-analyse

van Gensheimer e.a.122 Deze interpretatie lijkt ons daarom minder plausibel dan de

tweede geopperde suggestie, namelijk dat hoe jonger de jeugdige is, des te vatbaar-

der hij /zij is voor ingrijpen van buitenaf.123 Deze laatste interpretatie wordt door

psychologisch onderzoek zonder meer bevestigd.

In hoofdstuk 6 kwam naar voren dat er sprake is van interactie-effecten tussen inten-

siteit en tijdsverloop. Vooral ten aanzien van jeugdigen geldt dat als er maar snel ge-

straft wordt, kan worden volstaan met een minder zware straf.124 Dit gegeven alleen

al is naar onze mening voldoende basis voor het handhaven van een apart, dat wil

zeggen mild en snel straf(proces) recht voor jeugdigen.125 De Commissie-Van Mont-

frans (1994), een commissie die advies heeft uitgebracht inzake de aanpak van de

jeugdcriminaliteit, bepleit een `vroegtijdig, snel en consequent' optreden ten aan-

zien van jeugdige delinquenten. Het advies van de commissie kan vrijwel volledig

worden onderbouwd door het onderzoeksmateriaal van dit rapport. De commissie

noemt een aantal organisatorische randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan

voor het realiseren van een dergelijk optreden. Onder meer geeft zij in overweging

om, teneinde de doorlooptijden te verkorten, een voorrangsregeling voor strafzaken

van jeugdigen te ontwikkelen. Maar niet alleen regels voor de tenuitvoerlegging of

richtlijnen voor de praktijk, ook het materiële en formele recht zelf zouden naar

onze mening aan zekere randvoorwaarden moeten (blijven) voldoen.

In het Nederlandse strafrecht zijn de maximumstraffen voor kinderen altijd al min-

der zwaar geweest dan voor volwassenen: het bedrag van de geldboete was en is

122 Helaas vermelden Gensheimer e.a. niet wat in hun meta-analyse de exacte leeftijdverdeling is. De gemid-

delde leeftijd is 14,6 jaar.

123 Ook al is dat dan door middel van diversion; maar zoals gezegd in hoofdstuk 5, was er in eerste instantie

steeds contact met justitie en droeg justitie in een kwart van de gevallen zelf zorg voor de afdoening.

124 Bij volwassenen lijkt het verlies aan tijd relatief gemakkelijk te kunnen worden gecompenseerd door een

beroep op de cognitieve capaciteiten van verdachten (uitleg, feit nog eens in herinnering brengen, wijzen

op de gevolgen voor slachtoffer enzovoort).

125 Dit hoeft niet te verhinderen dat ook in het algemene strafrecht een zwaar accent op de gedragsbeïnvloe-

ding gelegd wordt.



Discussie en slotbeschouwing 139

lager, de termijn van de vrijheidsbeneming korter, het aantal uren taakstraf minder.

Dit hanteren van lagere maxima voor jeugdigen kan als een materieelrechtelijke

randvoorwaarde worden opgevat. Daarnaast zou in het formele recht het begrip

'redelijke termijn' een eigen, aangepaste interpretatie moeten krijgen.

Kiest men voor handhaving van een apart strafrecht voor jeugdigen, dan is het ver-

volgens de vraag waar - met het oog op de gedragsbeïnvloeding - de leeftijdsgrens

tussen jeugdstrafrecht en algemeen strafrecht het beste getrokken zou kunnen wor-

den. Met het toenemen van de leeftijd is de betrokkene meestal beter in staat de

aangeboden cognitieve structuur, zoals uitleg bij de straf, te begrijpen en er rekening

mee te houden. Het blijft echter mogelijk dat een verdachte, en dat kan ook een

ouder iemand zijn, het benodigde cognitieve niveau (nog) niet heeft bereikt. Een

belangrijke inbreng vanuit de psychologie vormt dus het gegeven dat leeftijd en

ontwikkelingsniveau niet automatisch samenvallen, en het kiezen van een vaste

bovengrens voor het jeugdstrafrecht is daarom min of meer arbitrair.

Aan de andere kant is het in het kader van zekerheid omtrent een eventuele bestraf-

fing wenselijk dat jeugdige delinquenten ongeveer weten wat hen te wachten staat of

kan staan. Het huidige strafrecht biedt een elegante oplossing voor dit probleem: de

bovengrens van het jeugdstrafrecht (gelegen bij 18 jaar) heeft marges naar boven en

naar beneden. Rechters kunnen het jeugdstrafrecht toepassen tot 21 jaar en het alge-

mene strafrecht vanaf 16 jaar, ondermeer op grond van de persoonlijkheid van de

dader. De mate van cognitieve ontwikkeling is een psychologisch begrip, dat in deze

rechtsgrond een passend juridisch kader vindt. Grotere kennis over de cognitieve

ontwikkeling in het algemeen en die van individuele verdachten in het bijzonder,

zou kunnen leiden tot meer afgewogen keuzen voor het algemene dan wel voor het

jeugdstrafrecht. Ook onder en boven de leeftijd van 16 respectievelijk 21 jaar zou

misschien met het ontwikkelingsniveau van betrokkenen meer rekening kunnen

worden gehouden, al was het maar bij de classificatie ten behoeve van behandeling.

