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Samenvatting

Dit is het vierde uit een door het WODC gepubliceerde reeks onderzoeksrapporten

naar recidive gepleegd door personen van wie de tbs is beëindigd. Al met al zijn

nu recidivegegevens bekend van personen die tussen 1974 en 1993 uit de tbs zijn

ontslagen. De gegevens over deze vier onderzoeken zijn in grote lijnen vergelijkbaar.

Bij alle vier uitstroomcohorten ging het om een recidiveperiode van minimaal drie

en maximaal acht jaar. In alle gevallen werden data verzameld over de geregistreerde

criminaliteit zoals die is vastgelegd in de justitiële documentatie. Daarnaast werd

gebruikgemaakt van de bij het ministerie van Justitie berustende gegevens over de

tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel.

In vergelijking tot de voorgaande recidiveonderzoeken is dit onderzoek op enkele

punten uitgebreid. Allereerst zijn er opnieuw recidivegegevens verzameld over

de ex-terbeschikkinggestelden van de eerste drie onderzoekscohorten. Hierdoor

werd het mogelijk om de ontwikkeling van recidive over een langere termijn na

ontslag uit de tbs (maximaal 23 jaar) in kaart te brengen. Als nieuw onderdeel bij dit

onderzoek is vervolgens gedetailleerder ingegaan op het 'proces van recidiveren' bij

'ernstige recidive' na tbs. Hiertoe zijn van ongeveer de helft van alle ex-terbeschik-

kinggestelden in het laatste cohort die na de tbs voor een (seksueel) 1 geweldsdelict

(of brandstichting) tot een gevangenisstraf van minimaal een half jaar werden ver-

oordeeld, nadere gegevens verzameld over de persoonlijke geschiedenis, het verloop

van de behandeling en de periode na beëindiging van de tbs. Ten slotte is bij dit

onderzoek aandacht besteed aan de vraag in hoeverre de inschatting van gevaar van

ernstige recidive na de tbs wellicht kan worden verbeterd door de toepassing van

meetinstrumenten.

Justitiële antecedenten en kenmerken van de behandelperiode

Ten opzichte van het vorige onderzoek zijn er weinig veranderingen opgetreden in

het justitiële verleden van de ex-terbeschikkinggestelden. Van ongeveer 90% van

deze populatie is criminaliteit voorafgaand aan de tbs-oplegging bekend. Rond

de 70% heeft voorafgaand aan de tbs een of meerdere geweldsdelicten gepleegd.

Vergeleken met een doorsneegroep van plegers van commune delicten, blijken

terbeschikkinggestelden ook vóór de tbs veel meer geweldsdelicten te hebben

gepleegd.

1 In het vervolg worden, tenzij anders vermeld, onder'geweldsdelicten' ook seksuele geweldsdelicten

verstaan.
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Bij vergelijking van de drie laatste cohorten blijkt de in het vorige tbs-rapport ge-

constateerde trend van steeds meer'ernstige' geweldsdelinquenten in de tbs te zijn

voortgezet. Bij het laatste cohort werd meer dan drie kwart veroordeeld voor een

'zwaar' geweldsdelict. Bij het vorige onderzoek gold dit voor ongeveer de helft van

het aantal ex-terbeschikkinggestelden. Ernstige geweldscriminaliteit is in toenemen-

de mate typerend geworden voor de tbs-populatie. In de twee decennia die door de

onderzoeken worden bestreken, is sprake van geleidelijk toenemende 'gevaarlijk-

heid' van de tbs-populatie. Het element'geweld' is een steeds typerender kenmerk

van de tbs-populatie geworden.

Ook de eerder geconstateerde trend van langer wordende behandeltermijnen blijkt

bij dit onderzoek te zijn voortgezet. Met name de intramurale behandelduur is bij

het laatste uitstroomcohort betrekkelijk sterk toegenomen tot bijna vijf jaar. Daar-

naast blijkt ook de trend van steeds minder beëindiging van de tbs vanuit het proef-

verlof2 en steeds meer contraire beëindiging van de tbs nog steeds voort te duren.

Bij het laatste cohort is iets meer dan 40% uit proefverlof ontslagen, terwijl 60% van

de ontslagen contrair was aan het advies van de inrichting. Deze gegevens laten een

voortgaande daling zien van het percentage terbeschikkinggestelden dat langs de

'koninklijke weg' is ontslagen. Niet meer dan 22% van het laatste uitstroomcohort

is ontslagen vanuit proefverlof in consensus tussen rechter en behandelaars. Overi-

gens blijken de percentages contrair ontslag en ontslag vanuit de inrichting vanaf

het begin van dit decennium weer af te nemen.

Recidive

In het onderzoek is aandacht besteed aan recidive tijdens de periode van tenuit-

voerlegging van de tbs en aan recidive na beëindiging van de tbs. Recidive tijdens

de tbs vertoont een sterk afnemende trend. Vergeleken met het tweede cohort is

deze in het laatste cohort ruim gehalveerd. De opeenvolgende onderzoekscohorten

vertonen een duidelijke globale trend met betrekking tot recidive van ex-terbeschik-

kinggestelden na beëindiging van de tbs. Uitgaande van 'alle criminaliteit' blijkt een

voortdurende afname van recidive over de verschillende cohorten. Bovendien ver-

toont zich bij alle cohorten een sterke vermindering van de mate van criminaliteit

na de tbs-behandeling in vergelijking met de periode voorafgaand aan de behande-

ling. Deze op zichzelf positieve trend zien we echter niet terug bij de voor de tbs

2 Bij proefverlof komt een einde aan de intramurale tbs. De terbeschikkinggestelde verblijft in de

maatschappij of eventueel in een andere verzorgings- of behandelingssetting. Het proefverlof kan in

principe van onbeperkte duur zijn en kan op gezag van de directeur van de tbs-inrichting worden in-

getrokken. Tijdens de intramurale opname kan ook verlofworden verleend. Verlof is altijd gebonden

aan bepaalde voorwaarden en een bepaalde tijdslimiet.
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meest relevante vormen van criminaliteit. Recidive met ernstige geweldsdelicten na

de tbs blijft stabiel op een niveau van tussen de 15% en 20%. In het laatste cohort is

circa 17% van de ex-terbeschikkinggestelden voor een geweldsdelict veroordeeld tot

een gevangenisstraf van zes maanden of langer.

Kenmerken van de behandelingsperiode blijken samen te hangen met het al dan

niet plegen van recidive na de tbs. Dit geldt met name voor de modaliteit van beëin-

diging van de tbs. Net als bij het vorige onderzoek vallen de resultaten goeddeels

samen met de mate van (theoretische) wenselijkheid van de manier waarop de tbs

is beëindigd. De meest onwenselijke modaliteit van beëindiging, namelijk contraire

beëindiging zonder proefverlof, levert veel meer recidive op dan andere vormen

van beëindiging. Het verschil in recidive is vooral sterk bij de, afgemeten aan de

justitiële reactie, ernstigere vormen van recidive. Zo blijkt niet minder dan 30% van

degenen die contrair vanuit de kliniek zijn ontslagen voor recidive te zijn bestraft

met een gevangenisstraf van zes maanden of langer. Bij degenen die (al dan niet

contrair) vanuit proefverlof zijn ontslagen, ligt dit percentage veel lager (gemiddeld

op 11%).

Wel of geen toepassing van proefverlof blijkt veel meer verschil in (ernstige) recidive

met zich mee te brengen dan het al dan niet bestaan van consensus tussen behan-

delaars en rechter over de beëindigingsbeslissing. Onder ex-terbeschikkinggestelden

die rechtstreeks vanuit de kliniek zijn ontslagen, komen tweeënhalf maal zo veel

'ernstige recidivisten' voor als onder degenen die vanuit proefverlof zijn ontslagen.

De verschillen in ernstige recidive tussen wel en niet contrair uit de tbs ontslagenen

blijken veel minder groot te zijn. Ook de overige (lichtere) recidivecriteria hangen

sterk samen met de vraag of er al dan niet proefverlof is toegepast. Ex-terbeschik-

kinggestelden die rechtstreeks uit de kliniek zijn ontslagen, hebben na de tbs ook

veel meer geringere delicten gepleegd.

Ook uit de multivariate analyses, waarmee is getracht om recidive zo goed mogelijk

te 'voorspellen' uit een samenstel van onafhankelijke variabelen, komt het criterium

wel/geen beëindiging vanuit proefverlof naar voren als een belangrijke 'voorspeller'

van recidive. Daarnaast blijkt recidive na de tbs vooral samen te hangen met de

'criminele habitus' van de ex-terbeschikkinggestelde. Personen met een uitgebreider

justitieel verleden die op relatief jonge leeftijd begonnen met criminaliteit, blijken

ook na de tbs meer criminaliteit te plegen. Overigens blijkt geweldsrecidive op basis

van het beschikbare materiaal veel moeilijker te voorspellen dan'elke recidive'.

In totaal 54 (17%) van de 314 ex-terbeschikkinggestelden in het laatste cohort heb-

ben'ernstige, tbs-achtige' criminaliteit gepleegd. Het gaat om recidivisten die na

beëindiging van de tbs geweldsdelicten of brandstichting hebben gepleegd en

daarvoor tot minimaal een half jaar gevangenisstraf zijn veroordeeld. Achteraf

kunnen deze personen worden gezien als gevallen van mislukte tbs-behandeling.

In het onderzoek is specifiek aandacht besteed aan de kenmerken van deze groep
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ernstige recidivisten. Al dan niet ernstig recidiveren na de tbs blijkt systematisch

samen te hangen met verschillende in dit onderzoek betrokken kenmerken. Globaal

komt het erop neer dat personen die na de tbs ernstige recidive pleegden, een

zwaardere justitiële voorgeschiedenis hebben. Daarbij hebben zij ook meer'tbs-

achtige' criminaliteit gepleegd. Tijdens de tbs worden bij deze groep meer proble-

men gerapporteerd. Bovendien hebben ernstige recidivisten op problematischere

wijze de tbs verlaten.

Net als in het vorige onderzoek is ook in dit onderzoek geconstateerd dat de zwaarte

van de voorafgaande criminele carrière en het verloop en de wijze van beëindiging

van de tbs belangrijke statistische voorspellers zijn van ernstige recidive na de tbs.

Personen die na de tbs terugvallen met nieuwe tbs-achtige criminaliteit, hebben

een relatief sterkere criminele habitus voor de oplegging van de tbs, hebben een

relatief incidentrijk verloop van de tbs en worden abrupter (zonder proefverlof) uit

de tbs ontslagen. Deze resultaten maken het mogelijk om ernstige recidive na de tbs

(mede) te verklaren als een functie van een sterkere criminele geneigdheid en een

minder geleidelijke overgang van de tbs-inrichting naar de samenleving.

Voor het eerste cohort ex-terbeschikkinggestelden (personen van wie de tbs tussen

1974 en 1978 is beëindigd) waren bij dit onderzoek recidivegegevens over een perio-

de van maximaal 23 jaar beschikbaar. Ook de cohorten van het tweede en derde

onderzoek zijn bij dit laatste onderzoek betrokken. Het was daarom mogelijk om

recidivetrends over een langere termijn in kaart te brengen dan de maximaal acht

jaar van elk afzonderlijk. Met de statistische survival-techniek is een schatting

gemaakt van het verloop van recidive na de tbs over een periode van 23 jaar. Na

verloop van circa twintig jaar na de beëindiging van de tbs blijken er praktisch geen

nieuwe recidivisten meer bij te komen. In totaal recidiveert volgens de survival-

analyse in een periode van 23 jaar 78% van de populatie van ex-terbeschikking-

gestelden. Uitgaande van 'alle geregistreerde criminaliteit' blijkt een sterke afname

van de groei van het aantal recidivisten na ongeveer acht jaar. Niet meer dan 8% à

9% van het totale aantal recidivisten pleegt het eerste recidivedelict minimaal acht

jaar na beëindiging van de tbs. Binnen twee jaar na beëindiging van de tbs heeft

reeds ruim 50% gerecidiveerd, na acht jaar heeft in totaal 70% eenmaal of meer-

malen gerecidiveerd. Daarna komen er dus nog maar weinig nieuwe recidivisten

bij. Anders gezegd: als iemand na acht jaar nog geen recidive heeft gepleegd, is er

slechts een geringe kans dat dit alsnog gebeurt. Op grond van de analyse van lange-

termijnrecidive mag worden verwacht dat uiteindelijk rond de 30% van de populatie

van ex-terbeschikkinggestelden eenmaal of meermalen zal worden vervolgd van-

wege een'gewoon' geweldsdelict en rond de 20% voor een of meerdere zware of

seksuele geweldsdelicten.
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Het proces van ernstige recidive

5

In dit onderzoek zijn gedetailleerdere, ook kwalitatieve gegevens verzameld over 26

van de 54 'ernstige recidivisten' na de tbs. Waar mogelijk zijn de volgende gegevens-

bronnen geraadpleegd: de bij het ministerie van Justitie berustende tbs-dossiers,

de in de inrichtingen berustende behandeldossiers, de bij het parket berustende

zaakdossiers over de ernstige recidivedelicten, en informatie van de begeleiders

(reclasseringsmedewerkers) van de ernstige recidivisten.

De bestudeerde groep ernstige recidivisten kenmerkt zich door een hevige sociale

en psychische problematiek: een veelal marginaal en disharmonisch milieu, een

zeer inadequate opvoeding met bijzonder negatieve identificatieobjecten, zich op

jeugdige leeftijd manifesterende ernstige gedragsproblemen, een mislukte school-

carrière, een nooit op gang gekomen inpassing in het arbeidsbestel en vroegtijdige

verslavingsproblematiek. Veelvuldige criminaliteit was een bijna vanzelfsprekend

onderdeel van deze zeer slecht verlopende psychosociale ontwikkeling.

Wellicht past een dergelijke zeer problematische persoonlijke geschiedenis bij de

tbs-populatie in zijn totaliteit. Specifieker voor de subgroep van ernstige recidivis-

ten lijkt het doorgaans zeer problematische verloop van de tbs-behandeling te zijn.

Bij de grote meerderheid van de bestudeerde gevallen wordt in de dossiers uit-

drukkelijk gesproken van een altijd moeizame en uiteindelijk als slecht verlopend

beoordeelde behandeling. In ongeveer de helft van de gevallen was sprake van

veelvuldige (ernstige) incidenten tijdens de behandelperiode: 'weglopen', hevige

(gewelddadige) conflicten, extreme onhandelbaarheid. Uit de tbs- en behandel-

dossiers blijkt dat behandelaars bij deze groep aan het eind van de tbs-periode

doorgaans een aanmerkelijk risico van (gevaarlijke) recidive waarnamen. Tegelijker-

tijd bestond in de meeste van deze gevallen de overtuiging dat verdere behandeling

zinloos was. Het ging vaak om personen die zich sterk (en soms agressief) verzetten

tegen behandeling of om'schijnaanpassers' die binnen de muren van de inrichting

weinig conflicten opleverden maar op wie de behandelaars geen vat kregen. In beide

gevallen van mislukkende behandeling, zowel bij de agerende en rebellerende

patiënten als bij de schijnaanpassers, werd soms gekozen voor een min of meer

geforceerde beëindiging van het intramurale verblijf als (nood)oplossing om enige

beweging in de stagnerende behandeling te krijgen. In veel gevallen van blijvend

perspectiefloze behandeling besloot de rechter uiteindelijk (contrair) tot beëin-

diging van de tbs.

Zowel behandelaars als rechters gingen er bij de beëindiging van de zeer proble-

matisch verlopende tbs'en veelal van uit dat het mogelijk was om de risico's van

ernstige recidive na de tbs te beheersen door toezicht en begeleiding. Uit de zaak-

dossiers van ernstige recidivedelicten en uit de gesprekken met reclasseringsbegelei-

ders van ernstige recidivisten blijkt echter dat de risico's gaandeweg evidenter

worden maar dat het in de praktijk niet goed mogelijk is om preventief in te grijpen.
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Pogingen van patiënten om zich aan begeleiding te onttrekken, blijken eerder regel

dan uitzondering te zijn. Dit geldt met name als er na de tbs (opnieuw) problemen

met alcohol- en/of drugsgebruik ontstaan. Verslaving biedt kennelijk een wereld

waarin de (ex-)terbeschikkinggestelde na de tbs kan onderduiken en tegelijkertijd

zal verslaving ongetwijfeld een sterke motivatie geven om uit het zicht van (justi-

tiële) begeleiders te blijven.

Ondanks de vaak ontwijkende bewegingen van de (ex-)terbeschikkinggestelden

menen met name de reclasseringsmedewerkers doorgaans dat ze goed inzicht

hadden in het (sociale) functioneren van hun cliënten. In vrijwel geen van de be-

studeerde gevallen kwam het feit dat het uiteindelijk 'misging' met deze cliënten

als een verrassing. De begeleiders wisten dat er grote problemen waren en dat er

daarom veel kans was dat zich (ernstige) recidive zou voordoen. Helaas betekende

deze voorspelbaarheid meestal niet dat er effectief kon worden ingegrepen ter

afwending van het gevaar. Als het erop aankomt, zo vinden de begeleiders, hebben

zij machteloos moeten toezien. Noodgedwongen stonden ze erbij en keken ze er-

naar. De (psycho)sociale problemen waren te groot en te gecompliceerd en vóórdat

er werkelijk ernstige recidive voorviel blijkt het in de praktijk nauwelijks mogelijk

te zijn geweest om ingrijpende maatregelen te effectueren, zoals (hernieuwde)

intramurale opname.

Het gebruik van meetinstrumenten voor de inschatting van gevaar

6

In de Nederlandse tbs-praktijk wordt tot dusver weinig of geen gebruikgemaakt van

speciaal voor de inschatting van gevaar ontwikkelde meetinstrumenten. Vooral in de

VS spelen dergelijke instrumenten een grote rol bij beleidsbeslissingen over het al

dan niet (voorwaardelijk) in vrijheid stellen van mogelijk gevaarlijke delinquenten of

psychisch gestoorden. Op grond van onderzoek naar de effectiviteit van voorspelling

van gevaar bestaat algemeen de overtuiging dat op psychometrie gebaseerde voor-

spelling veel beter presteert dan klinische voorspelling. Het lijkt echter de vraag of

een dergelijke conclusie ook opgaat voor de Nederlandse tbs-situatie, waar de kli-

nische voorspelling van recidivegevaar veel meer dan internationaal gebruikelijk is

wordt gebaseerd op langdurige en intensieve behandeling en observatie. Desalniet-

temin verdient het aanbeveling om de beslissingen over beëindiging van de tbs meer

dan nu het geval is mede te baseren op het gebruik van meetinstrumenten. Enkele

Engelstalige meetinstrumenten zouden na bewerking en normering voor de Neder-

landse situatie bruikbaar kunnen zijn. Een van de succesvolste meetinstrumenten,

de Psychopathy Checklist Revised (PCL-R), wordt op dit moment bewerkt voor de

Nederlandse (tbs-)populatie. Daarnaast wordt ook gewerkt aan een origineel

Nederlands instrument voor gevaarsinschatting aan het eind van de tbs.
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Conclusies

Al met al kan op basis van dit recidiveonderzoek worden geconcludeerd dat de tbs-

sector met een 'zwaarder' wordende populatie tegen een hoger wordende 'prijs' een

gelijkblijvende effectiviteit laat zien in termen van ernstige recidive. Anders gezegd:

de gelijkblijvende ernstige recidive wordt bereikt bij een relatief kleiner wordende

uitstroom uit de tbs. Over de vier tot dusver uitgevoerde recidiveonderzoeken zien

we in termen van ernstige recidive een nagenoeg constant blijvend percentage

mislukte tbs-behandelingen van circa 15%. Het gaat daarbij echter om personen

van wie de tbs gemiddeld steeds langer heeft geduurd.