Wat betreft de ondergrens van strafrechtelijke vervolgbaarheid is de keus voor een

bepaalde leeftijd in feite nog verstrekkender in haar gevolgen dan ten aanzien van de

bovengrens; het gaat hier namelijk niet om een keus tussen het ene strafrecht of het

andere, maar om de keus tussen wel of geen strafrecht. Momenteel ligt de onder-

grens van strafrechtelijke vervolgbaarheid bij 12 jaar; naar het zich laat aanzien, zal

dit na de herziening van het jeugdstrafrecht zo blijven.126

7.8 Slotbeschouwing

We hebben gezien dat straffen - met het oog op de gedragsbeïnvloeding - effectief

kan zijn wanneer aan een aantal voorwaarden betreffende soort, intensiteit, snelheid

en zekerheid is voldaan. Minder bekend of misschien tot nu toe onderbelicht is een

126 Elders heb ik deze keus willekeurig genoemd (Bol, 1991) en ervoor gepleit de vraag van'wel of geen straf-

recht' te laten beantwoorden door de officier respectievelijk de rechter, in plaats van door de wetgever.

Dit zou inhouden dat de wet geen ondergrens van strafrechtelijke vervolgbaarheid meer noemt.
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aantal andere voorwaarden, waaraan voor een effectieve bestraffing evenzeer moet

zijn voldaan. Deze houden in dat: (1) de straf/leedtoevoeging vergezeld gaat van het

positief bekrachtigen van gewenst gedrag, (2) de delinquent in principe benaderd

wordt als een mens die tot redelijk denken in staat is, of dat kan leren en (3) hij /zij

benaderd wordt als iemand die recht heeft op persoonlijke aandacht, aandacht die

niet per se hoeft te eindigen met het aflopen van de straftermijn. Het laten voldoen

aan deze voorwaarden is alleen al op humanitaire gronden te verdedigen, des te

meer is daartoe aanleiding nu dit ook bevorderlijk blijkt voor de effectiviteit van het

strafrechtelijk optreden.

Sommige straffen lijken zich meer te lenen voor het voldoen aan de drie laatst-

genoemde voorwaarden, dan andere. Van taakstraffen mag in dit opzicht wellicht

veel worden verwacht; juist daar immers lijkt ruimte te zijn voor positieve reinforce-

ment en voor het uitoefenen van invloed op cognitief en affectief gebied. Daarnaast

moet het op de een of andere manier mogelijk zijn om ook aan geldstraffen een meer

positief en persoonlijk cachet te verlenen. En voor zover vrijheidsbenemende sanc-

ties om redenen van maatschappelijke veiligheid geïndiceerd blijven, komt het er

vooral op aan, ook binnen de muren van de gevangenis ruimte te laten voor het tege-

moet komen aan de genoemde voorwaarden.

Het was de individuele gedragsbeïnvloeding (speciale preventie) waarop we in dit

rapport de nadruk hebben gelegd, hoewel hier en daar ook de afschrikking (generale

preventie) aan de orde kwam. Dat wil echter niet zeggen dat die andere aspecten van

de juridische straf van ondergeschikt belang zouden zijn. Daarom willen we enkele

ervan nu kort bespreken, namelijk de `vergelding' en (in mindere mate) de 'beveili-

ging van de maatschappij'. Beide aspecten worden veelal gepresenteerd als op zich-

zelf staande strafdoelen. Welbeschouwd echter is de vergelding/leedtoevoeging

meer een eigenschap van de strafrechtelijke straf (niet van de strafrechtelijke maat-

regel), terwijl beveiliging van de samenleving strikt genomen geen doel van de straf

is maar veeleer doel van de vrijheidsbeneming. En vrijheidsbeneming als zodanig

maakt lang niet altijd deel uit van alle strafrechtelijke sancties; zij hoeft zelfs niet

eens bij wijze van sanctie te zijn toegepast (het kan immers ook gaan om het preven-

tief hechten van verdachten).

Niettemin zijn de vergelding en de beveiliging met speciale en/of generale preventie

vaak nauw verweven. Uit het psychologisch onderzoek kwam duidelijk naar voren,

dat van de leedtoevoeging zelf een gedragsbeïnvloedend effect uitgaat. Op die ma-

nier laat men voelen dat het vertoonde gedrag niet acceptabel is. De vraag is dan

nog: wat voor leed en hoeveel is per persoon geïndiceerd? Zoals gezegd is het inslui-

ten van delinquenten soms onvermijdelijk met het oog op de beveiliging van de

samenleving. Deze insluiting zal voor velen (niet allen) gepaard gaan met leed. Het

uit vergeldingsoogpunt toevoegen van strafleed is alleen te rechtvaardigen wanneer

er sprake is van een evenredige vergelding, waarbij de rechter in individuele gevallen

bepaalt welke straf evenredig is aan het door de misdaad berokkende leed. De aldus

gedoseerde hoeveelheid strafleed kan in sommige gevallen samenvallen met het
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voor de beveiliging onvermijdelijke detentieleed. Meer in het algemeen zou men

kunnen stellen dat strafrecht pas humaan is, wanneer de verschillende vormen van

onvermijdelijk geachte leedtoevoeging elkaar zoveel mogelijk overlappen, zodat met

een minimum aan leed een maximale effectiviteit kan worden bereikt (zie ook Bol,

1994).

Tulkens (1994) merkt terecht op dat straf hoe dan ook een beperkte ingreep blijft, die

vaak niet zal kunnen opwegen tegen de vele en langdurige andere invloeden die op

mensen worden uitgeoefend. Voor Tulkens is dit een reden om doel en functie van de

straf nog eens nadrukkelijk te onderscheiden; wordt het doel van de gedragsbeïn-

vloeding niet gehaald, dan is er altijd nog de nuttige functie van de straf tegenover

de samenleving en het slachtoffer. Met die uitspraak kan men het alleen maar eens

zijn. Toch heeft deze literatuurstudie ons zoveel wel duidelijk gemaakt dat er beslist

geen reden is om de hoop op gedragsbeïnvloeding definitief overboord te zetten.

In de praktijk zullen de behoefte aan vergelding, de noodzaak van beveiliging en het

streven naar gedragsbeïnvloeding elkaar soms danig in de weg zitten. Ondanks de

vele moeilijke afwegingen die daarbij vanuit justitie steeds opnieuw gemaakt zullen

moeten worden, is een belangrijke les die we uit de psychologie kunnen leren dat

vergelding en gedragsbeïnvloeding niet zo lijnrecht tegenover elkaar staan als door

velen lijkt te worden aangenomen. Ook straffen en helpen zijn eerder op te vatten als

liggend in elkaars verlengde, dan als twee vormen van bejegening die elkaar niet of

nauwelijks verdragen.



Summary

Influencing behaviour by criminal

intervention

Punishment can be effective if several conditions regarding type, intensity, celerity

and certainty are met. Less well-known (or perhaps under-emphasized) is that a

number of other conditions have to be met as well for punishment to be effective.

Punishment should be accompanied by positive reinforcement of desirable behav-

iour, and the delinquent should essentially be treated like a person who can think

reasonably (or is able to learn to do so). Moreover, he should be treated as a person

who has right to personal attention that does not necessarily come to an end with

the expiration of terms of punishment. These are some results of a review of litera-

ture about the possibilities to change individual behaviour within the framework of

criminal law. Both criminological and psychologica( publications were studied.

Based upon this review, the author presents a number of recommendations for

criminal policy and policy-oriented scientific research in the Netherlands. Aspects of

substantive law, rules of procedure, the execution of penalties and the application of

criminal law in practice are discussed. Special attention is given to influencing the

behaviour of juvenile delinquents.

Especially `alternative' sanctions like community service offer opportunities for

positive reinforcement of desirable behaviour. Among the available treatments

cognitive-behavioral and family interventions appear to be the most effective.

Therapeutic interventions that are in content related to the crime committed, seem

to be comparatively effective. To understand the meaning of a sentence well, the

offender should be capable of a minimal level of abstract reasoning. For some

offenders the concept `conditional' may be too difficult.

From a psychological point of view, elements of punishment can hide within the

criminal procedure. Certainty about what is going to happen may increase the

effectiveness of (threatening with) punishment. The legai security offered in criminal

procedures is a suitable instrument to offer some degree of predictability. Further-

more, the effectiveness of criminal procedures can be increased by explaining the

offender what is happening, for instance by informing him about the reason for

apprehension. The language employed in summons is for many defendants hard to

understand. The author proposes a simplification of charges. Moreover, judges

should be legally obliged to motivate their judgement in more than a few stereo-

types.
Consequent application of disciplinary measures seems to be effective in influenc-

ing the behaviour of prison inmates. If a community service is not completed

according to the arrangements, this should never remain without consequences.

The (further) development of classification systems for delinquente will only be
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meaningful if they will result in indications for treatment. In the execution-phase an

important role is proposed for the probation service. More than any other part of the

system, the probation service has opportunities to reward well-adjusted behaviour

by offenders. Further, personal attention and support improve the effectiveness of

the intervention. Contact with probation officers and other supervisors often are

ended as soon as the treatment is finished or when terms of punishment are expired.

The effectiveness of follow-up sessions and continuing contact should become

subject of more research.

The enormous supply of cases threatens the effectiveness of criminal interventions.

Improvement of the certainty and celerity of sanctions is more likely to help and

solve this problem than increasing the severity of sentences. In doing so, increasing

the chance of getting caught is of great importance. According to psychological

research, a gradual increase in the severity of the punishment can be counter-

productive. The initial level of punishing should not be too low; for criminal law this

implies that for a first offence a (mild) sentence is more effective than dismissing a

charge. Also contributive to the effect of the penal reaction is the relation between

the offender and the punishing authorities. Giving the right example is important

and representatives of the police force and the judiciary should be of blameless

behaviour.