Mede op basis van vorige tbs-recidiveonderzoeken is het mogelijk om binnen de

tbs-populatie een subgroep van 'hoog risico' aan te wijzen. Het gaat om terbeschik-

kinggestelden met een (voor deze populatie) meer dan gemiddeld sterke criminele

habitus, een incidentrijk verloop van de tbs en een afwezige (of mislukte) extra-

murale resocialisatiefase. Bij ernstige recidivisten is er veelal sprake van een duide-

lijk negatief klinisch oordeel over de behandelresultaten en het potentiële 'gevaar'.

En ten slotte is ook gebleken dat enkele meetinstrumenten wellicht een bijdrage

kunnen leveren aan geïndividualiseerde risico-inschatting. Het zou dus mogelijk zijn

om in de tbs een individualiseerbare procedure voor risicobepaling te realiseren op

basis van justitiële en behandelingsantecedenten, het gebruik van meetinstrumen-

ten en een geëxpliciteerd klinisch oordeel. Een consistent hoge risico-inschatting op

deze drie typen van variabelen zou er altijd toe moeten leiden dat er bij vertrek uit

de tbs zo goed mogelijke voorwaarden bestaan voor metterdaad effectief toezicht en

metterdaad effectieve begeleiding.



1

Inleiding

Het WODC heeft eerder drie onderzoeken gepubliceerd naar geregistreerde recidive

van opeenvolgende cohorten ex-terbeschikkinggestelden. Deze onderzoeken be-

slaan bij elkaar de periode van 1974-1988. Het gaat om de recidive van personen

van wie de terbeschikkingstelling op het moment van vaststelling van de recidive

minimaal drie jaar en maximaal acht jaar is beëindigd. In alle gevallen ligt de

gemiddelde recidivetermijn op ruim vijf jaar. Behalve de geregistreerde recidive

na beëindiging van de tbs zijn bij deze onderzoeken ook persoonskenmerken, het

justitiële verledèn van de ex-terbeschikkinggestelden en enkele kenmerken van de

behandelingsperiode betrokken.

Dit onderzoek is het vierde in deze reeks en heeft betrekking op personen van wie

de tbs is beëindigd tussen 1989 en 1993. De belangrijkste kwantitatieve recidive-

resultaten van deze vier onderzoeken zijn in grote lijnen onderling vergelijkbaar. In

vergelijking met de vorige onderzoeken is dit onderzoek uitgebreid met een meer

kwalitatief georiënteerd deelonderzoek. Dit heeft betrekking op de gang van zaken

bij de behandeling en de periode na beëindiging van de tbs bij ex-terbeschikking-

gestelden die zijn gerecidiveerd met `ernstige, tbs-achtige' criminaliteit.

We schetsen eerst het brede perspectief waarin de resultaten van recidiveonderzoek

binnen de tbs-sector kunnen worden begrepen.

1.1 Context en betekenis van recidive na de tbs

Beveiliging van de maatschappij tegen ernstige geweldscriminaliteit is een centrale

doelstelling van het strafrechtelijke systeem. Voor inzicht in de mate waarin deze

doelstelling wordt gehaald, is kennis van recidive na een strafrechtelijke interventie

van kardinaal belang. Omdat het bij de tbs gaat om ernstige (seksuele) geweldsdelic-

ten3, geldt dit zeker voor recidive na beëindiging van de tbs-maatregel.

Ook speelt hierbij een rol dat de publieke opinie veelal sterk wordt beïnvloed door

incidentele, ernstige en aangrijpende delicten die zijn gepleegd door ex-terbeschik-

kinggestelden. Dergelijke prominent in de publiciteit opspelende incidenten dreigen

een realistisch zicht op de effecten van de tbs-maatregel te vertroebelen. Mede om

deze reden is het wenselijk dat de geregistreerde recidive van de totale populatie van

beëindigde terbeschikkingstellingen periodiek in kaart wordt gebracht. Door derge-

lijk onderzoek over een langere periode herhaald uit te voeren, ontstaat er inzicht in

3 In het vervolg worden, tenzij anders vermeld, onder'geweldsdelicten' ook seksuele geweldsdelicten

verstaan.
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mogelijke veranderingen in de kenmerken van de tbs-populatie en de mogelijke

samenhang van deze veranderingen met het patroon van recidive na beëindiging

van de maatregel. Herhaald recidiveonderzoek voorziet daarom in een monitor-

functie voor de primaire beveiligingsdoelstelling van de tbs-maatregel.

10

De tbs is een strafrechtelijke maatregel die is bestemd voor plegers van ernstige

criminaliteit.4 De maatregel kan worden opgelegd indien volgens advisering van

psychiatrische en psychologische deskundigen de verdachte lijdt aan een 'gebrek-

kige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens' waardoor hij of zij

met betrekking tot het gepleegde delict minder dan volledig toerekeningsvatbaar

was en indien voor herhaling met een soortgelijk delict kan worden gevreesd. In

het geval van 'tbs met last tot verpleging' wordt de tbs ten uitvoer gelegd in een

speciaal daartoe aangewezen inrichting. Op dit moment bestaan in Nederland

negen tbs-inrichtingen en twee forensisch-psychiatrische klinieken (FPK's) die

specifiek zijn bestemd voor de opname van terbeschikkinggestelden. De capaciteit

voor opname in een tbs-inrichting is de laatste tien jaar sterk uitgebreid tot 970

plaatsen op dit moment.5 Rond 1990, in de periode van de laatste in dit onderzoek

opgenomen onderzoeksgroep, bestond de totale intramurale tbs-capaciteit nog uit

minder dan 400 plaatsen (Van Emmerik, 1999).

De tbs heeft als primaire doelstelling om 'gevaar' voor de samenleving dat uitgaat

van de'gestoorde' pleger van een ernstig delict zo goed mogelijk uit te bannen. Door

de wetgeving en de opleggingspraktijk is'gevaar' in de laatste twee decennia steeds

specifieker gedefinieerd als gevaar voor fysiek letsel. In termen van preventie komt

het erop neer dat de tbs ten doel heeft te voorkomen dat de terbeschikkinggestelde

verdere geweldscriminaliteit pleegt.6 Het meest doorslaggevende criterium voor

succes of falen van de maatregel bestaat dus uit het al dan niet achterwege blijven

van 'tbs-achtige' criminaliteit na de beëindiging van de maatregel.

Om dit doel te bereiken dient allereerst en op kortere termijn de detentie van de

terbeschikkinggestelde binnen de muren van de inrichting. Preventie van recidive

wordt gerealiseerd door'bewaring' en de daaruit voortvloeiende 'uitschakeling'

(incapacitatie). Functioneel onderscheidt de tbs zich in dit opzicht in wezen niet

van de gewone gevangenisstraf. De meest specifieke opdracht bij de tenuitvoerleg-

ging van de tbs is echter dat er een zodanige verbetering van het functioneren van

de terbeschikkinggestelde wordt bewerkstelligd dat deze na de tbs geen ernstig

risico meer oplevert voor het opnieuw plegen van geweldsdelicten. Deze eigenlijke

4 Bij de tbs met last tot verpleging gaat het om criminaliteit met een strafbedreiging van vier jaar of meer.

5 De totale tbs-populatie (inclusief terbeschikkinggestelden met proefverlof en terbeschikkinggestelden

die nog niet ter behandeling zijn opgenomen) bedraagt op dit moment ruim 1.300 personen (Van

Emmerik, 1999).

6 Ook sommige gevallen van brandstichting worden als 'typisch' tbs-delict beschouwd.
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missie van de tbs wordt nagestreefd door forensisch-psychiatrische interventie. De

formeel-juridische opdracht aan de tbs-inrichtingen voor de tenuitvoerlegging van

de tbs behelst verpleging. De feitelijke bedoeling van de maatregel is echter dat de

terbeschikkinggestelde in de kliniek wordt behandeld volgens de regelen der kunst

van de forensische psychiatrie. Dit betekent dat de tenuitvoerlegging van de straf-

rechtelijke maatregel waartoe een verdachte op strikt juridische gronden is ver-

oordeeld, in handen is gelegd van medisch-psychiatrische zorgverleners. Deze

hebben daarmee de feitelijke verantwoordelijkheid voor het welslagen van zowel

de kortetermijn- als de langetermijnbeveiligingsdoelstelling van de tbs.

Het duale (juridisch en medisch-psychiatrische) karakter van de tbs komt op tal van

wijzen tot uitdrukking. In organisatorisch opzicht blijkt dit uit de door de ministe-

ries van Justitie en van VWS gedeelde (financiële) verantwoordelijkheid voor de tbs-

inrichtingen en uit het toezicht.op het functioneren van de inrichtingen dat door

beide ministeries wordt uitgeoefend.

Meer wezenlijk komt het gemengd justitiële en gezondheidszorgkarakter van de

maatregel naar voren bij de voor recidiveonderzoek relevante beëindiging van de

tbs-maatregel. Essentieel voor de tbs als strafrechtelijke maatregel is de (in principe)

onbepaalde tijdsduur ervan. Formeel is de tbs geen straf en daarmee dient zij dus

niet als vergelding voor het gepleegde delict. Anders dan bij een straf wordt de tijds-

duur van een maatregel niet (primair) bepaald door de bij voorbaat in de strafmaat

uitgedrukte vergelding, die in hoge mate wordt gerechtvaardigd door de ernst van

het delict (Van der Landen, 1993).

Bij afwezigheid van een op voorhand vastliggende detentieperiode wordt de beëin-

diging van de tbs primair bepaald door de inschatting van gevaar. In deze zin vormt

inschatting van risico's de essentie van het beslissingsproces aan het einde van de

tbs-behandeling. Geweldsrecidive vormt het uiteindelijke criterium voor succes van

de al dan niet expliciete risk assessment die voorafgaat aan de beëindiging van de

tbs. In dit onderzoek ligt daarom enige nadruk op aspecten van risk assessment

binnen het perspectief van de forensische psychiatrie.

De beëindiging van de tbs is principieel afhankelijk van de overtuiging van de

behandelaars en uiteindelijk van de rechter dat er geen 'onacceptabel risico' voor

de maatschappij meer valt te duchten bij opheffing van de maatregel. De rechts-

positionele regeling van de tbs bepaalt dat er minimaal elke twee jaar een formeel

en door de rechter te toetsen advies voor wel of geen verlenging van de tbs wordt

uitgebracht. Bij de onderzoeksgroep waarover hier wordt gerapporteerd, is in dit

opzicht de wetswijziging van 1989 van belang, die bepaalt dat na een (elke) periode

van zes jaar een onafhankelijk deskundigenadvies voor verdere verlenging van de

tbs is vereist. Uiteindelijk beslist de rechter mede op grond van de advisering over

het wel of niet beëindigen van de maatregel. Bij advisering dient ook inzicht te

worden gegeven in het perspectief voor voortgezette behandeling. Uit onderzoek
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blijkt dat voor de rechter, zeker naarmate de tbs langer heeft geduurd en anders dan

de formele juridische grondslag van de strafrechtelijke maatregel impliceert, even-

redigheidsargumenten wel degelijk aan de orde zijn (Drost, 1991).7

Bij het feitelijke proces van beëindiging van de tbs spelen dus uiteindelijk drie typen

argumenten een rol: de inschatting van gevaar, het perspectief van een voortgezette

behandeling en de evenredigheid van de behandelingsduur en de ernst van het ge-

pleegde delict. Deze argumenten staan niet los van elkaar. Het duidelijkst komt dit

naar voren in het geval van een sterk geprononceerde inschatting van gevaar. In dat

geval wordt de tbs verlengd, ook als behandeling naar het oordeel van behandelaars

en rechter geen zin meer heeft. In wezen vindt er dan een verschuiving plaats in de

aard van de tenuitvoerlegging van de tbs, waarbij niet (langer) resocialisatie maar

uitschakeling (bewaring) het feitelijke doel is. De op dit moment spelende formering

van een long-stay-afdeling binnen het tbs-circuit, waarbij niet behandeling maar

verpleging vooropstaat, kan worden gezien als de organisatorische erkenning dat bij

een bepaalde categorie terbeschikkinggestelden een feitelijke verschuiving van de

doelstellingen van de tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel onvermijdelijk is.

De langer wordende behandeltermijnen en de instelling van een long-stay-afdeling

binnen de tbs-sector, zouden erop kunnen wijzen dat de beveiligingsdoelstelling

van de tbs in toenemende mate wordt gerealiseerd door voortgezette'opsluiting'. Dit

impliceert niet noodzakelijkerwijs een vorm van detentie binnen het strafrechtelijke

circuit. Opsluiting kan ook worden gerealiseerd in minder zwaar beveiligde settings

van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Zo is het mogelijk en zeker ook gang-

baar om terbeschikkinggestelden in het kader van het proefverlof op te nemen in

bijvoorbeeld een algemeen psychiatrisch ziekenhuis (APZ) of een rijksinstelling

voor beschermd wonen (RIBW). 'Transmuralisatie' is binnen de geestelijke-gezond-

heidssector een gangbaar begrip. In de context van de tbs betekent het dat beveili-

ging wordt gerealiseerd door voortgezette 'verpleging' binnen een minder zwaar op

beveiliging gerichte (GGZ-)instelling.

Bij dit recidiveonderzoek gaat het echter om personen van wie de tbs formeel ten

einde is gekomen. Na beëindiging van de tbs bestaat er geen juridische titel meer op

grond waarvan bij mogelijk toch weer dreigend gevaar preventieve actie kan worden

ondernomen.8 Beëindiging van de tbs impliceert dat de inschatting van gevaar door

de rechter, al dan niet in overeenstemming met het advies van de behandelaars,

kennelijk heeft geleid tot het oordeel dat er geen 'onacceptabel gevaar' voor ernstige

recidive meer bestaat. De mate van (ernstige) recidive na beëindiging van de tbs is

7 Voor een gering aantal gevallen speelt ook een rol dat de tbs na de wetswijziging van 1989 na vier jaar

niet meer verlengbaar was.

8 Recentelijk is hierin verandering gekomen doordat het bij wetswijziging van 1997 mogelijk is om de tbs

voorwaardelijk te beëindigen met een proefperiode van maximaal drie jaar.
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daarom te beschouwen als een ultieme maat voor het succes of falen van de behan-

deling in tbs en van de risk assessment aan het eind van de tbs-behandeling.

Voor de inschatting van gevaar zijn er drie gangbare modalitèiten: risk assessment

op basis van statistische (actuariële) kenmerken, risk assessment op basis van spe-

ciaal daartoe ontwikkelde meetinstrumenten en risk assessment op basis van het

klinische oordeel van behandelaars. In alle gevallen gaat het om de vraag in hoe-

verre (antecedente en/of'dynamische') kenmerken van'gestoorde delinquenten'

kunnen bijdragen aan een betere 'voorspelling' van de kans op ernstige recidive.

Deze vraagstelling staat mede centraal in het hier gerapporteerde onderzoek.

Het begrip 'voorspelling' vergt enige toelichting. Bij recidiveonderzoek zoals hier

gerapporteerd, wordt eerst gerecidiveerd en daarna wordt nagegaan welke aan de

onderzoekgroep verbonden kenmerken systematisch samenhangen met recidive

en zo mogelijk welke interpretatie aan deze samenhang kan worden verleend. Er is

daarom alleen sprake van voorspellen binnen de werkelijkheid van het onderzoek:

de betekenis van het begrip 'voorspellen' is bij dit onderzoek beperkt en minimaal

pretentieus bedoeld. In veel gevallen gaat het in feite om statistische voorspelling

of statistische verklaring: de constatering van statistische samenhang tussen ante-

cedenten en recidive, zonder het proces of de condities te kennen waaronder deze

samenhang optreedt. Bij actuariële en op meetinstrumenten gebaseerde voorspel-

ling gaat het nooit om de voor de praktijk van de tbs kardinale risico-inschatting

voor individuele terbeschikkinggestelden. Voorspellende uitspraken hebben in deze

gevallen altijd betrekking op kansberekeningen die gelden voor bepaalde subgroe-

pen uit de populatie van terbeschikkinggestelden. Dit staat in tegenstelling tot de

klinische voorspelling van gevaar. Bij klinische voorspellingen worden uitspraken

gedaan met betrekking tot individuele personen met hun eigen geschiedenis en hun

eigen toekomstperspectief.

1.2 De belangrijkste onderzoeksvragen

Bij dit onderzoek staan de volgende vragen centraal.

- Wat zijn de (ontwikkelingen van de) aard en mate van recidive van personen na

de beëindiging van de tbs-maatregel?

- Welke 'verklaringen' kunnen worden gegeven van recidive uit (antecedente)

persoons- en behandelingskenmerken?

- Wat zijn de mogelijkheden van risico-inschatting die van belang is voor de

beslissing om de tbs-maatregel te beëindigen?

- Wat zijn de persoons- en behandelingskenmerken van'ernstige recidivisten' en

hoe verloopt het proces van ernstige recidive?

In dit rapport worden een betrekkelijk gedetailleerde beschrijving en 'verklaring'

van recidivepatronen bij het laatste onderzochte cohort gegeven en wordt getracht

om in grote lijnen de ontwikkelingen over een langere termijn in kaart te brengen.

i: r



Hoofdstuk 1 14

Recidive van ex-terbeschikkinggestelden wordt belicht in samenhang met verande-

rende kenmerken van de tbs-populatie en met enkele belangrijke kenmerken van de

behandelingsperiode. Daarnaast wordt getracht om diepgaander inzicht te krijgen

in de beperkte deelgroep van ex-terbeschikkinggestelden die na beëindiging van de

maatregel ernstige, tbs-achtige recidive pleegt. Daarbij is waar mogelijk gebruik-

gemaakt van kwalitatievere gegevens over de persoonlijke achtergronden, de behan-

delingsgeschiedenis en de periode na terugkeer in de samenleving van deze ernstige

recidivisten.

In dit onderzoek is empirisch materiaal verzameld over actuariële en klinische risk

assessment. Met het oog op de mogelijke toepasbaarheid binnen de tbs-sector van

risico-inschatting op basis van psychometrische methoden is een meer theoretisch

hoofdstuk toegevoegd over het gebruik van meetinstrumenten bij de (forensisch-

psychiatrische) voorspelling van gevaar. Actuariële risk assessment is bij dit onder-

zoek aan de orde bij het exploreren van de samenhang tussen recidive na beëindi-

ging van de tbs en (globaal) de justitiële antecedenten van de ex-terbeschikking-

gestelden en enkele kenmerken van het verloop en de beëindiging van de tbs.

Klinische risk assessment is aan de orde bij het in vergelijking tot de vorige recidive-

onderzoeken nieuwe kwalitatieve onderzoeksmateriaal over het proces van recidive-

ren in het geval van ernstige geweldsrecidive na de tbs. Op grond van behandel-

dossiers, strafdossiers en gesprekken met begeleiders wordt getracht een beeld te

krijgen van factoren die een rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling van ernstige

recidive na de tbs.

1.3 Opzet en methode van onderzoek

In dit rapport worden de verschillende onderzoekspopulaties met een volgnummer

aangeduid. In alle gevallen bestaat de bestudeerde groep uit de voltallige populatie

van ex-terbeschikkinggestelden. Het gaat hierbij om zogenaamde uitstroomcohor-

ten. De in het rapport vermelde kenmerken van deze cohorten, zoals de kenmerken

van de behandelingsperiode, geven dus niet een beeld van de gehele tbs-populatie

maar uitsluitend van de groep van wie de tbs wordt beëindigd.

In tabel 1 zijn enkele basisgegevens over de vier recidiveonderzoeken samengevat.

Er blijkt een consistente en betrekkelijk sterke afname van het aantal beëindigde

tbs'en. Deze afname van het aantal beëindigingen wordt verklaard door een combi-

natie van twee factoren: een sterke afname van het aantal opleggingen van de tbs in

de periode van 1965 tot het begin van de jaren tachtig en een toenemende duur van

de maatregel vanaf medio jaren tachtig (Leuw, 1998).

In de laatste kolom wordt het gemiddelde percentage van de uitstroom vermeld dat

is gerelateerd aan de totale tbs-populatie in de desbetreffende tijdsperiode (Leuw,

1998). Het wordt direct duidelijk dat de relatieve uitstroom uit de tbs steeds sterker
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Tabel 1: Kerngegevens van de tbs-recidiveonderzoeken vanaf 1974

onderzoekspopulatie tbs beëindigd

in de jaren

recidive-

periode

aantal cases

in onderzoek

gem. tbs-

populatie

relatieve

uitstroom

tbsl 1974-1978 1974-1981 589 500 24% Ëw^

tbs2 1979-1983 1979-1986 422 413 20%

tbs3 1984-1988 1984-1991 395 467 17%

tbs4 1989-1993 1989-1996 328 567 12%

afneemt over de vier bestreken tijdsperioden. Bij het eerste cohort werd per jaar

gemiddeld 24% van de tbs-populatie ontslagen, bij het laatste cohort was dat nog

maar 12%. Bij de interpretatie van de resultaten van dit recidiveonderzoek dient

daarom rekening te worden gehouden met het feit dat, gerekend over de verschil-

lende cohorten, de (recidive)gegevens betrekking hebben op een steeds kleiner deel

van de tbs-populatie.

De verminderde relatieve uitstroom is van veel belang bij de interpretatie van reci-

dive na de tbs. Een cruciale vraag bij eventuele verminderde recidive is immers of

dit het gevolg is van verbeterde tijd-effectieve behandeling of van een conservatie-

vere selectiestrategie waarbij relatief minder personen uit de tbs worden ontslagen.

Omdat mag worden aangenomen dat juist 'recidivegevaar' wordt gehanteerd als

een belangrijk selectiecriterium, kunnen we verwachten dat er bij scherpe selectie

minder (ernstige) recidive zal optreden. In dat geval wordt voor de (op zich uiter-

aard gunstige) mindere recidive een prijs betaald in de vorm van een hoger percen-

tage personen dat'ten onrechte' niet uit de tbs is ontslagen.9 Er worden dan relatief

meer personen doorbehandeld zonder dat dat in termen van kans op ernstige

recidive noodzakelijk zou zijn geweest.

De waarschijnlijkste verklaring van de sterk verminderde relatieve uitstroom uit

de tbs is echter niet gelegen in scherpere selectiecriteria maar in een gaandeweg

'zwaarder' wordende tbs-populatie. Op grond van onderzoek en berichten uit de

tbs-wereld kunnen we aannemen dat de ernst van (gewelds)criminaliteit en de com-

plexiteit (meervoudigheid) van geestelijke stoornissen in de tbs-populatie duidelijk

is toegenomen (Van Emmerik, 1999; Leuw, 1998; Van Marle, 1999). Gelijkblijvende

recidive bij een zwaardere tbs-populatie zou dan worden bereikt door het (beleids-

matig) doen verminderen van de relatieve uitstroom. De prijs die wordt betaald,

bestaat dan niet uit meer ten onrechte niet-beëindigde terbeschikkingstellingen

maar eenvoudig uit het langduriger worden van de behandeling. De tbs-sector sta-

biliseert de effectiviteit van de behandeling door een gemiddeld langer wordende

behandelduur.

9 In termen van beslistheorie zijn dit de 'valse positieven': terbeschikkinggestelden die in de tbs zijn

gebleven maar die niet zouden zijn gerecidiveerd na beëindiging van de tbs (zie hoofdstuk 6).
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Ten slotte dient bij de afweging van de betekenis van recidiveresultaten voor het tbs-

systeem ook rekening te worden gehouden met de selectiviteit van de uitstroom.

Vooral het gegeven dat plegers van pedoseksuele delicten gemiddeld veel langer in

de tbs worden vastgehouden, is hierbij van veel belang. Dit betekent tot op zekere

hoogte dat pedoseksuele delinquenten zijn ondervertegenwoordigd in de recidive-

resultaten.

In het laatste cohort zijn van 314 personen justitiële-documentatiegegevens (JD-

gegevens) bekend. In één geval waren er om onopgehelderde redenen geen JD-

gegevens beschikbaar, in dertien gevallen waren er geen JD-gegevens vanwege het

overlijden van de ex-terbeschikkinggestelden. Ook in deze gevallen waren echter

wel de bij de dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) berustende gegevens beschikbaar.

Om deze reden wordt soms uitgegaan van in totaal 328 cases en soms van 314

cases.

Vergelijking van de resultaten van de vier onderzoeken wordt vereenvoudigd door-

dat in alle gevallen is gekozen voor een (theoretisch) gelijke recidivetermijn. De

'brutorecidivetermijn' (de periode tussen ontslag uit tbs en de meting van recidive)

beslaat bij al deze onderzoeken een tijdsperiode van minimaal drie jaar en maxi-

maal acht jaar.10 Zo geldt voor het laatste onderzoek een maximale recidivetermijn

die ligt tussen 1-1-1989 en 31-12-1996. De minimale recidivetermijn ligt tussen 31-

12-1993 en 31-12-1996.

Recidive is vastgesteld op basis van de in de justitiële documentatie geregistreerde

gegevens. Dit documentatiesysteem bevat gegevens over de juridische kwalificatie

(de delictsomschrijving) en de afdoening van alle misdrijven die justitie ter kennis

zijn gekomen. Bij deze onderzoeken heeft recidive dus uitsluitend betrekking op

officieel door justitie geregistreerde feiten. Daarmee is het onvermijdelijk een

minimale maat voor de werkelijk gepleegde recidive. De werkelijk gepleegde recidive

van ex-terbeschikkinggestelden is een onbekende factor hoger dan in deze recidive-

onderzoeken wordt vastgesteld. Overigens is bekend dat bij de voor dit onderzoek

meest relevante tbs-achtige recidive, geweldscriminaliteit, relatief weinig onbekend

gebleven daders voorkomen. Dit hangt samen met het feit dat bij geweldsdelicten de

dader vaak bekend of kenbaar is voor het slachtoffer (Coleman en Moynihan, 1996).

Bovendien is aannemelijk dat het dark number bij ernstige geweldscriminaliteit

relatief klein is doordat er bij dit soort criminaliteit veel opsporingsactiviteiten

worden ondernomen.

10 Bij de herhaalde analyse van de recidivegegevens van tbs3 is gebleken dat bij dit onderzoek bij een

aantal cases abusievelijk recidivegegevens over de jaren 1992 en 1993 zijn meegenomen. Dit heeft

geleid tot iets te hoge recidiveresultaten bij het vorige onderzoek. Bij dit onderzoek zijn de resultaten

van tbs3 hiervoor gecorrigeerd.
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Behalve van recidivegegevens is ook gebruikgemaakt van de bij de DJI-afdeling

Individuele terbeschikkingzaken (ITZ) berustende registratie van het verloop van de

opname in tbs. Deze gegevens hebben betrekking op de begin- en einddata van de

verschillende fasen van de tbs, mogelijke herselecties en eventuele perioden van

ongeoorloofde afwezigheid.

In aanvulling op de tot dusver door het WODC verrichte onderzoeken naar de

kwantitatieve ontwikkeling van recidive gebaseerd op gegevens van de justitiële

documentatie, hebben we bij dit onderzoek ook aandacht besteed aan achtergron-

den van en samenhangen met ernstige, tbs-achtige recidive na de beëindiging van

de tbs. Bij dit deelonderzoek is bijna de helft van de recidivisten betrokken die na

de tbs zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van minimaal zes maanden voor

een geweldsdelict of voor brandstichting. Dit deelonderzoek heeft betrekking op 26

ernstige recidivisten en het berust op kwalitatief onderzoeksmateriaal: ITZ-dossiers,

behandeldossiers, strafdossiers en gesprekken met extramurale begeleiders van de

ernstige recidivisten. Voor nadere details over de opzet en methoden van dit deel-

onderzoek verwijzen we naar hoofdstuk 5.

Ten slotte nog een enkel woord over de typering van de aard van de gepleegde

criminaliteit. Bij dit laatste onderzoek is ervoor gekozen om, anders dan bij de

vorige onderzoeken, nauwer aan te sluiten bij de hedendaagse praktijk van de tbs-

oplegging en de daaruit voortvloeiende veranderende populatie van terbeschikking-

gestelden. Om deze reden wordt het wel of geen rol spelen van een geweldselement

gehanteerd als indelingscriterium voor de aard van de gepleegde delicten." Bij dit

onderzoek wordt uitsluitend de typering'geweld' gebruikt als er expliciet sprake is

van geweld tegen personen. Om technische redenen kon deze verandering uitslui-

tend worden ingevoerd bij tbs2, tbs3 en tbs4.

Alle in dit rapport gepresenteerde gegevens over de aard van het delict zijn geba-

seerd op deze nieuwe indeling. Bij de vorige onderzoeken sloot de gekozen indeling

naar aard van het delict meer aan bij de juridische kwalificatie. Volgens de logica

van deze indeling werd bijvoorbeeld een betrekkelijk veelvoorkomend delict als

vernieling als 'agressief' delict gekwalificeerd. In de nieuwe delictsindeling komt

vernieling vanwege het ontbreken van een tegen personen gericht geweldselement

in de categorie 'overige' terecht. Hetzelfde geldt voor vermogensdelicten. Het voor-

deel van de nieuwe indeling is dat er nu een eenduidigere en gedifferentieerdere

indeling naar de aard en het wel of niet vóórkomen van geweld kon worden ge-

maakt. Anders dan bij de vorige onderzoeken is in deze nieuwe indeling het'typi-

sche' tbs-delict brandstichting als een aparte categorie opgenomen.

11 In bijlage 2 is vermeld welke afzonderlijke delicten vallen onder elk delictstype.
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1.4 Indeling van het rapport
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In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van de onderzoekspopulatie, waarbij

naast enkele demografische gegevens vooral de justitiële voorgeschiedenis van de

ex-terbeschikkinggestelden en de aard van het delict waarvoor de tbs werd opgelegd

aan de orde komen. In dit hoofdstuk bezien we ook in hoeverre geweldsdelinquentie

typerend is voor het algehele criminaliteitsbeeld bij deze populatie.

In hoofdstuk 3 staan de kenmerken van de behandelingsperiode in tbs centraal. We

bezien de tijdsduur van de verschillende fasen bij de tenuitvoerlegging van de tbs-

maatregel. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de mate waarin ongeoorloofde

afwezigheid voorkomt en aan de wijze van beëindiging van de tbs.

Hoofdstuk 4 en 5 vormen de kern van dit rapport. In hoofdstuk 4 gaan we gedetail-

leerd in op een aantal aspecten van recidive tijdens en vooral na de tbs. In paragraaf

4.1 wordt een globaal overzicht gegeven van de trends in recidive over alle cohorten

(voorzover er vergelijkbare gegevens beschikbaar waren). Het gaat om trends in de

frequentie, de aard en de ernst van de gepleegde recidive. In paragraaf 4.2 worden

enkele statistische samenhangen geëxploreerd tussen enerzijds recidive en ander-

zijds enkele belangrijke kenmerken van de justitiële voorgeschiedenis van de ex-

terbeschikkinggestelden en kenmerken van de periode van tenuitvoerlegging. Het

draait om de vraag in hoeverre het mogelijk is om recidive statistisch te' voorspellen'

op basis van de genoemde kenmerken. In hoofdstuk 4.3 worden de geregistreerde

kenmerken van de groep 'ernstige recidivisten' beschreven en wordt bezien in hoe-

verre deze afwijken van kenmerken van ex-terbeschikkinggestelden die na de tbs

geen ernstige'tbs-achtige' criminaliteit hebben gepleegd. In paragraaf 4.4 gaan we

summier in op de verschillen tussen de tbs-inrichtingen op het punt van recidive en

kenmerken van de behandelingsperiode. En ten slotte bezien we in paragraaf 4.5 de

recidive over een langere recidiveperiode van maximaal 23 jaar.

In hoofdstuk 5 komt het kwalitatieve deelonderzoek aan de orde. Er wordt getracht

om op basis van kwalitatieve gegevens over de persoonlijke geschiedenis, de behan-

delingsgeschiedenis en de gang van zaken na de tbs enig inzicht te krijgen in het

proces van ernstige recidive. In hoofdstuk 5 wordt veel aandacht besteed aan de

vraag in hoeverre behandelaars en begeleiders ernstige recidive hebben kunnen

voorzien.

In hoofdstuk 6 gaan we in op de mogelijkheden om de voorspelling van recidive te

baseren op meetinstrumenten.

In hoofdstuk 7 ten slotte worden de resultaten van het onderzoek samengevat,

enkele conclusies getrokken en enkele mogelijke beleidsconsequenties van het

onderzoek besproken.
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De onderzoekspopulatie

De mediane leeftijd bij veroordeling tot tbs in het laatste cohort is 27 jaar. Hier-

mee lijkt een einde gekomen aan de in het vorige onderzoek geconstateerde trend

waarbij de leeftijd bij oplegging van tbs gemiddeld lager werd. Gerekend over alle

onderzoeken fluctueert de mediane leeftijd bij oplegging van tbs tussen de 25 en

29 jaar.

Het cohort van ex-terbeschikkinggestelden bestaat voor het overgrote deel (97%)

uit mannen. In dit gegeven is in de loop van de tijd ook nauwelijks verandering L,.rl

gekomen. Gerekend over alle onderzoeken fluctueert het percentage vrouwen in

de populatie van ex-terbeschikkinggestelden tussen de 3% en 5%.12 Het geringe

percentage vrouwen in de tbs is ongetwijfeld (mede) een gevolg van het feit dat

tbs wordt opgelegd voor bij uitstek seksegerelateerde misdrijven, in dit geval

geweldsdelicten. Daarnaast is het denkbaar dat voor vrouwen relatief vaker een

niet-justitiële afdoening (namelijk een afdoening binnen de GGZ) wordt gekozen

bij 'gestoorde' geweldscriminaliteit.

Er zit wel een duidelijke ontwikkeling in een ander belangrijk kenmerk van de

onderzoekspopulatie. Het aantal allochtone (niet in Nederland geboren) ex-ter-

beschikkinggestelden neemt sterk toe, van 16% in het vorige onderzoek tot 25%

bij het laatste cohort. Dit percentage reflecteert de toename van het aandeel van

allochtonen in de tbs-populatie rond het jaar 1990. Algemeen wordt aangenomen

dat het allochtone element binnen de tbs in de komende jaren nog verder zal

toenemen.

2.1 Voorafgaande criminaliteit

Zoals gezegd, is de tbs bedoeld voor een populatie waarbij zowel een bepaalde vorm

van delinquentie als een mate van 'geestelijke gestoordheid' een rol speelt. Door

de combinatie van deze twee bepalende elementen is het mogelijk om de tbs-

populatie te zien als een verzameling delinquenten met een stoornis of als een

verzameling 'geestelijk gestoorden' die (incidenteel) een delict hebben gepleegd.

In hoeverre gaat het in de tbs om 'gestoorde criminelen' of om 'delinquente ge-

12 Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek werd in de jaren 1988 tot en met 1990 iets

minder dan 6% van alle gevangenisstraffen opgelegd aan vrouwen (CBS, 1992). Vrouwen in de tbs ver-

tonen een specifiek criminaliteitspatroon, voorafgaande criminaliteit is veel minder dan bij mannen,

en bij de vrouwen in dit cohort zien we vrijwel uitsluitend 'zware', niet-seksuele geweldsdelicten als tbs-

delict.
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Tabel 2: Justitiële voorgeschiedenis

voorgeschiedenis

voorafgaande criminaliteit

voorafgaande geweldscriminaliteit*

voorafgaand zwaar + seksueel geweld

aantal delicten-

aantal eerdere veroordelingen**

5 of meer veroordelingen

voorafgaande gevangenisstraf

idem >1 jaar

voorafgaande maatregelen***

leeftijd eerste veroordeling

Inclusief brandstichting.

Mediaan.

Inclusief jeugdbeschermingsmaatregelen.

20

1984-1988 1989-1993

(n=373) (n=314)

91% 90%

71% 70%

36% 43%

7 6

2 2

32% 27%

62% 58%

27% 19%

26% 22%

19 22

stoorden'? Naarmate de prevalentie van criminaliteit in de voorgeschiedenis van

terbeschikkinggestelden groter is, is er meer aanleiding om de eerstgenoemde

typering van de tbs-populatie te hanteren. In tabel 2 wordt de criminaliteitscarrière

van de twee laatste cohorten samengevat

Vergeleken met het vorige onderzoek zijn er weinig veranderingen opgetreden in

het justitiële verleden van de ex-terbeschikkinggestelden. Van slechts een kleine

minderheid (10%) was geen aan het tbs-delict voorafgaande criminaliteit bekend.

Het is duidelijk dat terbeschikkinggestelden bij uitstek worden gerekruteerd uit een

groep personen die al eerder en vaak ook veelvuldig misdrijven heeft gepleegd.

Bij het eerste proces-verbaal vanwege een misdrijf is de gemiddelde ex-terbeschik-

kinggestelde 19 jaar oud. De tbs wordt dus doorgaans opgelegd wanneer de indivi-

duele ontwikkeling van criminaliteit al gedurende een periode van ongeveer acht

jaar is voortgeschreden. Een ander opvallend gegeven is dat een ruime meerderheid

(70%) van de onderzoekspopulatie voorafgaand aan het tbs-delict een geweldsmis-

drijf (met inbegrip van brandstichting) heeft gepleegd. Rond de 40% van de ter-

beschikkinggestelden heeft al voor de tbs zware en/of seksuele geweldsdelicten

gepleegd.