Criminological research has demonstrated that the younger the person, the more he

or she is susceptible to influences from outside. This conclusion is confirmed by

results of psychological research. Especially for juveniles a mild punishment will

often suffice, if and only if it is applied quickly. Therefore, the maintenance of a

separate (relatively mild and quick) criminal justice system for juvenile delinquents

is advocated.



Résumé

Interventions pénales et modification

du comportement

Les peines peuvent être efficaces à partir du moment ou elles remplissent un certain

nombre de conditions quant à leur nature, intensité, célérité et certitude. Il existe

cependant un certain nombre d'autres conditions, moins connues ou peut-être

insuffisamment mises en relief jusqu'à présent, qui doivent également être remplies

afin de garantir 1'efficacité de la punition. Ces conditions impliquent que la punition

est accompagnée de la validation positive du comportement souhaité, que le délin-

quant est considéré en principe comme une personne capable de faire usage de sa

raison (ou étant en mesure d'apprendre à le faire) et comme quelqu'un qui a droit à

une attention personnalisée, une attention qui ne se termine pas nécessairement

avec l'extinction de la peine. Ceci ressort d'une étude de littérature aassi psychlo-

gique que criminologique relative aux possibilités de modification du comporte-

ment individuel offertes par le droit pénal. A partir du matériel étudié, l'auteur fait

un certain nombre de recommandations en matière de politique criminelle et de

recherche scientifique orientée sur cette politique aux Pays-Bas. L'auteur aborde

certains aspects de droit pénal matériel et formel, de l'exécution des peines et de

l'application du droit pénal dans la pratique. En outre, l'auteur attache une atten-

tion particulière à la modification du comportement des délinquants juvéniles.

Ce sont notamment les sanctions "alternatives" telles que le travail d'intérêt général

qui permettent la validation positive du comportement souhaité. Parmi les traite-

ments (pouvant être) appliqués dans un cadre pénal, ce sont surtout les inter-

ventions sur le plan cognitif et du comportement et les interventions familiales qui

s'avèrent les plus efficaces. Des interventions dont le contenu est en relation directe

avec l'infraction commise, peuvent elles aassi s'avérer efficaces. Pour que le délin-

quant puisse comprendre la nature de la sanction infligée, il devra disposer d'un

certain pouvoir d'abstraction. Le concept de sanction "conditionnelle" est peut-être

trop abstrait pour certains.

Du point de vue psychologique, la procédure pénale peut également cacher des

éléments répressifs. Selon des études psychologiques, la certitude sur le plan de la

"punition" encourue contribue également à l'efficacité de la (menace de la) peine.

Les garanties juridiques de la procédure pénale sont un moyen adéquat d'offrir

quelque certitude. Expliquer au suspect ce qui se passe, en lui communiquant par

exemple les raisons de son arrestation, peut également contribuer à l'efficacité de la

procédure pénale. Le langage employé dans les citations est souvent incompréhen-

sible poer les suspects et l'auteur plaide en faveur d'une simplification de l'inculpa-

tion. Les juges sont certes tenus de motiver leur jugement, mais la loi pourrait peut-

être soumettre le contenu de la motivation à certaines conditions.
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Une application conséquente des mesures disciplinaires semble également contri-

buer à une modification du comportement des détenus. En ce qui concerne la peine

de travail, la non-exécution des travaux convenus ne doit jamais rester sans consé-

quences. L'élaboration de systèmes de classification pour les détenus n'a de sens que

lorsqu'en résultent également des indications de traitement. Les services de proba-

tion semblent être en mesure de remplir une tache importante Tors de l'exécution de

la peine. Plus que toute autre instance, les services de probation peuvent contribuer

à récompenser un comportement adapté. Par ailleurs, une attention et un accom-

pagnement personnalisés s'avèrent favorables à l'efficacité de la peine. Les contacts

avec le personnel des services de probation cessent radicalement à la fin du traite-

ment ou lorsque les délais légaux sont écoulés. L'efficacité de sessions de répétition

et du maintien des contacts pourrait faire l'objet d'une étude scientifique.

Le volume important des affaires criminelles met en porte-à-faux l'efficacité des

interventions des instances judiciaires. Les solutions à ce problèmes doivent être

recherchées au niveau de l'amélioration de la certitude et de la célérité des inter-

ventions plutót que dans l'aggravation des peines infligées. L'augmentation de la

probabilité d'être arrêté est capitale en la matière. Des études psychologiques ont

montré le caractère contre-productif de l'augmentation graduelle de 1'intensité de la

punition. Le niveau de départ des peines, quant à lui, ne devrait pas être trop bas.

Ceci implique, en ce qui concerne le droit pénal, qu'en cas de première infraction,

une peine légère est plus efficace qu'un classement sans suite. La relation entre le

délinquant puni et les pouvoirs répressifs contribue également à l'efficacité de

l'intervention. Le fait de donner l'exemple est un facteur important. C'est pourquoi

la conduite des représentants de la police et de la justice doit être irréprochable.