Meer dan de helft van de onderzoekspopulatie werd al eerder veroordeeld tot ge-

vangenisstraf. Gerekend over de tot gevangenisstraf veroordeelden was er sprake

van een vrij lange voorafgaande detentieperiode van ongeveer twee jaar. Ongeveer

een derde van de populatie kan worden getypeerd als veelvuldige plegers van (be-

trekkelijk zware) criminaliteit. Het gaat dan om personen die vijf keer of vaker door

de rechter zijn veroordeeld en/of die zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van

langer dan een jaar. Voor een iets grotere groep geldt dat er voor de tbs kennelijk
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Tabel 3: Typering van de gepleegde delicten naar geweldselement voorafgaand aan de

tbs, in %

geweldselement tbs4 CBS 1990

(n=3.955) (n=1 00.435)

geweldselement ten opzichte van personen 18 9

niet-seksueel geweldselement 12 8

seksueel geweld 5 1

geen ernstige criminaliteit bekend is geworden. Deze ex-terbeschikkinggestelden

zijn voor de tbs niet eerder (tot een gevangenisstraf) veroordeeld. Ook hierin is in

vergelijking met de twee eerdere onderzoeken weinig verandering opgetreden.

In tabel 3 is de aard van alle door de onderzoekspopulatie begane delicten vooraf-

gaand aan het tbs-delict gespecificeerd naar het wel of niet vóórkomen van geweld.

Ook hierbij blijkt het gewelddadigere karakter van de criminaliteit die door deze

populatie wordt geproduceerd. Dit is uiteraard per definitie het geval bij het tbs-

delict. Maar ook voorafgaand aan de tbs blijkt sprake te zijn van een sterk afwijkend

patroon van delinquentie. Zo geldt voor 1990 dat van alle misdrijven met bekende

verdachte 9% betrekking heeft op geweldscriminaliteit. In het justitiële verleden van

de onderzoeksgroep kwam relatief tweemaal zo veel geweldscriminaliteit voor.

Op grond van het voorafgaande kunnen we de populatie van ex-terbeschikking-

gestelden globaal typeren als een groep die in grote meerderheid al voor het tbs-

delict vanwege een misdrijf bekend was bij de politie. Verreweg de meesten hadden

al eerder een geweldsdelict gepleegd. Ruim een derde van de populatie had slechts

minimale voorafgaande contacten met justitie en ongeveer een derde was voor de

tbs reeds veelvuldig en/of ernstig met de justitie in aanraking geweest. Net zoals

bij de vorige onderzoeken werd ongeveer een op de vijf ex-terbeschikkinggestel-

den eerder veroordeeld tot een maatregel als tbs of opname in een psychiatrische

inrichting.

2.2 Het tbs-delict

Zoals gezegd, is uit eerder onderzoek reeds gebleken dat de populatie van ex-ter-

beschikkinggestelden in de laatste tien à vijftien jaar bestaat uit personen die in

grote meerderheid naar aanleiding van een geweldsdelict ter beschikking zijn ge-

steld. Gezien de justitiële voorgeschiedenis kan een deel van de populatie worden

getypeerd als veelvuldige recidivisten. Aangenomen mag worden dat het veelal gaat

om personen bij wie criminaliteit onderdeel uitmaakt van een voor hen kenmerken-

de leefstijl. Gezien de veelvuldige recidive binnen een over het algemeen beperkt
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Tabel 4: Typering naar geweldselement van de gepleegde delicten bij de oplegging van de

tbs

geweldselement alle delicten

(n=519)

geen geweldselement

brandstichting

niet-seksueel geweldselement

zwaar geweld'

seksueel geweld

seksueel delict t.a.v. kinderen

Levensdelicten inbegrepen.

25

12

14

32

16

3

aantal jaren, kunnen we veronderstellen dat deze groep veelplegers van criminaliteit

niet door de gangbare justitiële reacties kunnen worden gecontroleerd. Een ander,

kleiner deel van deze populatie wordt gevormd door personen zonder enige geregi-

streerde criminele voorgeschiedenis. Hun incidentele ernstige criminaliteit is wel-

licht in mindere mate een aspect van criminele habitus en daarmee in relatief

grotere mate een aspect van psychische gestoordheid. Als prototypen van deze

deelpopulaties binnen de tbs kunnen we denken aan de persoonlijkheidsgestoorde

plegers van veelvuldige vermogens- of geweldsdelicten enerzijds en de incidentele

plegers van ernstig geweld binnen het eigen relatiedomein anderzijds. Eerstgenoem-

den zijn vaak al op jeugdige leeftijd begonnen met criminaliteit en vertonen de

typische kenmerken van de 'lage' sociaal-economische positie die in het algemeen

samenhangen met commune criminaliteit (Hagan en Peterson, 1995).

De tbs wordt in lang niet alle gevallen opgelegd voor één enkel delict. In het laatste

cohort werd de veroordeling tot tbs gebaseerd op in totaal 519 delicten. Dit is ge-

middeld 1,7 delict per veroordeling tot tbs. Van deze onderzoekspopulatie werd 61%

tot de maatregel veroordeeld op basis van één delict. Bij de overige 39% speelden

meerdere delicten een rol. In tabel 4 wordt het geweldselement aangeduid bij de

delicten die bij de tbs-oplegging door de rechter worden beoordeeld.

Uit tabel 4 blijkt dat bij de tbs-oplegging in veel gevallen naast het 'typische' tbs-

delict ook delicten aan de orde zijn waarbij geen sprake is van een geweldselement.

Dit gegeven kan erop duiden dat in een aantal gevallen van tbs-oplegging het ge-

weldselement is toegevoegd aan een gebruikelijker patroon van bijvoorbeeld ver-

mogensdelinquentie. Voor een deel van de tbs-opleggingen geldt kennelijk dat

het gaat om personen bij wie'gangbare' criminaliteit wordt gecompliceerd door

het geweldselement. Overigens komt hier ook de ondervertegenwoordiging van

pedoseksuele delinquenten in het uitstroomcotiort naar voren. Volgens recente

gegevens van het Meijers Instituut heeft 10% van de totale tbs-populatie zich schul-

dig gemaakt aan een pedoseksueel delict. Van de terbeschikkinggestelden die langer
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Tabel 5: Het `ernstigste' tbs-delict, in %

delict

brandstichting

niet-seksueel geweld

zwaar geweld

seksueel geweld

idem ten aanzien van kinderen

overige delicten

tbs2 tbs3 tbs4

1979-1983 1984-1988 1989-1993

(n=422) (n=395) (n=328)

11 16 14

9 11 10

37 41 46

14 18 21

5 4 3

23 9 7

dan acht jaar in behandeling zijn, heeft ruim 18% zich schuldig gemaakt aan een

pedoseksueel delict (Meijers Instituut, 1998).

Voor verdere analyse is het noodzakelijk om de ex-terbeschikkinggestelden te

typeren aan de hand van één enkel delict bij de oplegging van tbs. Zoals hierboven

al is aangegeven, kan dat in wezen alleen eenduidig worden gedaan bij de 61% ex-

terbeschikkinggestelden die slechts voor één delict terecht hebben gestaan. In het

geval van meervoudige tbs-delicten is, op dezelfde wijze als bij de vorige onder-

zoeken, het ernstigste13 delict benoemd als 'het tbs-delict'. Bij de combinatie van

vermogensdelict met geweld en een puur geweldsdelict bijvoorbeeld geldt het

laatste dus als tbs-delict. Zo wordt ook het seksuele geweldsdelict als tbs-delict

gekenmerkt in een combinatie met niet-seksuele geweldsdelicten. Tabel 5 geeft een

samenvatting van de delicten op grond waarvan de tbs is opgelegd. Gegevens over

het eerste onderzoek ontbreken omdat die niet meer konden worden gehercodeerd

naar de nieuwe indeling voor aard van het delict.

Voorzover dit kan blijken uit uitstroomcijfers, is de tbs vergeleken over de laatste

drie onderzoeken kennelijk steeds minder opgelegd naar aanleiding van delicten

zonder een specifiek op personen gericht geweldselement. In tbs2 gold dit nog voor

bijna een kwart van de tbs-populatie. In het laatste cohort werd slechts 7% van de

ex-terbeschikkinggestelden tot de maatregel veroordeeld voor een delict dat niet

meer dan'licht lichamelijk letsel' met zich meebracht. Bij het eerste onderzoek gold

dit nog voor 21% van de populatie.

Het blijkt dat de in eerdere onderzoeken geconstateerde trend van toenemend zwaar

geweld als aanleiding van de tbs-oplegging ook bij dit laatste cohort wordt voort-

gezet. Bij de wetswijziging van 1988 werd de al bestaande praktijk van beperking

van de tbs tot criminaliteit die ernstig fysiek gevaar voor derden met zich meebrengt

geformaliseerd. Het gaat daarbij vooral om ernstige geweldpleging. Uit tabel 5 blijkt

13 Dit is geoperationaliseerd als het delict met de zwaarste strafbedreiging.
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Tabel 6: Type voorafgaande criminaliteit naar type tbs-delict, in %

delictsoort vóór delictsoort tbs-delict

de tbs

brandstichting

geweld

zwaar geweld

seksueel geweld

idem t.a.v. kinderen

overige delicten

24

brandst. geweld zw. gew. seks. gew. seks kind. overig totaal

(n=41) (n=29) (n=121) (n=62) (n=9) (n=20) (n=282)

61 3 7 3 0 5 13

41 65 53 43 33 60 50

7 24 28 13 0 40 21

7 14 11 64 32 25 24

7 0 7 11 89 0 9

83 97 93 85 67 90 89

dat met name zwaar en/of seksueel geweld in steeds sterkere mate de aanleiding

is voor de oplegging van tbs. In het eerste onderzoek vormde dit type delicten on-

geveer de helft van de tbs-delicten. Sindsdien is zware geweldsdelinquentie onder

de tbs-populatie steeds verder toegenomen, tot meer dan twee derde in het laatste

cohort. Voor een goed begrip van het delinquentiepatroon van de terbeschikking-

gestelden is het van belang om na te gaan in hoeverre het tbs-delict typerend is

voor de justitiële voorgeschiedenis. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat een persoon

ter beschikking wordt gesteld voor een geweldsdelict, terwijl dit type delicten in

zijn voorgeschiedenis niet voorkomt. Omgekeerd is het ook mogelijk dat tbs niet is

opgelegd voor een specifiek geweldsdelict terwijl dit type delicten wel voor de tbs

is gepleegd. In tabel 6 bezien we de samenhang tussen het tbs-delict en de aan de

tbs voorafgaande delicten. Het gaat om de vraag naar proporties gepleegde voor-

afgaande criminaliteit per type tbs-delict. Uiteraard heeft deze tabel uitsluitend

betrekking op personen bij wie het tbs-delict niet het eerste delict was. Het gaat

daarmee om 90% (zie tabel 2) van de personen in dit cohort.

Op basis van de gegevens van tabel 6 kunnen er twee belangrijke conclusies worden

getrokken, namelijk dat `gewone' niet-geweldscriminaliteit in de voorgeschiedenis

voornamelijk typerend is voor al deze groepen. Zoals eerder gezegd, de tbc-popu-

latie bestaat merendeels uit personen die geneigd zijn tot gangbare criminaliteit.

Tegelijkertijd blijkt ook geweldscriminaliteit prominent aanwezig te zijn in de voor-

geschiedenis van alle naar aanleiding van het tbs-delict getypeerde groepen. Zo

maakt deze tabel bijvoorbeeld duidelijk dat onder de twintig terbeschikkinggestel-

den die zijn veroordeeld voor een delict zonder specifiek geweldselement, zeer veel

geweldscriminaliteit in de voorgeschiedenis voorkomt. Dit laatste zou erop kunnen

duiden dat, indien er sprake is van veel geweldsdelinquentie in de voorgeschiedenis,

in een aantal gevallen tbs wordt opgelegd bij een relatief minder geprononceerd

geweldselement in het tbs-delict. Maar tegelijkertijd is er ook sprake van een zekere

specialisatie per delicttype. Wanneer we voorbijgaan aan de bij alle groepen meest

voorkomende niet-geweldscriminaliteit, dan zien we de hoogste percentages vrijwel
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altijd in de diagonaal van tabel 6. Het gaat dan om de cellen waarin gelijksoortige

criminaliteit van het tbs-delict en vóór het tbs-delict wordt weergegeven. De groot-

ste specialisatie wordt, niet onverwacht, aangetroffen bij het kleine aantal seksuele

delinquenten met kinderen als slachtoffer. In deze groep vinden we relatief weinig

andersoortige delicten in de justitiële voorgeschiedenis.

Samenvattend kunnen we concluderen dat ernstige geweldscriminaliteit in toe-

nemende mate typerend is geworden voor de tbs-populatie. Uitgaande van de ernst

van het tbs-delict kunnen we veronderstellen dat in de twee decennia die door de

onderzoeken worden bestreken sprake is van geleidelijk toenemende 'gevaarlijkheid'

van de tbs-populatie. Het element' geweld' is een steeds typerender kenmerk van de

tbs-populatie geworden.
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De tenuitvoerlegging van de

tbs-maatregel

3.1 Behandelduur en ongeoorloofde afwezigheid

In vergelijking met het vorige onderzoek is er opnieuw en dit keer een vrij sterke

toename van de intramurale behandelduur opgetreden (zie tabel 7). Ex-terbeschik-

kinggestelden van wie in de periode van 1989 tot 1993 de tbs werd beëindigd,

hadden gemiddeld bijna vijf jaar in een kliniek verbleven, een toename van zeven

maanden vergeleken met de vorige onderzoeksperiode. De extramurale behandel-

duur (proefverlof) blijft over de verschillende cohorten stabiel op bijna één jaar.

In het materiaal is nagegaan in hoeverre er een samenhang bestaat tussen de aard

van het tbs-delict en de duur van de (intramurale) tbs. Dit blijkt vrijwel niet het

geval te zijn. Uitzondering vormt wellicht het kleine aantal terbeschikkinggestelden

die seksuele delicten tegenover kinderen hebben gepleegd. Deze negen terbeschik-

kinggestelden zaten gemiddeld ruim anderhalf jaar korter in de tbs dan de overige

terbeschikkinggestelden. Hierbij dient echter ook in aanmerking te worden ge-

nomen dat, zoals eerder vastgesteld, pedoseksuele delinquenten relatief minder

uitstromen uit de tbs.

Op grond van de beschikbare gegevens van de DJI van het ministerie van justitie zijn

enkele belangrijke kenmerken van de behandelingsperiode in kaart gebracht. On-

geoorloofde afwezigheid van de terbeschikkinggestelden geldt als een belangrijke,

zij het soms tegenstrijdig uitgelegde indicatie voor het verloop van de behandeling.

In de tbs-praktijk bestaat ongeoorloofde afwezigheid er meestal uit dat terbeschik-

kinggestelden niet op de afgesproken tijd terugkeren van onbegeleid verlof. Daar-

naast komt het ook min of meer regelmatig voor dat patiënten zich onttrekken aan

toezicht tijdens het begeleide verlof. Veel minder vaak is ongeoorloofde afwezigheid

het gevolg van een `harde ontsnapping' uit de tbs-inrichting.14

Omdat een dergelijke onttrekking aan de behandeling terstond aan het ministerie

van justitie dient te worden gemeld,15 kunnen we ervan uitgaan dat dit een betrek-

kelijk betrouwbare variabele is ter indicatie van het verloop van de behandeling.

Daarnaast is onttrekking aan de behandeling uiteraard van belang omdat juist

14 Van'harde ontsnapping' is sprake bij een geforceerde uitbraak uit de inrichting, dit in tegenstelling tot

'weglopen' uit een verlofsituatie.

15 Ongeoorloofde afwezigheid dient binnen 24 uur aan het ministerie te worden gemeld.
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Tabel 7: Ontwikkeling van de duur van de tbs-behandeling, medianen; in maanden

duur

intramurale behandelingsduur

totale duur tbs

duur vanaf vonnis

duur proefverlof
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tbs2 tbs3 tbs4

1979-1984 1984-1988 1989-1993

46 49 56

48 59 60

56 56 62

11 10 10

tijdens perioden van ongeoorloofde afwezigheid gelegenheid ontstaat om tijdens

de behandelingsperiode opnieuw delicten te plegen.

Tot op zekere hoogte is ongeoorloofde afwezigheid een gecalculeerd risico bij de op

zich niet omstreden noodzaak om de patiënt tijdens het verloop van de tbs-behan-

deling geleidelijk meer vrijheid te geven. Als een patiënt niet volgens afspraak

terugkeert in de kliniek, kan dat uiteraard worden opgevat als een signaal van een

tekortschietende impact van de behandeling op de terbeschikkinggestelde en daar-

mee dus vooral als een mogelijke risicofactor voor recidive na beëindiging van de

tbs. Maar ook andere interpretaties van ongeoorloofde afwezigheid tijdens de tbs

zijn heel goed mogelijk. De ongeoorloofde afwezigheid kan door de terbeschikking-

gestelde worden gehanteerd als een (letterlijk en figuurlijke) time-out, als een voor

de terbeschikkinggestelde'noodzakelijke' pauze ter regulering van het confronte-

rende karakter van de tbs-behandeling. Daarnaast komt het vooral bij langere epi-

soden van ongeoorloofde afwezigheid ook voor dat de terbeschikkinggestelde wil

bewijzen dat hij zich zonder problemen buiten de kliniek kan handhaven. In de

praktijk blijkt dit soms ook door de rechter te worden gehonoreerd bij zijn oordeel

over beëindiging van de tbs.

In tabel 8 laten we zien hoe dit gegeven zich vanaf het tweede onderzoek heeft

ontwikkeld. Ongeoorloofde afwezigheid blijkt in het laatste cohort iets te zijn ver-

minderd ten opzichte van het vorige onderzoek. Vergeleken met vorig onderzoek

zijn er minder patiënten die zich aan de behandeling onttrekken en bovendien is

ook de gemiddelde (mediane) duur van de onttrekkingsperiode afgenomen. De

betekenis van deze op zichzelf gunstige ontwikkeling valt uit de gegevens niet af te

leiden. Wellicht komt er minder ongeoorloofde afwezigheid voor als gevolg van suc-

cesvoller behandelen. Het is echter ook mogelijk dat de inrichtingen voorzichtiger

zijn geworden bij het verlenen van (onbegeleid) verlof of dat er sprake is van een

actiever'terughaalbeleid' bij ongeoorloofde afwezigheid.
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Tabel 8: Ongeoorloofde afwezigheid

afwezigheid 1979-1984 1984-1988 1989-1993

geen 58% 54% 60%

mediane duur 21 dagen 14 dagen

3.2 Wijze van beëindiging van de tbs

Van groot belang is de vraag op welke wijze de tbs is beëindigd. Hierbij spelen twee

kenmerken een belangrijke rol: de behandelfase waarin de beëindiging wordt ge-

effectueerd en het al dan niet bestaan van consensus over beëindiging van de

maatregel bij de belangrijkste beslissers. Het gaat om de beëindiging vanuit de

intramurale fase of vanuit de proefverloffase en om wel of niet contrair beëindigen.

Contraire beëindiging wil zeggen dat de rechter tegen het advies van de behande-

lende inrichting in besluit om de tbs niet te verlengen. In de praktijk blijken beide

kenmerken tot op zekere hoogte samen te hangen.

Er bestaat met name grote overeenstemming over de onwenselijkheid van ontslag

van de terbeschikkinggestelde vanuit de inrichting. Proefverlof geldt als een vrijwel

onontbeerlijke afsluitende fase van de behandeling. Tijdens het proefverlof kan

sociale aanpassing aan de wereld buiten de kliniek worden geoefend en getoetst.

Het grote voordeel van proefverlof is ook dat deze modaliteit een juridische titel

biedt voor begeleiding en toezicht. Als is gebleken dat het proefverlof niet goed ver-

loopt, kan de terbeschikkinggestelde er in principe op eenvoudige wijze aan worden

gehouden om de proefverlofvoorwaarden na te leven. Indien dit noodzakelijk wordt

geacht, kan de terbeschikkinggestelde worden teruggehaald naar de inrichting. Bij

beëindiging van de maatregel vanuit de inrichting bestaat er daarentegen geen

juridisch dwangmiddel om toezicht van bijvoorbeeld de reclassering of terugkeer

van de ex-terbeschikkinggestelde te effectueren.16 Dit betekent in feite dat er een

paradoxale situatie ontstaat: een intensieve intramurale interventie wordt gevolgd

door volledige afwezigheid van enige (justitiële) bemoeienis. We komen hier bij de

behandeling van het proces van recidiveren nog op terug.

In de tabellen 9 en 10 zijn de gegevens over de modaliteit van beëindiging van de

tbs-maatregel samengevat. Uit de in deze tabellen gepresenteerde gegevens blijkt

dat de eerder geconstateerde problematische ontwikkeling van de wijze waarop de

tbs-maatregel wordt beëindigd, zich bij het laatste cohort verder heeft voortgezet.

Nog het meest zorgelijk lijkt het gegeven dat in de jaren 1989-1993 de meeste

terbeschikkinggestelden rechtstreeks vanuit de kliniek werden ontslagen.

16 Sinds 1997 is dit veranderd doordat ook voorwaardelijke beëindiging van de tbs mogelijk is geworden.
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Tabel 9: Afsluiting van de tbs, in %

wijze van afsluiting

met proefverlof

zonder proefverlof

anders

contraire beëindiging

Tabel 10: Wijze beëindiging per behandelfase, in %

wijze van beëindiging

vanuit proefverlof, conform advies

vanuit proefverlof, contrair advies

vanuit kliniek, conform advies

vanuit kliniek, contrair advies
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1979-1984 1984-1988 1989-1993

55 47 43

39 48 51

6 4 6

34 47 60

1979-1984 1984-1988 1989-1993

44 33 22

11 13 21

16 15 12

23 34 39

Zoals gezegd, bestaat er een samenhang tussen contrair ontslag en vertrek vanuit de

kliniek. Deze samenhang is een gevolg van het feit dat er na het rechterlijke oordeel

dat de tbs-maatregel dient te worden beëindigd geen mogelijkheid meer bestaat om

proefverlof te effectueren. Het rechterlijke oordeel fungeert als een valbijl, waarna

er geen ruimte meer is voor geleidelijke beëindiging van de maatregel. Uit tabel 10

blijkt dat de theoretisch meest wenselijke modaliteit van beëindiging van de maat-

regel, namelijk beëindiging vanuit proefverlof met consensus van behandelaars en

rechter, zich nog slechts in een betrekkelijk kleine minderheid van de gevallen heeft

voorgedaan. Slechts een op de vijf terbeschikkinggestelden verlaat de tbs langs deze

'koninklijke weg'. De, alweer in theorie, meest problematische gang van zaken bij

beëindiging van de tbs is in de periode van 1979 tot 1993 relatief sterk toegenomen.

In het laatste cohort verliet meer dan een derde van de ex-terbeschikkinggestelden

de tbs vanuit de kliniek en tegen het advies van de behandelaars in. Dat wil zeggen

dat de minst wenselijke modaliteit van beëindiging het meest werd gepraktiseerd.

Er zijn aanwijzingen dat juist in de periode rond het begin van dit decennium sterk

de aandacht werd gevestigd op de hier geschetste onwenselijke ontwikkeling in de

wijze van beëindiging van de tbs. Daarom hebben we ook bekeken of er binnen de

periode van vijf jaar sprake is van een bepaalde ontwikkeling. Het blijkt dat de

beëindiging zonder proefverlof in de loop van deze periode duidelijk is verminderd,

van bijna 60% tussen 1989 en 1991 tot rond een derde in 1992 en 1993. Wel of geen

contrair ontslag vertoont een veel grilliger ontwikkeling. Het is denkbaar dat het al

dan niet effectueren van proefverlof een (veel) beter door'het beleid' te beïnvloeden

beslissingsmodaliteit is dan het rechterlijke oordeel over het al dan niet verlengen

van de maatregel. Voor de executie van de maatregel kunnen langs verschillende
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wegen richtlijnen worden gegeven. De rechter dient echter als magistraat uiteinde-

lijk geheel naar het eigen oordeel te beslissen.

Vooralsnog is niet duidelijk hoe de sterke toename van contrair ontslag uit de tbs

(60% in het laatste cohort) moet worden verklaard. Het lijkt zeer wel mogelijk dat dit

vooral een 'conservatieve' strategie van de tbs-instellingen reflecteert. In dat geval

minimaliseren de behandelaars het risico van een 'te vroegtijdige' beëindiging van

de tbs. De inrichtingen laten het dan aan de rechter over om de verantwoordelijk-

heid voor dat risico te dragen. De onwenselijke consequentie van een dergelijke

strategie is uiteraard dat er geen ruimte overblijft voor proefverlof. We zullen in

het volgende hoofdstuk zien of de in theorie onwenselijkere gang van zaken bij het

beëindigen van de maatregel ook heeft geresulteerd in een toename van recidive na

de tbs.
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Recidive

Het meest doorslaggevende criterium voor de effectiviteit van de tbs-behandeling

is de mate van (gewelds)recidive na de beëindiging van de maatregel. De primaire

doelstelling van de tbs-maatregel strekt ter beveiliging tegen ernstige, fysieke schade

berokkenende criminaliteit. Hiertoe dient in eerste instantie de detentie binnen de

inrichting gedurende de intramurale fase. Beveiliging van de maatschappij wordt

aanvankelijk gerealiseerd door uitschakeling. In dat opzicht fungeert de tbs niet an-

ders dan reguliere detentie. Op langere termijn wordt deze doelstelling nagestreefd

door therapeutische interventie. Hierbij is niet uitschakeling maar resocialisatie

het doel. De behandeling binnen de tbs heeft tot doel zodanige verbetering van het

functioneren van de terbeschikkinggestelde te bewerkstelligen dat deze zelfstandig

of eventueel binnen een begeleidende/verzorgende setting kan functioneren zonder

onacceptabel gevaar voor de samenleving op te leveren.

De forensisch-psychiatrische behandeling staat dus ten dienste van deze preven-

tieve doelstelling. Criminaliteit is het meest voor de hand liggende criterium voor

het succes of falen van de tbs-behandeling. Dit succescriterium dient echter nader

te worden gespecificeerd. Uiteindelijk gaat het niet om de vraag of ex-terbeschik-

kinggestelden na de tbs wel of niet opnieuw met justitie in aanraking komen, maar

om de vraag of ze nog fysiek gevaar voor de gemeenschap opleveren. De tbs wordt

(anders dan in het verleden) niet opgelegd omdat iemand 'onverbeterlijk' delinquent

is maar omdat hij in samenhang met psychische gestoordheid ernstige gewelds-

criminaliteit heeft gepleegd en omdat er voor herhaling wordt gevreesd. Het uit-

eindelijke succescriterium voor de tbs is dus niet de afwezigheid van criminaliteit

als zodanig maar de afwezigheid van (ernstige) geweldscriminaliteit. Van de tbs

wordt niet verlangd dat er'oppassende burgers' uit de kliniek komen maar dat de

ex-terbeschikkinggestelden niet meer gevaarlijk zijn.

Dit laatste wil echter niet zeggen dat meer gangbare delinquentie zonder gewelds-

element van geen belang is als criterium voor het succes van de tbs-maatregel. Er

bestaat in dit geval eerder een indirecte betekenis voor de effectiviteit van de tbs.

Niet-gewelddadige criminaliteit is vooral relevant als succescriterium voorzover

het kan gelden als indicatie van een niet-gelukte resocialisatie die de kans op tbs-

achtige criminaliteit doet vergroten. Gezien het eerder geconstateerde samengaan

van gewelddadige en niet-gewelddadige criminaliteit in de voorgeschiedenis van

de ex-terbeschikkinggestelden, lijkt de aanname plausibel dat geen recidive met

tbs-achtige criminaliteit weliswaar het belangrijkste succescriterium voor de tbs-

behandeling is, maar dat ook andersoortige recidive in elk geval relevant is als
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Tabel 11: Recidive tijdens de tbs-behandeling

aantal delicten 1979-1984 1984-1988 1989-1993

één of meer delicten tijdens 42% 32% 29%

gemiddeld aantal delicten tijdens 1,5 0,98 0,60

succescriterium. We beschouwen daarom recidive in het algemeen als een indicatie

van gevaar na de behandeling en recidive met geweld als het werkelijke criterium

voor gevaar na de beëindiging van de tbs.

4.1 De ontwikkeling van tbs-recidive in de laatste twintig jaar

In deze paragraaf wordt de ontwikkeling van recidive tijdens en na de tbs beschre-

ven met inbegrip van de eerder uitgevoerde recidiveonderzoeken. Over enkele

onderwerpen is voor tbsl geen informatie voorhanden. In tabel 11 vermelden we

eerst enkele basisgegevens over algemene recidive tijdens de totale periode van

tenuitvoerlegging van de tbs.

Hier blijkt, gerekend over de laatste drie onderzoeken, een betrekkelijk sterke

afname van recidive. In het laatste cohort recidiveert nog maar ruim een kwart van

de ex-terbeschikkinggestelden tijdens de tenuitvoerlegging van de maatregel. Bij het

cohort 1979-1984 gold dit nog voor 42%. Deze op zichzelf positieve ontwikkeling laat

verschillende interpretaties toe. Het is mogelijk dat effectiever toezicht en effectie-

vere behandeling in de tbs ertoe hebben geleid dat er tijdens de tbs minder recidive

optreedt. Een mogelijke verbetering van het toezicht kan worden afgeleid uit het

eerder geconstateerde gegeven dat er in het laatste cohort minder sprake is van

ongeoorloofde afwezigheid. Bovendien kan recidive tijdens de tbs heel goed zijn

afgenomen omdat er, zoals eerder is gebleken, minder proefverlof wordt verleend.

Het beschikbare materiaal biedt helaas niet de mogelijkheid om de relatie vast te

stellen tussen recidive tijdens de tbs en wel of geen proefverlof.

Bij de op zichzelf betrekkelijk geringe recidive tijdens de tbs-behandeling in het

laatste cohort is het wel opvallend dat daarbij relatief vaak sprake is van 'tbs-achtige'

criminaliteit. Bijna de helft (47%) van de tijdens de tbs gepleegde recidive blijkt te

bestaan uit geweldsdelicten. Recidive tijdens de tbs-behandeling is over de verschil-

lende cohorten sterk teruggelopen. Indien zich tijdens de tbs recidive voordoet, dan

is dit echter vaak problematisch van aard.

We komen nu toe aan de centrale vraag bij dit onderzoek: hoe heeft de recidive na

beëindiging van de tbs zich ontwikkeld? We bekijken eerst hoe deze ontwikkeling

over de vier onderzoeken er globaal uitziet, daarna stellen we enkele details en

samenhangen met betrekking tot recidive na de tbs aan de orde.
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Tabel 12: Recidive na de tbs aan de hand van vier recidivecriteria, in % (n=314)

recidivecriterium

enig misdrijf gepleegd

opnieuw veroordeeld

idem onvoorwaardelijke straf

idem >6 maanden of tbs

1974-1978 1979-1983 1984-1988 1989-1993

63 64 59 53

51 50 49 42

33 32 31 30

16 22 19 21

Tabel 13: Aard van het recidivedelict gespecificeerd naar het geweldselement

recidivedelict

brandstichting

enig geweld, niet-seksueel

zwaar geweld, niet-seksueel

geweld seksueel

seksueel geweld t.a.v. kinderen

overig

Uitsluitend brandstichting met levensgevaar.

tbs2

(n=1.847)

tbs3

(n=1.416)

tbs4

(n=910)

7 (0%)* 23 (2%) 14 (1%)

156 (8%) 133 (9%) 94 (10%)

30 (2%) 34 (2%) 44 (5%)

33 (2%) 32 (2%) 15 (2%)

29 (2%) 9 (1%) 2 (0%)

1.592 (86%) 1.185 (84%) 741 (81%)

In tabel 12 worden de percentages ex-terbeschikkinggestelden vermeld, die een-

maal of meermalen gerecidiveerd zijn, uitgesplitst naar vier recidivecriteria. De in

de tabel genoemde criteria (de gradaties van de justitiële reacties) kunnen worden

beschouwd als een benadering van de ernst van de recidive.

Uit tabel 12 blijkt een duidelijke afname van criminaliteit op het meest algemene

recidivecriterium. Over de vier cohorten blijkt na de tbs een relatief steeds groter

aantal ex-terbeschikkinggestelden in het geheel niet te recidiveren. In het laatste

onderzoek geldt dit voor bijna de helft van de ex-terbeschikkinggestelden. Een

soortgelijke afname van recidive geldt ook voor het volgende recidivecriterium: alle

delicten na tbs die op zijn minst tot een veroordeling hebben geleid. We kunnen

dus concluderen dat algemene recidive na de tbs in dit onderzoek duidelijk is

verminderd. Bij de ernstigere vormen van recidive is echter geen sprake van een

afname. Net als bij de vorige onderzoeken wordt na de tbs ongeveer een op de vijf

ex-terbeschikkinggestelden voor een misdrijf veroordeeld tot een betrekkelijk zware

gevangenisstraf.

Zoals gezegd, is het meest specifieke succescriterium voor de tbs-maatregel het na

de tbs niet opnieuw plegen van geweldscriminaliteit. Om de ontwikkeling van dit

gegeven te beoordelen vergelijken we eerst de aard van de na de tbs gepleegde de-

licten, gespecificeerd naar het geweldselement. Hiertoe hebben we de beschikking

over gegevens van de laatste drie onderzoeken (zie tabel 13).
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Tabel 14: Gemiddelde aantal delicten na tbs per delictsoort

delict tbs2 tbs3 tbs4

enig delict 4,38 3,80 2,90

enig geweldsdelict 0,60 0,62 0,54

ernstig geweldsdelict 0,22 0,20 0,19

Tabel 15: Geweldselement bij recidive na de tbs, eenmaal of meermalen gepleegd, in %

recidivedelict

brandstichting

enig geweld, niet-seksueel

zwaar geweld, niet-seksueel

geweld seksueel

seksueel geweld t.a.v. kinderen

overig

tbs2 tbs3 tbs4

(n=422) (n=373) (n=314)

2 5 4

21 18 17

6 7 10

6 6 5

4 2 1

56 50 43

In tabel 13 wordt niet uitgegaan van de ex-terbeschikkinggestelden maar van alle na

de tbs gepleegde delicten. Uit een vergelijking van twee cohorten blijkt dat er met

betrekking tot de aard van de gepleegde recidivedelicten weinig veranderingen zijn

opgetreden. Over de drie onderzoeken zien we een lichte verschuiving in de richting

van relatief meer geweldscriminaliteit. In totaal werden door het laatste cohort ex-

terbeschikkinggestelden 61 ernstige geweldsdelicten gepleegd. Bij dit onderzoek

vormen ernstige geweldsdelicten in vergelijking met het vorige onderzoek een

fractioneel hogere proportie (ruim 7% tegenover 5%) van het totaal aantal na de tbs

gepleegde delicten. Zoals blijkt uit de resultaten van tabel 13, dient het enigszins

grotere aandeel van geweldscriminaliteit in het totaal van de recidive na tbs vooral

te worden begrepen als een gevolg van de afname van de totale recidive.

De percentages in tabel 13 hebben alleen betrekking op de samenstelling van crimi-

naliteit na de tbs en niet op het aantal delicten per persoon na de tbs. Dit laatste

gegeven wordt vermeld in tabel 14.

Gerekend over het totale aantal na tbs gepleegde delicten, blijkt dat de recidive

betrekkelijk sterk is verminderd. Dit geldt echter niet of nauwelijks voor de tbs-ach-

tige criminaliteit. In de categorie `enig geweldsdelict' is elk delict met een expliciet

geweldselement (inclusief brandstichting) opgenomen. Bij deze categorie zien we

in vergelijking met het vorige onderzoek een geringe afname van het gemiddelde

aantal recidivedelicten na de tbs. Ernstige geweldsdelicten omvatten zware gewelds-

delicten (met ernstig letsel of levensdelicten), aanranding, verkrachting en seksuele

misdrijven tegenover kinderen. Deze relevantste categorie delicten na beëindiging

van de tbs is constant gebleven in vergelijking met het vorige onderzoek.
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Tabel 16: Gemiddelde totale criminaliteit van de onderzoeksgroep voor, tijdens en na de

maatregel
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alle criminaliteit per persoon/jaar 1979-1983 1984-1988 1989-1993

voor 1,85 1,6 1,6

tijdens 0,26 0,17 0,09

na 0,77 0,67 0,47

In tabel 15 is aangegeven welke percentages ex-terbeschikkinggestelden na de tbs

eenmaal of meermalen een delict met een gespecificeerd geweldselement hebben

gepleegd.17

De gegevens in tabel 15 hebben betrekking op 'alle bekend geworden delicten'. Hier-

boven hebben we geconstateerd dat er afgemeten aan een lichter recidivecriterium

een daling is opgetreden van recidive na de tbs-behandeling. Uitgaande van het

zwaarste recidivecriterium (opgelegde gevangenisstraf van meer dan zes maanden)

bleek echter geen afname van recidive. Tabel 15 gaat uit van een andere presentatie

van de recidivegegevens. De percentages in de tabel geven weer in hoeverre na de

tbs een bepaald geweldselement voorkomt bij eenmaal of meermalen gepleegde

delicten. We zien dat het percentage ex-terbeschikkinggestelden dat zware niet-

seksuele geweldscriminaliteit pleegt na de tbs iets is toegenomen, van 7% in het

vorige onderzoek tot 10% in dit onderzoek. Daarnaast pleegt 6% na de tbs een sek-

sueel (gewelds)delict. We kunnen concluderen dat net als bij het vorige onderzoek

rond 15% van de ex-terbeschikkinggestelden na beëindiging van de tbs opnieuw

'ernstige, tbs-achtige' criminaliteit pleegt. In vergelijking met het vorige onderzoek

zijn er vrijwel geen veranderingen opgetreden. Volgens beide onderzoeken recidi-

veert rond de 30% met een of meer delicten waarbij een geweldselement een rol

speelt. Vergeleken met het vorige onderzoek is dus geen sprake van enige verbete-

ring of verslechtering met betrekking tot soortgelijke recidive als waarvoor de ex-

terbeschikkinggestelden in de tbs zijn opgenomen.

Ten slotte vergelijken we in tabel 16 de totale criminaliteit voor, tijdens en na de

maatregel per terbeschikkinggestelde. We gaan er daarbij van uit dat, net als in het

vorige onderzoek, de brutorecidiveperioden voor, tijdens en na de tbs ongeveer

gelijk zijn.