Des études criminologiques ont mis en lumière le fait que plus les délinquants

juvéniles sont jeunes, plus ils Bont sensibles aux interventions de l'extérieur. Des

études psychologiques confirment cette conclusion. Surtout en ce qui concerne les

jeunes délinquants, on constate qu'à partir du moment ou la punition intervient

rapidement, une punition moins intense suffat. Cette donnée est, selon l'auteur, un

argument suffisant pour le maintien dans le domaine pénal d'un droit et d'une

procédure séparés, c'est-à-dire relativement cléments et rapides.
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Bijlage 2

Straffen en maatregelen

Straffen en maatregelen in het Nederlandse strafrecht anno 1994, algemeen

vanaf 18 jaar, evtentueel vanaf 16 jaar

hoofdstraffen
- gevangenisstraf (1 dag - 15 jaar / levenslang)

- hechtenis (1 dag - 1 jaar)

- geldboete (6 categorieën / max. f 1 miljoen)

- arbeid ten algemenen nutte (max. 240 uur)

bijkomende straffen

- ontzetting van bepaalde rechten

- plaatsing in een rijkswerkinrichting

- verbeurdverklaring

- openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak

- ontzegging van de rijbevoegdheid (Wegenverkeerswet)

maatregelen

- onttrekking aan het verkeer (van bepaalde voorwerpen)

- ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel

- terbeschikkingstelling van de regering (tbs)

- schadevergoeding'

* De mogelijkheid (voor het slachtoffer) zich te voegen in het strafproces wordt geleidelijk in heel Nederland

ingevoerd, en is vanaf april 1993 mogelijk in de arrondissementen Dordrecht en Den Bosch. Voegt iemand zich

als benadeelde in het strafproces, dan vraagt de officier aan de rechter om 66k een uitspraak te doen over de

toewijzing van de schade. De rechter kan dan de dader veroordelen tot het betalen van (een deel van) de

schade. Hij kan de verplichting tot schadevergoeding opleggen als maatregel, maar de dader kan ook via een

bijzondere voorwaarde tot betalen worden verplicht. Een derde mogelijkheid is dat de rechter de schade-

vergoeding aan gedupeerde toewijst, waarna deze zelf bij de dader om betaling dient te vragen.



Bijlage 2

Straffen en maatregelen in het Nederlandse strafrecht anno 1994, jeugdigen

van 12-18 jaar, evt. ook van 18-21 jaar volgens wetsvoorstel nr. 21 327*

hoofdstraffen hoofdstraffen

- plaatsing in een tuchtschool (max. 6 mnd.) - jeugddetentie (max. 2 jaar)

- arrest (4 uur - 2 weken) - geldboete (max. f 5000)
- geldboete (max. f 500)

- berisping

bijkomende straf of maatregel

- verbeurdverklaring

maatregelen

- onttrekking aan het verkeer

- 'jeugd-tbr'

- plaatsing in een inrichting voor buitengewone

behandeling (pibb)

- ondertoezichtstelling (ots)

168

alternatieve sancties (n plaats van een hoofdstraf)

- het verrichten van onbetaalde arbeid ten

algemenen nutte (max. 200 uur)

- het verrichten van arbeid tot herstel van de door

het strafbare feit aangerichte schade (max.

200 uur)

- het volgen van een leerproject (max. 200 u.)

bijkomende straffen

- verbeurdverklaring

- ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen

te besturen

maatregelen

- plaatsing in een inrichting voor jeugdigen

- onttrekking aan het verkeer

- ontneming van wederrechtelijk verkregen

voordeel

- schadevergoeding

Inmiddels is het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer aanvaard. De nieuwe wet (Stb. 528) zal in de loop van

1995 In werking treden.



Bijlage 3

Vroege afdoening

Vroege afdoening in het Nederlandse strafrecht anno 1994, algemeen

vanaf 18 jaar, evt. vanaf 16 jr.

OM
- transactie

- voorwaarden,o.a. betalen geldsom,schadevergoeding

politie:
- transactie

- (voorwaardelijk) sepot

Vroege afdoening In het Nederlandse strafrecht anno 1994, jeugdigen

van 12-18 jaar, evt. ook van 18-21 jaar volgens wetsvoorstel nr. 21 327

OM OM

- transactie - transactie

- voorwaarden o.a. betalen geldsom,

schadevergoeding, - voorwaarden o.a. taakstraf

(max. 40 uur), zich richten naar de aanwijzingen

van een instelling voor hulpverlening, betalen

geldsom, schadevergoeding

politie politie

- transactie - transactie

- (voorwaardelijk) sepot - (voorwaardelijk) sepot, o.a. o.a. met verwijzing

naar Halt-project (max. 20 uur)