Samenvattend kan worden geconstateerd dat de opeenvolgende onderzoekscohor-

ten een duidelijke globale trend vertonen met betrekking tot recidive van ex-ter-

beschikkinggestelden. Uitgaande van 'alle criminaliteit' blijkt een voortdurende

afname van recidive over de verschillende cohorten. Dit geldt zowel voor'alle

17 De percentages in tabel 15 laten steeds zien welke proportie met het genoemde type delict heeft

gerecidiveerd. In deze tabel kan elke recidivist dus meer keren voorkomen.
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recidive' tijdens als na de tbs. Bovendien blijkt bij alle cohorten een sterke ver-

mindering van de mate van criminaliteit na de tbs-behandeling in vergelijking met

de periode voorafgaand aan de behandeling. Deze op zichzelf positieve trend zien

we echter niet terug bij de voor de tbs meest relevante vormen van criminaliteit.

Recidive met ernstige geweldsdelicten na de tbs blijft stabiel op een niveau van

tussen de 15% en 20%. In het laatste cohort wordt circa 17% van de ex-terbeschik-

kinggestelden voor een geweldsdelict veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes

maanden of langer.

4.2 De statistische voorspelling van recidive

In deze paragraaf gaan we nader in op de kenmerken van en samenhangen met de

na de tbs gepleegde recidive. We gebruiken het begrip 'voorspelling' onder voor-

behoud van de in de inleiding gemaakte opmerkingen.

Allereerst ligt de vraag voor de hand in hoeverre plegers van bepaalde typen tbs-

delicten een verschillend recidivepatroon laten zien. Het is bijvoorbeeld denkbaar

dat plegers van delicten met een sterke specifieke motivatie, zoals brandstichting of

seksuele delicten tegenover kinderen, ook na de tbs relatief veel soortgelijke delicten

zullen plegen. In tabel 17 wordt een overzicht gegeven van het gemiddelde aantal

veroordelingen tot gevangenisstraf voor 'alle delicten' en voor 'soortgelijke delicten'

na de tbs voor de plegers van de verschillende typen tbs-delicten.

De gemiddelde recidive blijkt per type tbs-delict inderdaad sterk uiteen te lopen.

Gemiddeld wordt verreweg de meeste recidive gepleegd door ex-terbeschikking-

gestelden die vanwege een delict zonder zwaar geweldselement in de tbs zijn op-

genomen. Dit gegeven draagt bij aan het eerder vermelde vermoeden dat juist de

(afgaande op de ernst van het tbs-delict) relatief 'lichtere' gevallen de sterkste

criminele oriëntatie hebben. Anders gezegd: bij oplegging compenseert hun sterkere

criminele oriëntatie de relatief geringe ernst van het tbs-delict. Mogelijk wordt bij de

'minder ernstige' tbs-delicten de tbs vooral opgelegd bij delinquenten die als sterk

recidivegevaarlijk worden aangemerkt.

Van belang is de vraag in hoeverre kenmerken van de behandelingsperiode samen-

hangen met het al dan niet plegen van recidive na de tbs. Dit geldt met name voor

de modaliteit van beëindiging van de tbs. De modaliteit van beëindiging, al dan niet

conform en al dan niet vanuit proefverlof, is immers gebaseerd op beslissingen die

binnen het justitiële (forensisch-psychiatrische) systeem worden genomen. Beslis-

singsstrategieën die hierbij een rol spelen, zijn uiteraard vatbaar voor verandering.

Zoals eerder gezegd, geldt met name voor beslissingen over het gunnen van proef-

verlof dat deze geheel binnen het kader van de tenuitvoerlegging van de tbs kunnen

worden genomen. Met andere woorden, beslissingen hierover liggen geheel in han-

den van de tbs-behandelaars en het ministerie van justitie en worden niet door de

onafhankelijke rechter getoetst. Dit onderstreept eens temeer het gegeven dat aan
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Tabel 17: Frequentie van algemene en speciale recidive per delictsoort

recidivedelict
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alle recidive soortgelijke recidive

brandstichting (n=43) 0,37 0,23

enig geweld, niet-seksueel (n=30) 1,33 0,30

zwaar geweld, niet-seksueel (n=146) 0,43 0,08

seksueel geweld (n=65) 0,83 0,11

seksueel geweld t.a.v. kinderen (n=9) 0,44 0,00

overig (n=21) 1,57 1,19

Tabel 18: Recidive volgens vier criteria naar de modaliteit van beëindiging van tbs, in %

modaliteit beëindiging

proefverlof conform

proefverlof contrair

inrichting conform

inrichting contrair

nieuw pv nieuwe

veroordeling

idem

vrijheidsstraf

idem >6 mnd.

onvoorw.

32 24 12 6

38 31 19 16

54 38 31 18

69 57 43 30

de samenhang tussen de modaliteit van beëindiging en de aard en mate van recidive

na de tbs argumenten kunnen worden ontleend om beslissingsstrategieën voor het

al dan niet (tijdig) instellen van proefverlof te herzien.

In tabel 18 zijn de relevante gegevens samengevat. Recidivegegevens worden ver-

meld voor de vier mogelijke combinaties van wel of geen proefverlof en wel of geen

contraire beëindiging.

Zoals eerder gezegd, is conform ontslag vanuit het proefverlof in principe de meest

wenselijke vorm van beëindiging van de tbs en is contrair ontslag vanuit de inrich-

ting de meest onwenselijke.

De resultaten vallen goeddeels samen met de mate van (theoretische) wenselijkheid

van de manier waarop de tbs wordt beëindigd. Met name blijkt duidelijk dat de

meest onwenselijke modaliteit van beëindiging, contraire beëindiging zonder proef-

verlof, veel meer recidive oplevert dan andere vormen van beëindiging. Het verschil

in recidive is vooral sterk bij de, afgemeten aan de justitiële reactie, ernstigere vor-

men van recidive. Zo blijkt niet minder dan 30% van degenen die contrair vanuit de

kliniek zijn ontslagen voor recidive te zijn bestraft met een gevangenisstraf van zes

maanden of langer. Bij degenen die (al dan niet contrair) vanuit proefverlof worden

ontslagen, ligt dit percentage veel lager (gemiddeld op 11%).

Om te kunnen onderscheiden tussen het effect van wel of geen conforme beëindi-

ging en wel of geen beëindiging uit proefverlof vatten we in de tabellen 19 en 20

dezelfde gegevens op een andere manier samen.
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Tabel 19: Samenhang tussen bestraffing en proefverlof, in %

opgelegde gevangenisstraf na tbs wel proefverlof geen proefverlof

geen of <6 maanden*

?6 maanden

89

11

73

27

totaal 100 100

Tabel 20: Samenhang tussen bestraffing en wijze van beëindiging, in %

opgelegde gevangenisstraf na tbs beëindiging beëindiging

conform advies contrair advies

geen of <6 maanden* 83 79

>_6 maanden 17 21

totaal 100 100

Uit de vergelijking van de tabellen 19 en 20 wordt duidelijk dat wel of geen toepas-

sing van proefverlof veel meer verschil in (ernstige) recidive met zich meebrengt

dan het al dan niet bestaan van consensus tussen behandelaars en rechter over de

beëindigingsbeslissing. Onder ex-terbeschikkinggestelden die rechtstreeks vanuit de

kliniek zijn ontslagen, komen tweeënhalf maal zo veel ernstige recidivisten voor als

onder degenen die vanuit proefverlof werden ontslagen. Ook de overige (lichtere)

recidivecriteria blijken sterk samen te hangen met het al dan niet toegepast zijn

van proefverlof. Ex-terbeschikkinggestelden die rechtstreeks uit de kliniek zijn ont-

slagen, hebben na de tbs ook veel meer geringere delicten gepleegd. De overduide-

lijke samenhang van de niet-toepassing van proefverlof met recidive na beëindiging

van de tbs biedt een sterk argument voor een beleidsmatige oplossing. Deze zou

ertoe moeten leiden dat het - ongetwijfeld vaak onvermijdelijke - contraire ontslag

niet tot gevolg hoeft te hebben dat er geen steun en toezicht meer mogelijk is na het

verlaten van de tbs-inrichting. We zullen op dit belangrijke punt nog terugkomen.

4.2.1 Multivariate samenhangen tussen kenmerken van de ex-terbeschikking-

gestelden en recidive na beëindiging van de tbs

Gebleken is dus dat recidive na de tbs samenhangt met de wijze van beëindiging van

de tbs. Terbeschikkinggestelden die vanuit proefverlof zijn ontslagen, recidiveren

veel minder dan terbeschikkinggestelden die rechtstreeks vanuit de kliniek zijn ont-

slagen. Zoals gezegd, wordt deze relatie wellicht (deels) verklaard door samenhan-

gen met andere kenmerken, zoals het al dan niet contraire ontslag of de 'geneigd-

heid tot criminaliteit' zoals die mogelijk blijkt uit de voorafgaande justitiële carrière

van de terbeschikkinggestelde. Dit zou zich bijvoorbeeld voordoen indien de kliniek
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de justitiële voorgeschiedenis zwaar laat wegen bij de beslissing over het al dan niet

verlengen van de tbs, terwijl de rechter meer kijkt naar de ernst van het tbs-delict

en het perspectief van de behandeling. In dat geval zou de significante relatie tussen

wel of geen proefverlof en al dan niet beëindigen dus deels worden verklaard door

de justitiële voorgeschiedenis en het al dan niet contraire ontslag. In statistische

termen: een deel van de door een onafhankelijke variabele (in dit geval contraire

beëindiging) verklaarde variantie op de afhankelijke variabele (in dit geval recidive)

wordt verklaard door samenhang van de onafhankelijke variabele (wel of geen proef-

verlof) met andere (onafhankelijke) variabelen.

4.2.2 Voorspelling gebaseerd op regressieanalyse

Voor de statistische verklaring van één criteriumvariabele (= afhankelijke variabele)

op basis van een aantal kenmerken (= onafhankelijke variabelen) is regressieanalyse

een geschikte statistische procedure. Bij regressieanalyse wordt een zo goed moge-

lijke statistische verklaring geconstrueerd op basis van de unieke samenhang van

een aantal onafhankelijke variabelen met de criteriumvariabele. Hierbij is het moge-

lijk om het relatieve gewicht van elke onafhankelijke variabele in deze vergelijking te

bepalen.

Op het materiaal zijn regressieanalyses uitgevoerd voor de statistische verklaring

van drie criteriumvariabelen: het totaal aantal veroordelingen na de tbs, het aantal

veroordelingen voor enig delict met een geweldselement na de tbs en het aantal

veroordelingen voor een 'ernstig' geweldsdelict na de tbs. Als onafhankelijke varia-

belen fungeren een aantal kenmerken waarvan op basis van de reeds gepresenteerde

resultaten of op basis van eerder onderzoek bekend is dat ze samenhangen met de

criteriumvariabele. Indien deze samenhangen ook inhoudelijk 'zinvol' zijn, dan is

dit een voordeel voor de interpretatiemogelijkheden van de resultaten van de

regressieanalyse.

De volgende onafhankelijke variabelen zijn opgenomen in de regressieanalyses:

aantal veroordelingen tot onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de tbs ('voor-

straf'); aantal geweldsdelicten voor de tbs ('voorgew'); leeftijd bij de eerste veroor-

deling vanwege een misdrijf ('leefver'); het aantal processen-verbaal tijdens de tbs

('tijdpvb'); het aantal malen ongeoorloofd afwezig tijdens de tbs ('aantoa'); wel of

geen beëindiging met proefverlof ('eindpv'); het al dan niet contrair beëindigen van

de tbs ('eindwijze'). Recidive na de tbs wordt dus verklaard door kenmerken van de

justitiële voorgeschiedenis, de behandelingsperiode in de tbs en de modaliteit van

beëindiging van de tbs.

In tabel 21 staan de resultaten van de regressieanalyse voor het meest algemene

criterium van de drie genoemde recidivecriteria: de veroordeling voor een misdrijf

na de tbs.
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Tabel 21 : Regressieanalyse voor de verklaring van het aantal veroordelingen ter zake van

een misdrijf na de tbs

r' R2"

gevangenisstraf vóór de tbs 0,45 0,21

aantal pv's tijdens de tbs 0,28 0,26

al of geen proefverlof -0,22 0,27

leeftijd eerste veroordeling -0,26 0,28

r = eerste-ordecorrelatiecoëfficient.

R2 = (multipele) verklaarde variantie.

De overige in de regressievergelijking opgenomen variabelen leveren geen signifi-

cante bijdrage aan de statistische verklaring van het recidivecriterium na de tbs

(geweldsdelicten voor de tbs, wel of geen contrair ontslag en ongeoorloofde

afwezigheid tijdens de tbs).

Uit de resultaten van de regressieanalyse blijkt dat de variantie op de variabele'aan-

tal veroordelingen vanwege een misdrijf na de tbs' voor 28% kan worden verklaard

uit de vier in de vergelijking meespelende kenmerken. De regressieanalyses voor de

verklaring van geweldsrecidive en 'zware' geweldrecidive leveren weinig resultaten

op. Er worden slechts zeer geringe percentages variantie (<10%) verklaard. Volledig-

heidshalve vermelden we de resultaten van deze analyses in bijlage 4. Uit deze veel

geringere mogelijkheid tot statistische verklaring van specifiekere recidive blijkt een

onvermijdelijke complicatie van elke risk assessment, namelijk dat de voorspelling

moeilijker wordt naarmate de relevantie van het voorspelde toeneemt. Met andere

woorden, het is veel makkelijker om (statistisch) te voorspellen of iemand wel of

niet zal recidiveren dan om te voorspellen dat iemand zal recidiveren met een tbs-

achtig delict.

Uit de regressieanalyses komt overigens consistent naar voren dat de justitiële

voorgeschiedenis relatief sterk samenhangt met recidive na de tbs. Naarmate er

meer criminaliteit in de voorgeschiedenis van de terbeschikkinggestelden wordt

gevonden, zien we ook meer recidive na beëindiging van de tbs. Bovendien blijkt

er een betrekkelijk robuuste samenhang te zijn met wel of geen beëindiging vanuit

proefverlof. De regressieanalyses bevestigen de eerdere indruk dat proefverlof een

veel belangrijker kenmerk is in verband met recidive na beëindiging dan het al dan

niet contraire ontslag. Ook dit is een aanwijzing dat er wellicht veel valt te winnen

bij een poging om'altijd' een (de-factovorm van) proefverlof te realiseren. In het

kwalitatief materiaal zal worden nagegaan in hoeverre het ontbreken van proefverlof

of van feitelijk toezicht na de beëindiging van de tbs een rol heeft gespeeld bij het

totstandkomen van ernstige recidive.
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4.2.3 Voorspelling gebaseerd op discriminantanalyse
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Zoals gezegd, wordt met multivariate analyses getracht om op basis van beschikbare

onderzoeksgegevens een zo goed mogelijke statistische 'voorspelling' te geven van

een nader gedefinieerd recidivecriterium. Omdat gebruik wordt gemaakt van een

combinatie van partiële correlaties met de criteriumvariabele, waarbij de onder-

linge samenhang tussen de onafhankelijke variabelen geen rol speelt, maakt de

multivariate benadering het mogelijk om een dergelijke voorspelling te optimalise-

ren. Elke (multivariate) techniek heeft echter zijn eigen beperkingen. Door regressie-

analyse is het mogelijk om de variantie van het recidivecriterium als continue

variabele te 'voorspellen'. Dat wil zeggen dat de statistische voorspelling betrekking

heeft op de mate van recidiveren en niet op het al dan niet recidiveren als zodanig.

Daardoor zal de uitkomst van de regressieanalyse sterk worden bepaald door een

naar verhouding klein aantal personen dat na de tbs frequent is gerecidiveerd.

Door een andere techniek toe te passen, de discriminantanalyse, is het mogelijk

om aan de hand van een aantal onafhankelijke variabelen zo goed mogelijk te

onderscheiden tussen ex-terbeschikkinggestelden die wel of niet (volgens het ge-

definieerde criterium) gerecidiveerd hebben. Met name ontstaat er dan inzicht in

de mate waarin de 'voorspelling' van al dan niet recidiveren op basis van de base

rate kan worden verbeterd. Voorspelling op basis van de base rate betekent dat uit-

sluitend de bekende toevalskans van al dan niet recidiveren wordt verdisconteerd. In

een concreet geval zou bij een steekproef van ex-gevangenen bijvoorbeeld kunnen

worden vastgesteld dat 70% na de detentie recidiveert. Uitgaande van deze recidive

base rate worden er van elke tien ex-gevangenen willekeurig zeven aangewezen als

personen die in de toekomst zullen recidiveren. Op basis van de toevalskans kan

worden berekend dat gemiddeld ruim twee gevangenen (30% van zeven) ten on-

rechte als recidivist worden aangewezen. Discriminantanalyse geeft antwoord op

de vraag in welke mate de voorspelling op basis van toeval (= base rate) wordt ver-

beterd wanneer rekening wordt gehouden met de combinatie van relevante met

recidive samenhangende (onafhankelijke) variabelen. In hoofdstuk 6 gaan we nader

in op enkele beslistheoretische aspecten van de voorspelling van recidive. Hieronder

geven we eerst de resultaten van de discriminantanalyse.

Op het materiaal zijn twee discriminantanalyses uitgevoerd, namelijk voor de on-

derscheiding van ex-terbeschikkinggestelden die al dan niet na beëindiging van de

tbs zijn veroordeeld voor enig delict en voor de onderscheiding van ex-terbeschik-

kinggestelden die al dan niet zijn veroordeeld voor enig geweldsdelict. De base rate

(wel recidive) voor deze twee recidivecriteria bedraagt respectievelijk 43% en 30%.

De met deze base rates corresponderende toevalskansen voor een juiste voorspelling
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Tabel 22: De onderscheiding van wel en niet veroordeelden na de tbs (n=314)

feitelijke recidive voorspelde recidive

wel recidive geen recidive

wel recidive 87 (28%) 48 (15%)

geen recidive 36 (11%) 143 (45%Po)

van al dan niet recidiveren bedragen respectievelijk 50%18 en 58%. In de tabellen 22

en 23 wordt aangegeven in hoeverre op basis van de discriminantanalyse het al dan

niet recidiveren beter kan worden 'voorspeld' dan op basis van de base rate.

In de discriminantanalyse wordt elke casus op basis van de combinatie van onaf-

hankelijke variabelen toegewezen aan de wel-recidive- of geen-recidiveconditie.

Daarnaast is uiteraard van elke casus het feitelijke al dan niet recidiveren bekend.

Per casus zijn er dus vier mogelijkheden. Er wordt een juiste'voorspelling' gedaan

wanneer de toewijzing volgens de discriminantanalyse en het feitelijke al dan niet

recidiveren met elkaar overeenstemmen. In tabel 22 zijn dit dus de cellen wel/wel

(28%) en geen/geen (45%). In de overige gevallen is sprake van onjuiste voorspel-

ling. Uit tabel 22 blijkt dat door toepassing van de discriminantanalyse 73% (28% +

45%) juiste voorspellingen mogelijk zijn voor het criterium al dan niet veroordeeld

worden na beëindiging van de tbs. Uitgaande van bovenvermelde toevalskans van

50% behorend bij de base rate van 43% blijkt er sprake te zijn van een substantiële

verbetering. De voorspelling verbetert met 46% na toepassing van de discriminant-

analyse. De praktische betekenis hiervan bestaat uit de mogelijkheid om in even-

tuele toekomstige gevallen19 een betere voorspelling te doen van algemene reci-

dive op basis van de in de discriminantanalyse opgenomen antecedenten. Ter

ontnuchtering dient hier direct aan te worden toegevoegd dat er ook na een opti-

male gebruikmaking van de antecedenten nog veel 'fouten' worden gemaakt bij de

'voorspelling' van recidive. Zo blijkt uit de eerste kolom van tabel 22 dat bijna 30%

(36 van de 123) op basis van de gehanteerde techniek ten onrechte aan de recidive-

conditie worden toegewezen. In termen van beslistheorie: er worden 30% valse

positieven aangewezen (zie hoofdstuk 6).