Trefwoordenregister

aandacht (zie persoonlijke aandacht)

aanhouden van contact 6, 134

affectief 3, 8, 103, 120, 122, 137,140

afschrikking (zie generale preventie)

alcohol 2, 19, 22, 42, 43, 56, 57, 77

alcoholcontrole 1, 19, 22

alternatieve sanctie (zie ook leer-, taak- en/of

werkstraf) 12, 14-16, 22, 56, 132

arbeid ten algemenen nutte (zie werkstraf)

aversieve therapie 30

behandeling (begripsbepaling) 12

behavioral self-control 42, 47

berisping 3, 79, 104, 108, 110-112, 117, 121,

127, 128

beveiliging 9, 11, 12, 16, 65, 103, 140, 141

biomedische 51, 57

boot camp 52, 56, 57, 60-63

breed-spectruminterventies 42, 47

casework 92, 94, 101

classificatie 2, 6, 33-39, 41, 49, 82, 83, 132, 139

cognitief (begripsbepaling) 23

cognities 4, 23, 26, 31, 105, 128

cognitieve gedragstherapie (zie cognitieve

therapie)

cognitieve ontwikkeling 3, 60, 100, 119, 122,

128, 139

cognitieve therapie 2, 50, 58

cognitieve vaardigheden 52, 57, 60, 63, 116

community based interventions 94, 98, 100,

101

conflictoplossing 53, 58, 67, 68

contingency management 2, 50, 58, 71, 76, 85,

86, 88, 98

covert sensitization 26, 29, 42, 47, 107, 109, 127

dagtrainingscentrum (DTC) 66-68

detentie 5, 37, 44, 53, 54, 62, 65, 91, 131, 132

dienstverlening (zie ook werkstraf) 15, 53, 56,

58, 89, 119

differentiatie 4, 20, 21, 38, 59, 128, 132

diversion 50-52, 57, 71, 73, 74, 76, 79-81, 91-

93, 101, 138

doodstraf 49, 68, 69

dreigen met straf (zie strafdreiging)

drugs 16, 43, 45, 56, 86, 77, 89

DTC (zie dagtrainingscentrum)

effectiviteit (begripsbepaling) 11, 12

elektrische schok 23, 107, 108, 127

elektronisch huisarrest (zie huisarrest)

exhibitionisme 30

farmaca 51, 107, 109, 127

farmacologische therapie 26, 29, 30

first offenders 64, 67, 68

geldboete 2, 16, 19, 20, 55, 58, 122, 125, 126,

138

generale preventie 9, 11, 12, 16, 19, 20, 50, 52,

57, 104, 140

get tough 52, 57

gevangenisstraf (zie ook vrijheidsstraf) 19, 44,

56, 63, 66, 78, 127

gewelddelict 1, 19, 31, 91

gewelddelinquent 84

gezinsinterventie (zie gezinstherapie)

gezinstherapie 1, 2, 4, 24, 25, 29, 30, 42, 45-47,

51, 52, 58, 73, 81, 85, 86, 88, 94, 96-101

groepsinterventie (zie groepstherapie)

groepstherapie 24, 34, 74, 80, 95, 101

Halt 128, 136

Hawthorne 96, 133

herhalingsbijeenkomsten (zie herhalingssessies)

herhalingssessies 6, 26, 28-30, 134

huisarrest 56, 57, 89

hulpverlening 15, 56, 75

IAS (zie intensief toezicht tijdens nazorg)

incest 24-26, 29, 30

intensief reclasseringstoezicht QPS) 53, 56-58,

89-91, 100

intensief toezicht tijdens de nazorg QAS) 89,

91, 100

intensiteit 3, 7, 8, 111, 114-118, 122, 134-136,

138, 139

intervalschema 117, 135

interventie (begripsbepaling) 13



Trefwoordenregister

intrekken van het rijbewijs (zie ontzegging van

de rijbevoegdheid)

IPS (zie intensief reclasseringstoezicht)

kampement (zie boot camp)

leedtoevoeging 8, 9, 12-15, 33, 127, 140, 141

leerstraf 127

life skills 2, 77, 78, 81, 85

lijfstraf 73, 108-110, 115, 118, 127

maatregel 12, 13, 15, 16, 42, 67, 79, 126, 127,

129, 130, 140

methadon 45

morele opvoeding in de gevangenis 60, 63

nazorg 45, 46, 52, 57, 84, 91, 101, 134

neveneffect 121, 133

neveneffecten 3, 24, 30, 120-122

onaangename geluiden, geuren of smaken 108

ontzegging van de rijbevoegdheid 20

ontneming van wederrechtelijk verkregen

voordeel 126

orgastische heropvoeding 26

oudertraining 2, 51, 58, 96, 98

outreach 75

overcorrectie 3, 108, 111, 112, 115, 121, 122,

127

overlevingstocht 52, 57, 73, 76, 85, 88

oververzadiging 26

pakkans 7, 19, 20, 135

persoonlijke aandacht 6, 8, 93, 96, 133, 134,

137, 140

positieve bekrachtiging 106-108, 112, 126

positieve gedragsbeïnvloeding 2, 121

psychotherapie 58, 73-75, 94, 101

recidive 7, 12, 16, 19, 20, 23-30, 39-41, 47, 48,

50, 52-57, 59-68, 72-86, 88-90, 92-97, 100,

101, 134, 136

recidivecijfers 25, 27, 28, 56, 64, 67, 81, 84, 88,

97

recidivetermijn 27, 65, 74, 77-79, 81, 85

recidivist 22, 27, 56, 59, 64, 68, 90, 97, 101, 135

reclassering 6, 16, 64, 133

regime 5, 50, 52, 57, 66, 131, 132

reinforcement 13, 17, 32, 50, 98, 105, 133, 140

relatie met de strafoplegger 120

relatie tussen daad en straf 119, 128

resocialisatie 16, 35, 37, 58, 65, 77, 103

response cost 3, 108, 112, 113, 121, 122,126

172

rijden onder invloed 1, 19, 21, 22, 30, 67, 124

sanctie (begripsbepaling)