De voor de hand liggende vraag is nu of verbetering van de voorspelling ook moge-

lijk is bij het voor de tbs meer relevante recidivecriterium van veroordeling voor enig

geweldsdelict. Tabel 23 bevat de hiervoor relevante gegevens.

18 De toevalskans voor een 'juiste voorspelling' bestaat uit de som van de kwadraten van de base rate +

(1- de base race). In het geval van een base rate van 43% wordt dit dus: (0,43 x 0,43) + (0,57 x 0,57) x 100

= 50%. Bij een base rate van 80% zou de toevalskans voor een juiste voorspelling (0,80 x 0,80) + (0,20 x

0,20) x 100 = 68% zijn.

19 Aannemende dat de aard en mate van de samenhang tussen antecedenten en criterium bij een

toekomstige populatie niet wezenlijk is veranderd.



Recidive 45

i. r.

Tabel 23: De onderscheiding van wel en niet voor een geweldsdelict veroordeelden na de

tbs (n=314)

feitelijke recidive voorspelde recidive

wel recidive geen recidive

wel recidive 63 (20%) 30 (10%)

geen recidive 57 (18%) 164 (52%)

We zien dat ook bij veroordeling tot een geweldsdelict als recidivecriterium in ruim

70% (20% + 52%) van de gevallen een juiste 'voorspelling' mogelijk is. Omdat de

toevalskans op een juiste voorspelling bij een sterker van 50% afwijkende base rare

groter is, is de verbetering van de voorspelling in dit geval echter relatief geringer.

De toevalskans op een juiste voorspelling bij een base rate van 30% bedraagt 58%.

De relatieve verbetering van de voorspelling boven de toevalskans bedraagt bij dit

recidivecriterium (veroordeling voor enig geweldsdelict) dus 24%. Het is bij tbs-

achtige recidive dus moeilijker om het toeval te verslaan op basis van kennis van

antecedenten dan bij algemene recidive. Alhoewel het percentage fouten aanmerke-

lijk wordt verminderd bij verdiscontering van bekende antecedenten, wordt duide-

lijk dat er in individuele gevallen weinig heil valt te verwachten van statistische

voorspelling van geweldsrecidive op basis van de in dit onderzoek bekende ante-

cedenten. Na optimalisatie van de voorspelling volgens de toegepaste techniek

worden in totaal 120 van de 314 personen geclassificeerd als'geweldsrecidivist'. Het

percentage ten onrechte als recidivist aangewezen personen, de valse positieven,

bedraagt in dit geval bijna 50% (57 van de 120).

In bijlage 5 wordt getoond in welke mate de in de discriminantanalyse opgenomen

onafhankelijke variabelen bijdragen aan de onderscheiding van wel of geen recidive

na de beëindiging van de tbs. Enkele in de analyse opgenomen variabelen blijken

geen rol te spelen bij de voorspelling van wel of geen recidive na de tbs. Het betreft

in alle gevallen specificaties van het tbs-delict. De volgende onafhankelijke variabe-

len dragen sterk bij aan een optimale voorspelling van beide recidivecriteria:20 ver-

oordelingen voor de tbs; aantal maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor

de tbs; leeftijd van eerste veroordeling; wel of geen geweldsdelicten voor de tbs;

aantal delicten tijdens de tbs; al dan niet ongeoorloofd afwezig geweest; wel of geen

proefverlof gehad.

Deze uitkomsten bevestigen de op de regressieanalyses gebaseerde conclusie dat

de statistische voorspelling van recidive na de beëindiging van de tbs primair kan

worden gebaseerd op de mate van criminele 'geneigdheid' zoals blijkt uit de fre-

quentie en de ernst van de voor de tbs gepleegde delicten. Wellicht van veel belang

20 We gaan uit van het op zichzelf willekeurige criterium van >0,30 als uitdrukking van de sterkte van de

discriminerende functie.
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is het gegeven dat geweldsdelicten voor de tbs relatief sterk meespelen bij de voor-

spelling van (gewelds)recidive na de tbs. Daarnaast hangen ook incidenten tijdens

de tenuitvoerlegging van de tbs en beëindiging vanuit de kliniek relatief sterk samen

met recidive na de tbs. Net als bij de regressieanalyses komt ook hier naar voren dat

wel of geen contrair ontslag op zichzelf waarschijnlijk weinig voorspellende waarde

heeft voor recidive. De eerder geconstateerde betrekkelijk sterke samenhang tussen

recidive en modaliteit van ontslag kan waarschijnlijk vooral worden toegeschreven

aan het ontbreken van proefverlof. Zoals gezegd impliceert contrair ontslag in veel

gevallen een abrupte beëindiging van de tbs vanuit de kliniek en (daarmee) de

afwezigheid van effectieve toezichts- en begeleidingsmogelijkheden.

Uit de in bijlage 5 opgenomen gegevens blijkt ten slotte ook dat de aard van het

tbs-delict vrijwel geen unieke samenhang heeft met recidive na de beëindiging

van de tbs. In concreto zou dit erop kunnen wijzen dat een zeer ernstig tbs-delict

op zichzelf geen voorspellende waarde heeft voor (de aard van) mogelijke recidive

na de tbs.

4.2.4 Samenvatting

In paragraaf 4.2 hebben we bekeken in hoeverre in dit onderzoek beschikbare

'harde' (geregistreerde) kenmerken van terbeschikkinggestelden en van de behan-

delingsperiode samenhangen met recidive na de tbs. In statistische zin wordt ge-

sproken van 'voorspelling van recidive' op basis van deze kenmerken. Hierbij is

een onderscheid gemaakt tussen recidive met 'enig delict' en 'tbs-achtige' recidive.

Onafhankelijk hiervan is de ernst van recidive bepaald aan de hand van de justitiële

reactie op het gepleegde delict. Allereerst blijkt er een sterke samenhang te zijn

tussen de wijze van beëindiging van tbs en recidive. Met name blijkt dat ex-ter-

beschikkinggestelden die contrair vanuit de inrichting worden ontslagen (waarbij

dus geen sprake is van proefverlof), veel meer recidiveren dan degenen van wie de

tbs op andere wijze wordt beëindigd. Omgekeerd plegen degenen van wie de tbs op

de meest wenselijke wijze de tbs wordt beëindigd, conforme beëindiging vanuit de

kliniek, verreweg de minste recidive. Ook uit de multivariate analyses komt wel of

geen beëindiging vanuit proefverlof naar voren als een belangrijke 'voorspeller' van

recidive. Daarnaast blijkt recidive na de tbs vooral samen te hangen met de 'crimi-

nele habitus' van de ex-terbeschikkinggestelde. Personen met een uitgebreider

justitieel verleden en die op relatief jonge leeftijd zijn begonnen met criminaliteit,

blijken ook na de tbs meer criminaliteit te plegen. Overigens blijkt geweldsrecidive

op basis van het beschikbare materiaal veel moeilijker te voorspellen dan 'elke

recidive'.



Recidive

4.3 Kenmerken van ernstige recidivisten na tbs
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Zoals gezegd, is niet recidive als zodanig maar recidive van een bepaalde aard een

geschikt criterium voor de beoordeling van de effectiviteit van de tbs-maatregel.

Afgezien van mogelijke andere criteria, bijvoorbeeld de mate van sociale aangepast-

heid, kan de interventie een succes worden genoemd indien de ex-terbeschikking-

gestelde na de beëindiging van de tbs geen ernstige en fysiek bedreigende crimi-

naliteit heeft gepleegd. In dat geval heeft de tbs voldaan aan zijn belangrijkste

opdracht, namelijk vermindering van het met de persoon van de veroordeelde

samenhangende veiligheidsrisico. We kunnen hier wezenlijk spreken van een

`succes' omdat het gaat om personen die uit de tbs zijn ontslagen. Zij hebben

dus, ondanks de terugkeer naar de samenleving, niet opnieuw ernstige gewelds-

criminaliteit gepleegd. De afwezigheid van dergelijke recidive kan in dit geval dus

niet worden toegeschreven aan voortgezette detentie en/of toezicht in het kader

van de tbs. (Al te) optimistisch gesteld: deze personen blijken na de interventie

niet langer een ernstig gevaar voor de samenleving op te leveren.

In termen van onderzoek naar de effecten van (psycho)medische interventie kun-

nen we daarom ex-terbeschikkinggestelden onderscheiden in responders en non-

responders. Responders zijn de personen die na beëindiging van de tbs geen

ernstige, tbs-achtige delicten hebben gepleegd. De personen die dat wel hebben

gedaan, noemen we non-responders. Ten slotte resteert de vraag naar de opera-

tionalisatie van deze begrippen. 'Ernstige' recidive is bij dit onderzoek gedefinieerd

als een of meerdere delicten waarvoor minimaal zes maanden onvoorwaardelijke

gevangenisstraf is opgelegd. 'Tbs-achtige' recidive is gedefinieerd als een delict

waarbij enig geweldsdelict een rol speelt. Daarnaast wordt ook brandstichting als

tbs-achtige recidive beschouwd.

Op grond van de combinatie van beide bovengenoemde criteria kunnen de 314

personen van het cohort tbs4 van wie de justitiële documentatie bekend was, wor-

den onderscheiden in 260 responders en 54 non-responders. De subgroep van non-

responders bestaat dus uit ex-terbeschikkinggestelden die na beëindiging van de

tbs vanwege een delict met een geweldselement (inclusief brandstichting) tot een

gevangenisstraf van minimaal zes maanden zijn veroordeeld. Uitgaande van de

totale criminaliteit na beëindiging van de tbs blijkt een zeer sterke concentratie

bij de groep non-responders. Na de tbs worden er in totaal 169 tbs-achtige delicten

gepleegd. De 54 non-responders nemen daarvan tweederde deel voor hun rekening.

Deze groep pleegt gemiddeld 2,1 tbs-achtig delict na de tbs, terwijl voor de 260 res-

ponders dit gemiddelde 0,21 bedraagt. Bovendien blijkt dat de non-responders ook

een ander patroon van criminaliteit na de tbs vertonen, met relatief meer gewelds-

delicten.
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Tabel 24: Verschillen tussen ernstige recidivisten na de tbs en de overigen

kenmerken
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ernstige recidive geen of niet-ernstige

(n=54) recidive (n=260)

gemiddeld aantal pv's voor de tbs 21,3 10,8

gemiddeld aantal veroordelingen voor de tbs 5,2 3,2

percentage gevangenisstraf voor de tbs 70% 43%

leeftijd eerste veroordeling 19,7 jr. 23 jr.

intramurale duur tbs 63 mnd. 66 mnd.

totale duur tbs 65 mnd. 72 mnd.

beëindiging zonder proefverlof 68% 47%

contraire beëindiging 59% 61%

contrair uit inrichting 35% 56%

gemiddeld aantal ongeoorloofde afwezigheid 1,7 1,0

gemiddeld aantal pv's tijdens tbs 0,93 0,54

gemiddeld aantal pv's na tbs 8,1 1,8

gemiddeld aantal pv's per jaar 1,4 0,3

Dit alles betekent in feite dat de recidiverisico's na beëindiging van de tbs zeer sterk

is geconcentreerd bij ruim 15% van het totale aantal ex-terbeschikkinggestelden. In

principe zou dus zeer veel winst te behalen zijn indien het mogelijk zou zijn om

deze groep te kunnen onderscheiden en vervolgens maatregelen voor recidivepre-

ventie te treffen. In dat geval zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn om (de intramurale

fase van) de tbs te verlengen of om intensieve begeleiding en toezicht te organiseren

bij het verlaten van de tbs.

Zoals bekend betekent de post-hoc constatering van evidente risicogevallen helaas

niet dat deze ook bij voorbaat, dus voordat de recidive heeft kunnen plaatsvinden,

kunnen worden geïdentificeerd. Een van de meest essentiële problemen aan de

uitstroomkant van forensisch-psychiatrische interventie bestaat uit de in de praktijk

weinig toereikende mogelijkheden voor risk assessment.

De vraag ligt nu voor de hand op welke in dit onderzoek beschikbare kenmerken

deze' succesvolle' en 'niet-succesvolle' uitstromers van elkaar verschillen. We geven

in tabel 24 eerst een overzicht van verschillen tussen de groepen op enkele belang-

rijke kenmerken. Omdat het niet gaat om steekproeven maar om volledige popu-

laties van ex-terbeschikkinggestelden, wordt er geen statistische significantie van

deze verschillen vermeld.

Uit tabel 24 komt een duidelijk resultaat naar voren. Wel of niet ernstig recidiveren

na de tbs blijkt systematisch samen te hangen met verschillende in dit onderzoek

betrokken kenmerken. Globaal komt het erop neer dat personen die na de tbs

ernstige recidive plegen een zwaardere justitiële voorgeschiedenis hebben, meer

gerapporteerde problemen hebben tijdens de tbs, op problematischere wijze de
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Tabel 25: Verschillen tussen ernstige recidivisten en overigen met betrekking tot de aard

van de criminaliteit in de justitiële voorgeschiedenis; gemiddelde aantal delicten

recidivedelict

brandstichting

niet-seksueel geweld

zwaar geweld

seksueel geweld

seksueel geweld t.a.v. kinderen

overig

ernstige recidivisten overigen

na de tbs (n=54) (n=260)

0,46 0,13

1,74 1,11

0,54 0,23

0,48 0,35

0,23 0,06

18,02 8,73

tbs hebben verlaten en na de tbs veelvuldiger recidiveren. Net als bij het vorige

onderzoek kunnen we ook hier constateren dat de zwaarte van de voorafgaande

criminele carrière en het verloop en de wijze van beëindiging van de tbs belangrijke

statistische voorspellers zijn van ernstige recidive na de tbs. Personen die na de tbs

terugvallen met nieuwe tbs-achtige criminaliteit, hadden een relatief sterkere crimi-

nele habitus voor de oplegging van de tbs, hadden een relatief incidentrijk verloop

van de tbs en werden abrupter (zonder proefverlof) uit de tbs ontslagen. Deze

resultaten maken het mogelijk om ernstige recidive na de tbs (mede) te verklaren

als een functie van een sterkere criminele geneigdheid en een minder geleidelijke

overgang van de tbs-inrichting naar de samenleving.

Van speciaal belang is de vraag in hoeverre de groep ernstige recidivisten voor-

afgaand aan de tbs meer tbs-achtige criminaliteit heeft gepleegd dan de ex-terbe-

schikkinggestelden die niet ernstig recidiveerden. In tabel 25 worden de resultaten

met betrekking tot deze vraag samengevat. Anders dan bij tabel .24 gaat het hier om

alle bekende delicten in de justitiële voorgeschiedenis en niet om veroordelingen.

Uit de resultaten van tabel 25 kan worden afgeleid dat ernstige recidivisten vóór

de oplegging van de tbs veel meer criminaliteit hebben vertoond, ongeacht de aard

van de criminaliteit. Ernstige recidivisten hebben voorafgaand aan de tbs ook (veel)

meer tbs-achtige criminaliteit gepleegd dan degenen die na de tbs niet ernstig zijn

gerecidiveerd. Er is echter geen sprake van dat ernstige recidivisten zich onderschei-

den door een ander kwalitatief patroon van criminaliteit in hun voorgeschiedenis.

De enige uitzondering wordt wellicht gevormd door het delict brandstichting. Onder

de ernstige recidivisten komen relatief veel meer personen voor die brandstichting

in hun justitiële voorgeschiedenis hebben dan onder de overige ex-terbeschikking-

gestelden.



Hoofdstuk 4

4.4 Een vergelijking van de inrichtingen naar recidive en enkele

kenmerken van de behandelingsperiode
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Het Nederlandse stelsel voor de tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel kent van-

ouds een duidelijke differentiatie. De intramurale tbs kan ten uitvoer worden gelegd

in een aantal klinieken die daartoe per wet speciaal zijn aangewezen. Bij volledige

ontoerekeningsvatbaarverklaring kan de terbeschikkinggestelde worden opgenomen

in een (beveiligde afdeling van een) algemeen psychiatrisch ziekenhuis. In het

kader van het proefverlof is het ook mogelijk dat de terbeschikkinggestelde wordt

geplaatst in een (semi-)intramurale GGZ-voorziening. In vrijwel alle overige gevallen

geschiedt opname in het kader van de tbs in een van de rijks- of particuliere inrich-

tingen 'voor verpleging van terbeschikkinggestelden'. Deze instellingen hebben per

traditie tot op zekere hoogte hun'eigen' populatie, niveau van beveiliging en behan-

delingsaanpak. Zo worden zwakbegaafde terbeschikkinggestelden vaak opgenomen

in Hoeve Boschoord, terwijl meer individueel te begeleiden en sterk delictgevaarlijke

terbeschikkinggestelden vaak in de Van Mesdagkliniek worden geplaatst. In de Van

der Hoevenkliniek komen vaak jongere terbeschikkinggestelden terecht met relatief

veel mogelijkheden voor scholing en educatie.

Het ligt voor de hand dat er een zekere samenhang bestaat tussen de kenmerken

van de bevolking van de tbs-inrichting en het accent dat in een inrichting wordt

gelegd op een bepaalde behandelingsaanpak. Dit alles wordt vanouds mede bepaald

door de selectiefunctie van het Meijers Instituut. In deze tbs-inrichting worden ter-

beschikkinggestelden bij hun eerste opname in de tbs, of bij herselectie na enige

jaren in de tbs, geselecteerd voor een bepaalde tbs-inrichting. Het Meijers Instituut

houdt daarbij rekening met zowel de inrichtingskenmerken (bijvoorbeeld aard van

de behandeling en het niveau van beveiliging) als de kenmerken van de terbeschik-

kinggestelde. Er zijn aanwijzingen dat de verschillen tussen de inrichtingen in aan-

pak en in populatie de laatste jaren zijn verminderd. Zo is het beveiligingsniveau

van alle inrichtingen steeds vergelijkbaarder geworden. Op dit moment bestaan

er ook plannen om de lijn van verminderende externe differentiatie tussen de tbs-

inrichtingen door te trekken en om in de toekomst terbeschikkinggestelden on-

geselecteerd te plaatsen (Ministerie van justitie, 1999).

Gezien het retrospectieve karakter van dit onderzoek moeten we echter uitgaan van

de eerder genoemde systematische verschillen tussen de (bevolking van de) inrich-

tingen. Dit betekent dat het in beginsel niet mogelijk is om evaluatieve conclusies

te verbinden aan bijvoorbeeld verschillen in behandelingstermijnen of recidive-

patronen tussen de inrichtingen. Zowel het een als het ander zou immers heel goed

het gevolg kunnen zijn van verschillen in 'zwaarte' van de inrichtingsbevolkingen.

Voor inzicht in de kenmerken van het tbs-stelsel in het algemeen is het echter uiter-

aard wel van belang om verschillen tussen de inrichtingen in recidive en kenmerken

van de behandelingsperiode te kennen.
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Tabel 26: Wijze van beëindiging van de tbs, per inrichting (n=241)

tbs-inrichting proefverlof proefverlof inrichting inrichting anders totaal

conform contrair conform contrair abs.