scared straight 52, 57

schadevergoeding 53, 55, 56, 58, 67, 68, 79,

125, 126

seksuele delicten 1, 6, 22, 27, 28, 30, 128, 134

seksuele delinquenten 1, 6, 22, 24, 27-31, 49,

106, 109, 133, 134

seponeren 128, 136

sepot (zie seponeren)

shame aversion 23

shock incarceration 60-63

shock probation 52, 55, 57, 63, 64, 68

slaag (zie lijfstraf)

snelheid 7, 8, 134-136, 139

sociaal-therapeutische gevangenis 55, 58, 59,

63

sociale vaardigheid 2, 24, 29, 30, 32, 38, 42, 54,

66, 78, 81, 86-88, 101, 106

speciale preventie 9, 11, 19, 20, 104, 140

straf, juridische (begripsbepaling) 12

straf, psychologische (begripsbepaling) 13

strafdreiging 3, 12, 19, 20, 69, 119, 122

strafproces 4, 5, 15, 50, 103, 130

strafprocesrecht 5, 130

strafrechtstoepassing 3, 7, 8, 123, 134, 135, 137

strafschema 3, 117, 122, 136

strategieën voor gecontroleerd drinken 2, 42,

47

systematische desensitisatie 24

taakstraf 4, 122, 127, 128, 139, 140

tenuitvoerlegging 3, 5, 6, 17, 20, 103, 122, 123,

127, 131-134, 138

terugvalpreventie 42, 45, 47

TG (zie therapeutische gemeenschap)

therapeutische gemeenschap (TG) 2, 32, 43-48

tijdsverloop (zie ook snelheid) 3, 8, 116-119,

122, 136, 138

time-out 3, 98, 99, 108, 112, 114, 115, 119, 122,

126

trainingsprogramma 52, 57, 60

transactie 15, 126

uitleg 3, 5, 114, 118, 119, 122, 127, 128, 130-

132,138,139

verbeurdverklaring 126

vergelding 9, 11, 12, 16, 103, 140, 141



Trefwoordenregister

verkeersdelicten 79, 124

verkeersdelinquenten 22, 57

verslaafde delinquenten 2, 33, 42

verslaving 40, 42, 47

voorwaardelijke 2, 4, 6, 25, 44, 45, 52, 53, 55,

58, 63-66, 68, 76, 82, 90, 125, 128, 133

voorwaardelijke invrijheidstelling 6, 45, 53, 63,

65, 66, 68, 76, 133

voorwaardelijke veroordeling 2, 52, 53, 55, 58,

63, 64, 68, 125, 128

vrijheidsstraf 2, 4-6, 20, 25, 39, 44, 50, 55, 56,

58, 61, 62, 64, 66-68, 71, 80, 90, 122, 125, 126,

128, 131, 133

vroegtijdig afdoen 14

waarschuwen 5, 50, 79, 109, 112-114, 118, 123,

127, 130, 132

waarschuwing (zie waarschuwen)

werkstraf 5, 6, 15, 56, 58, 127, 131-133

werkverlof 54, 58

zekerheid 3-8, 28, 59, 68, 88, 99, 100, 117, 122,

130, 132, 134, 135, 139

zelfredzaamheid 42, 43, 47

173



Sinds 1990 verschenen rapporten in de reeks

Onderzoek en beleid

1990

98 Hulp aan slachtoffers van ernstige mis-

drijven; effecten van slachtofferhulp en

primaire opvang

Carl. H.D. Steinmetz

99 De Kwartaalkursus en recidive; een onder-

zoek naar de effecten van het experiment

Kwartaalkursus

P.H. van der Laan, A.A.M. Essers

100 Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit:

periode 1980-1988

J. Junger- Tas, M. Kruissink

101 Informatieverschaffing en schadebemidde-

ling door de politie; evaluatie-onderzoek

van een experiment bij slachtoffers van

misdrijven in Alkmaar en Eindhoven

M.L Zeilstra, H.G. van Andel

102 Over regels en appèl; de conflict-

opwekkendheid van artikel 57 AAW

H.R. Schimmel, G.J. Veerman

103 Misdaadondernemingen; ondernemende

misdadigers in Nederland

P.C. van Duyne, R.F. Kouwenberg, G. Romeijn

104 Werken met mensen; een onderzoek naar

werksituatie en functioneren van peniten-

tiair inrichtingswerkers

drs. M.M. Kommer

1991

105 Initiation and continuation of a criminal

career; who are the most active and

dangerous offenders in the Netherlands?

C.R. Block, C. van der Werff

106 Politie en milieuwethandhaving

E.A.I.M. van den Berg, W. Waelen

107 Achtergronden van delinquent gedrag onder
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M. Junger, W. Polder

108 Voorlichting over vandalisme doorgelicht;

evaluatie-onderzoek van een grootschalige

voorlichtingscampagne en studie naar

(on)mogelijkheden van voorlichting

R.F.A. van den Bedem, m.m.v. E.C. van den

Heuvel, H. Schelling, A. Schiewold

109 Criminaliteitspreventie onder allochtonen;

evaluatie van een project voor Marokkaan-
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G.J. Terlouw, m.m.v. G. Susanne

110 Het gerechtelijk vooronderzoek in woord en

daad

C. van der Werff, M. W. Bol, m.m.v. B.J.W.

Docter-Schamhardt

111 Aansprakelijkheid op grond van de Wet Be-

stuurdersaansprakelijkheid bij Faillissement

C. Cozijn

112 Evaluatie-onderzoek jeugdreclassering: de

effectmeting

E.C. Spaans, L. Doomhein

113 Vuurwapencriminaliteit in het vizier; een

onderzoek bij politie en justitie

M. Kruissink, m.m.v. R.F. Kouwenberg.

114 Prejop; een preventieproject voor jongeren

met politiecontacten in Amsterdam

L. Boendermaker, S.M. Schneider

115 De economie van het drugsbestaan;

criminaliteit als expressie van levensstijl en

loopbaan

M. Grapendaal, Ed. Leuw, J.M. Nelen
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1992

116 Schadebemiddelingsproject Middelburg

T. van Hecke, J. Wemmers

117 Preventiestrategieën in de praktijk; een

meta-evaluatie van criminaliteitspreventie-

projecten

W. Polder, F.J.C. van Vlaardingen

118 Moeilijk plaatsbare jongeren; en onderzoek

naar plaatsingen en pogingen tot plaatsing

in tehuizen van OTS-pupillen in de leeftijd

van 12 tot 17 jaar

P.H. van der Laan, C. Veevers, A.A.M. Essers

119 Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit en•,de

justitiële jeugdbescherming: periode

1980-1990

J. Junger-Tas, M. Kruissink, P.H. van der Laan

120 Politie, partners en milieu; woorden en daden

E.A.I.M. van den Berg, A. Hahn, m.m.v.

R.F. Kouwenberg, W. Waelen

121 Evaluatie van de Alcohol Verkeer Cursussen

Ed. Leuw, M. Brouwers

1993

122 Veel voorkomende criminaliteit op de

Nederlandse Antillen

J.M. Neten, J.J.A. Essers

123 Politie en openbaar ministerie tegen rassen-

discriminatie, ver de naleving van richtlijnen

M.W. Bol, B.J.W. Docter-Schamhardt

124 Prestige, professie en wanhoop; een onder-

zoek onder gedetineerde overvallers

G.J. Kroese, R.H.J.M. Staring

125 Motieven voor naturalisatie; waarom vreem-

delingen uit diverse minderheidgroepen

wel of niet kiezen voor naturalisatie

R.F.A. van den Bedem

126 Prestatieverschillen tussen arrondissements-

parketten

W. Polder, G. Paulldes

176

127 De tbs met aanwijzing; de toepassing van en

professionele oordelen over een straf-

rechtelijke maatregel

Ed. Leuw

128 Alternatieven voor de vrijheidsstraf; lessen

uit het buitenland

J. Junger- Tas

1994

129 Heenzendingen

M.M. Kommer

130 Appels en peren; een onderzoek naar de

recidive van dienstverleners en kort-

gestraften

E.C. Spaans

131 Delinquentie, sociale controle en 'life

events'; eerste resultaten van een longi-

tudinaal onderzoek

C.J.C. Rutenfrans, G.J. Tellouw

132 Rechtsverzorging en wetenschap; een plaats-

bepaling van het WODC bij het afscheid

van J. Junger-Tas

M.M.J. Aalbeits, J.C.J. Boutellier H.G. van

de Bunt (red.)

133 Het openbaar ministerie en grote fraude-

zaken

J.M. Nelen, M. Boone M.D. van Goudoever-

Herbschleb

134 De civiele procedure bij de kantonrechter;

evaluatie van een vernieuwing

A. Klijn, C. Cozijn, G. Paulides

135 Toelating en opvang van ama's

R. FA. van den Bedem, H.A.G. de Valk,

S. 0. Tan

136 Een partner van verre: de cijfers

J.J. Schoort, M. van de Klundert, R.F.A. van

den Bedem, J.C. van den Brink

137 Stoppen of verplaatsen? Een literatuuronder-

zoek over gelegenheidsbeperkende

preventie en verplaatsing van criminaliteit

R.B.P. Hesseling
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138 Criminaliteit en strafrechtelijke reactie;

ontwikkelingen en samenhangen

J.G.C. Kester, J. Junger- Tas

1995

139 Grenzen aan hereniging; de regels met

betrekking tot het bestaansmiddelen-

vereiste per september 1993

R.F.A. van den Bedem, J.C. van den Brink,

E.J. Verhagen

140 Gedragsbeinvloeding door strafrechtelijk

ingrijpen; een literatuurstudie

M. W. Bol

177
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