Veldzicht 19% 19% 4% 52% 7% 27

Van Mesdagkliniek 11% 4% 19% 63% 4% 27

Van der Hoevenkliniek 16% 32% 4% 40% 8% 50

Pompekliniek 22% 29% 15% 32% 2% 41

Oldenkotte 15% 41% 9% 32% 3% 34

Boschoord 38% 17% 4% 25% 17% 24

Grote Beek 47% 18% 13% 16% 5% 38

totaal 68 66 39 120 19 241

>1 inrichting 11 7 16 33 4 71

In bijlage 3 zijn enkele gegevens opgenomen over de gemiddelde leeftijd, de intra-

murale behandelduur en de justitiële voorgeschiedenis per tbs-inrichting. Het gaat

hierbij uitsluitend om personen van wie de tbs in een en dezelfde inrichting ten

uitvoer is gelegd. Er blijken inderdaad duidelijke verschillen te bestaan tussen de

inrichtingspopulaties. De Van der Hoevenkliniek neemt op beide genoemde punten

een uitzonderingspositie in met een duidelijk jongere bevolking die voorafgaand aan

de tbs relatief veel minder criminaliteit heeft gepleegd. Deze gegevens hangen uiter-

aard tot op zekere hoogte samen. Dat Veldzicht en de Van Mesdagkliniek een (in

elk geval in justitieel opzicht) relatief 'zware' populatie hebben, blijkt uit de naar

verhouding hoge criminaliteitscijfers voorafgaand aan de tbs. Dit geldt ook voor

indicaties van ernstige criminaliteit. De Van Mesdagkliniek neemt bovendien een

uitzonderingspositie in met een gemiddeld langere intramurale behandelduur

(ruim zes jaar tegenover ruim vijf jaar als landelijk gemiddelde). De gemiddelde

intramurale behandelduur is in Oldenkotte relatief kort (ruim vier jaar). Alle overige

inrichtingen liggen op dit punt dicht bij elkaar.

Eerder is al gebleken dat de wijze van beëindiging van de tbs sterk samenhangt met

het optreden van recidive na de tbs. Geen proefverlof en (in veel mindere mate)

contrair ontslag uit de tbs blijkt samen te hangen met meer recidive na de tbs. We

zullen bezien in hoeverre er tussen de inrichtingen verschillen zijn in dit belangrijke

kenmerk van de tenuitvoerlegging van de maatregel. De bij de inrichtingen vermelde

percentages in tabel 26 hebben uitsluitend betrekking op personen die (afgezien van

het Meijers Instituut) tijdens de gehele tbs-periode in een en dezelfde inrichting

opgenomen zijn geweest. Dit geldt voor 241 (76%) van de in totaal 312 personen in

het onderzochte cohort.

De meest 'wenselijke' wijze van beëindiging van de tbs, vanuit het proefverlof en in

consensus tussen behandelaars en rechter, treffen we aan in de Grote Beek en in
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Tabel 27: Recidive na de tbs, per inrichting

tbs-inrichting enig delict gevangenisstraf idem >6 mnd. totaal

% % o/o abs.

Veldzicht 78 44 37 27

Van Mesdagkliniek 41 37 15 27

Van der Hoevenkliniek 58 24 14 50

Pompekliniek 42 22 17 41

Oldenkotte 35 18 12 34

Boschoord 83 38 25 24

Grote Beek 32 13 3 38

totaal 53 30 20 241

>1 inrichting 59 41 34 71

Hoeve Boschoord. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat juist uit deze inrichtin-

gen relatief veel terbeschikkinggestelden doorstromen naar andere psychomedische

voorzieningen. Dit zou op zijn beurt weer kunnen samenhangen met enkele diag-

nostische kenmerken van de bevolking van deze inrichtingen: relatief veel psycho-

tische patiënten in de Grote Beek en relatief veel zwakbegaafden in Boschoord. Als

dergelijke patiënten in het kader van proefverlof naar andere (intramurale) voor-

zieningen gaan, dan ligt het voor de hand dat er ook minder bezwaar van de tbs-

inrichting tegen zal zijn om de tbs te beëindigen. Helaas biedt het onderzoeksmate-

riaal geen informatie over de (eventuele) plaatsing van terbeschikkinggestelden

tijdens en na het proefverlof.

De in theorie meest onwenselijke variant van beëindiging van de tbs, contrair ont-

slag vanuit de inrichting, vinden we vooral in de Van Mesdagkliniek. Wellicht is

dit een gevolg van het feit dat in de Van Mesdagkliniek, als zwaar beveiligde rijks-

inrichting, relatief `gevaarlijke' terbeschikkinggestelden worden geplaatst. Het is

denkbaar dat juist bij deze categorie terbeschikkinggestelden de inrichting eerder.

geneigd is op safe te blijven spelen en zich op te stellen tegenover de rechter, voor

wie gezien de rolverdeling in de besluitvorming over beëindiging van de tbs het

proportionaliteitsprincipe naar verhouding zwaarder zal wegen (Drost, 1991). De

waarschijnlijkheid van deze verklaring wordt bevestigd door het feit dat ook bij

Veldzicht, de andere relatief zwaar beveiligde rijksinrichting, gemiddeld meer

contrair ontslag vanuit de inrichting plaatsvindt.

In tabel 27 wordt een overzicht gegeven van recidive per tbs-inrichting. Terbeschik-

kinggestelden die in meer dan één inrichting opgenomen zijn geweest, worden als

aparte groep behandeld.

Relatief veel ernstige recidive na de tbs zien we in de rijksinrichting Veldzicht. Van

de particuliere inrichtingen komt bij Boschoord de meeste (ernstige) recidive na de

tbs voor. Uitzonderlijk weinig (ernstige) recidive wordt gepleegd door ex-terbeschik-
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kinggestelden van de Grote Beek. Wellicht speelt hierbij het bovengenoemde punt

van uitstroom naar andere (intramurale) voorzieningen een rol. De Grote Beek

heeft naar verhouding veel psychotici in haar populatie, die na de tbs waarschijnlijk

relatief vaak in een intramurale voorziening terecht zullen komen.

Herselectie mag gelden als indicatie van een problematischer verloop van de tbs.

Kennelijk wordt dit ook zichtbaar op het punt van recidive na de tbs. Ex-terbeschik-

kinggestelden die in meer dan één tbs-inrichting opgenomen zijn geweest, vertonen

relatief veel (ernstige) recidive na de tbs. In hoofdstuk 5 zullen we zien dat ook het

kwalitatieve materiaal een indicatie oplevert dat een problematisch verloop van de

tbs-behandeling samenhangt met een grotere kans op ernstige recidive na beëindi-

ging van de tbs.

4.5 Recidive op langere termijn

De betekenis van recidive is direct verbonden met de termijn waarbinnen de

recidive is (of kan zijn) gepleegd. Het is vanzelfsprekend dat niet-recidiveren een

betekenisvoller succescriterium is naarmate dit wordt gemeten over een langere

recidiveperiode. Daarbij dient het begrip 'recidiveperiode' nader te worden gekwa-

lificeerd als time at risk (Ball e.a., 1982). Dit laatste wordt begrepen als de totale

periode waarover recidive wordt bepaald, minus de periode waarin een persoon

feitelijk geen gelegenheid tot recidiveren heeft gehad. Het gaat dus in feite om de

'nettorecidiveperiode'. Voor deze onderzoekspopulatie geldt bijvoorbeeld dat perio-

den waarin de ex-terbeschikkinggestelde gedetineerd was of in een (psychiatrisch)

ziekenhuis was opgenomen, de time at risk zullen verminderen. Helaas maakt het

beschikbare onderzoeksmateriaal het niet mogelijk om de time at risk te kwanti-

ficeren. We zullen het daarom moeten doen met de brutorecidiveperiode.

Bij de tot dusver door het WODC uitgevoerde recidiveonderzoeken onder ex-ter-

beschikkinggestelden bestond, als uitvloeisel van de onderzoekopzet, een maximale

recidivetermijn van acht jaar. In feite komt het er echter op neer dat deze maximale

recidivetermijn slechts geldt voor een beperkt deel van elk onderzocht cohort. Zo is

van het laatste cohort van niet meer dan 29% recidive over een termijn van langer

dan zeven jaar bekend. Deze beperking van de geobserveerde recidiveperiode heeft

voor de hand liggende nadelen. Waar de hiervoor noodzakelijke gegevens ontbreken,

kan eenvoudig geen uitspraak worden gedaan over de ontwikkeling van recidive na

de tbs over een langere tijdsperiode.

De tbs-behandeling houdt zich bezig met delinquenten van wie wordt aangenomen

dat ze (mede) op grond van in de persoonlijkheid verankerde en daarom veelal als

stabiel beschouwde persoonlijkheidskenmerken tot hun delict zijn gekomen. Juist

voor deze populatie bij wie wellicht langdurig opererende 'oorzakelijke' factoren

een rol spelen, is inzicht in de recidive over langere termijn van veel belang. De tbs

beoogt immers om door behandeling een blijvende risicovermindering met betrek-
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king tot het opnieuw plegen van geweldsdelicten te bewerkstelligen. Een dergelijk

resultaat kan uiteraard alleen na langere tijd worden vastgesteld.

In Nederland maar ook internationaal bestaan op dit moment nauwelijks gegevens

over recidivetermijnen van langer dan circa vijf jaar. In een van de weinige onder-

zoeken op dit gebied wordt vermeld dat recidivestudies voor meer dan 80% betrek-

king hebben op recidivetermijnen van maximaal één jaar (Prentky e.a., 1997). Het

is zeker denkbaar dat ook na een langere recidivetermijn dan één jaar nog veel, tot

dusver achter de horizon verdwenen, recidive zal plaatsvinden. In het artikel van

Prentky e.a. (1997) wordt onderzoek vermeld waaruit blijkt dat niet meer dan on-

geveer de helft van de seksuele en niet-seksuele geweldsrecidive wordt gepleegd

binnen een termijn van vijf jaar. In dit geval gaat het om delinquenten die, anders

dan de populatie bij het hier gerapporteerde onderzoek, niet systematisch in behan-

deling zijn geweest.

Bij de hieronder volgende resultaten moeten enige kanttekeningen worden gemaakt.

Allermeest is van belang dat het gaat om een eerste indruk op basis van zeer globale

gegevens. Met name is niets bekend over het al dan niet feitelijk at risk zijn van de

ex-terbeschikkinggestelden in de periode na de beëindiging van de tbs. Juist in deze

populatie zal de recidivekans systematisch worden beïnvloed door bijvoorbeeld op-

namen in (semi-)intramurale settings, zoals RIBW's, opvanghuizen of psychiatrische

inrichtingen. Al deze arrangementen verminderen de gelegenheid tot recidiveren.

Ook over de daadwerkelijk in detentie verbleven perioden hebben we bij dit onder-

zoek geen informatie. Bij toekomstig (langetermijn)recidiveonderzoek van het WODC

wordt getracht om gedetailleerdere gegevens te gebruiken.

Zoals gezegd, zijn er in totaal gegevens beschikbaar over vier opeenvolgende cohor-

ten van vijf jaar. Personen uit het eerste cohort zijn op zijn vroegst in 1974 uit de tbs

ontslagen. Voor de gehele groep is recidive bekend tot het jaar 1996. Dit betekent dat

de totale recidiveperiode kan variëren tussen de 0 en 23 jaar. Om de langetermijn-

recidive in kaart te brengen is voor elke casus en voor elk recidivedelict bepaald in

welk jaar na beëindiging van de tbs het delict ter kennis van het OM is gekomen. In

de figuren 1 t/m 3 laten we zien hoe de langetermijnrecidive over de vier cohorten

zich heeft ontwikkeld. We geven eerst de trend voor alle bij het OM bekend geworden

tbs-achtige delicten. Alle recidivegegevens in deze paragraaf hebben betrekking op

het lichtste recidivecriterium: 'ter kennis van justitie' gekomen delicten.

In figuur 1 zijn drie categorieën tbs-achtige delicten opgenomen. Bij seksuele

(gewelds)delicten worden ook seksuele delicten met betrekking tot kinderen mee-

gerekend. De cijfers hebben betrekking op het totaal aantal gepleegde delicten per

categorie. Deze aantallen worden uitgedrukt per duizend ex-terbeschikkinggestel-

den.21 Uit figuur 1 kan bijvoorbeeld worden afgeleid dat in het eerste jaar na beëin-

diging van de tbs per duizend ex-terbeschikkinggestelden circa zeventig 'gewone'

geweldsdelicten werden begaan.
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Figuur 1: Tbs-achtige langetermijnrecidive van ex-terbeschikkinggestelden, in %o

0/w

80

70

60

50

40

30

20 ,

%

10

..........1.....^ .............. ........................................................ ................................t.........................................

........................................................... y.>.i...........'.\'. ..}...'.... \..... ...... .::.,'^- ; .................. .......

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

jaar

niet-seksueel geweld + brandstichting
-------• zwaar geweld
••••••••••••••• seksueel geweld

Van veel belang is de vraag hoe de recidive zich ontwikkelt over een langere termijn.

In dit opzicht blijken duidelijke verschillen in het verloop van de verschillende

typen tbs-achtige delicten. De curve voor 'gewone geweldscriminaliteit' vertoont

een regelmatige daling met het verstrijken van de tijd na beëindiging van de tbs. Dit

staat in tegenstelling tot met name het tijdsverloop bij seksuele (gewelds)recidive,

waarbij een grilliger patroon zichtbaar wordt.

Het verschil in regelmatigheid van de afname van recidive blijkt nog sterker in

vergelijking van alle geweldscriminaliteit met de overige criminaliteit. Laatst-

genoemde categorie bestaat voornamelijk uit de gebruikelijke veelvoorkomende

vermogensdelicten, verkeersdelicten enzovoort. De langetermijnontwikkeling

21 De telling begint bij het eerste volle jaar na beëindiging van de tbs. Delicten die zijn begaan vooraf-

gaand aan het eerste volle jaar (jaar 0) zijn niet meegerekend, omdat de recidiveperiode in dat geval

niet nader bekend is.
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Figuur 2: Langetermijnrecidive van ex-terbeschikkinggestelden, niet-geweldsdelicten,

in %o
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van deze niet-gewelddelicten is in figuur 2 in beeld gebracht. Er blijkt sprake te

zijn van een vrijwel lineaire afname van bijna 700 delicten per 1.000 ex-terbeschik-

kinggestelden in het eerste jaar na beëindiging van de tbs tot minder dan 100 na

verloop van twintig jaar.

Uit de hier gepresenteerde gegevens over langetermijnrecidive blijkt dus dat 'ge-

wone' niet-tbs-achtige criminaliteit met het verstrijken der jaren op regelmatige

wijze steeds verder afneemt. Van met name seksuele geweldscriminaliteit en in

iets mindere mate zwaardere geweldscriminaliteit is de afname met het verloop

van de tijd duidelijk minder voorspelbaar. Dit zou kunnen duiden op een globale

in de tijd gelegen ontwikkeling waarbij de component van de criminele habitus in

de onderzochte populatie geleidelijk aan 'uitdooft', terwijl bij sommige specifieke

delicttypen (wellicht op basis van de in de persoon gelegen oorzakelijke factoren)

zich breuken voordoen in de ook hier bestaande trend van afname van recidive in

de tijd. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn dat bij delicten met een, naar mag

worden verondersteld, sterkere emotionele component een minder gelijkmatig

doorgaande vermindering van de recidivekans plaatsvindt. Wellicht is in dit ver-
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band de veronderstelling relevant dat bij 'psychopatische' persoonlijkheden in de

loop der jaren wel de neiging tot antisociaal gedrag afslijt, maar niet de antisociale

motivatie (Hare, 1996).

Tot dusver is de langetermijntrend van recidive beschreven aan de hand van ruwe

gegevens: de feitelijk geobserveerde recidive in elk jaar na beëindiging van de tbs.

Een belangrijk nadeel van deze rechtstreekse benadering is dat er geen rekening

wordt gehouden met het feit dat een bepaald aantal ex-terbeschikkinggestelden

relatief kort in de gelegenheid is geweest om te recidiveren.

We geven een voorbeeld om dit probleem te verduidelijken. Wie rookt, heeft zoals

bekend een grotere kans om longkanker te krijgen. Deze kans is gerelateerd aan de

duur van de tijdsperiode at risk. De kans om geen longkanker te krijgen neemt af

naarmate de time at risk voortschrijdt. Een bepaald aantal personen dat op het

moment van meting na bijvoorbeeld twintig jaar nog niet aan de ziekte lijdt, zal

daar binnen de komende tien jaar alsnog door worden getroffen. Door toepassing

van de statistische procedure van de survivalanalyse kan een schatting worden

gemaakt van alle te verwachten ziektegevallen binnen een bepaalde tijdsperiode.

In dit voorbeeld kan de betekenis van het begrip 'survival' betrekkelijk letterlijk

worden genomen. In algemeen statistische termen betekent'survival' echter een

situatie van 'ongewijzigde conditie'. Bij recidiveonderzoek is dit dus de situatie van

nog niet hebben gerecidiveerd. Met de survivaltechniek wordt in dit onderzoek

het percentage 'niet-recidivisten' geschat na een maximale periode van 23 jaar at

risk.

Alvorens de resultaten van de survivalanalyse te presenteren moet nog de kant-

tekening worden gemaakt dat de zogenaamde cohorteffecten hierbij mogelijk een

rol spelen. In een langetermijnrecidiveonderzoek wordt het cohorteffect veroor-

zaakt door mogelijk (voor recidive) relevante verschillen tussen de cohorten. Bij

het onderhavige onderzoek zou het bijvoorbeeld heel goed mogelijk.zijn dat zich

in het eerste cohort relatief minder tot geweldscriminaliteit geneigde personen

bevinden dan in het laatste cohort. Dit cohorteffect zou in dit geval impliceren

dat de geschatte survival rate voor geweldsrecidive naar beneden moet worden

bijgesteld. In volgend WODC-onderzoek zal worden getracht om deze mogelijke

cohorteffecten nader te bepalen.

In figuur 3 wordt de voortschrijdende survival rate beschreven. Op de verticale as

zijn de percentages niet-recidiveren vastgelegd. De verschillende curven hebben

betrekking op verschillende typen van recidivedelicten. Het percentage onder de

curve heeft betrekking op het aantal ex-terbeschikkinggestelden dat in een bepaald

jaar na beëindiging van de tbs (nog) niet is gerecidiveerd. In-deze tabel wordt dus

niet het aantal delicten verdisconteerd. Wellicht ten overvloede: alleen de eerste

recidive is bepalend voor wel of geen survival.

De in figuur 3 weergegeven survivalfuncties laten zien dat na verloop van circa

twintig jaar na de beëindiging van de tbs er praktisch geen nieuwe recidivisten
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Figuur 3: Survivalfuncties voor langetermijnrecidive, in %
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meer bijkomen. In totaal recidiveert volgens de survivalanalyse in een periode

van 23 jaar 78% van de populatie van ex-terbeschikkinggestelden. Wanneer we

kijken naar alle geregistreerde criminaliteit, dan blijkt een sterke afname van de

groei van het aantal recidivisten na ongeveer acht jaar. Niet meer dan 8% à 9% van

het totale aantal recidivisten pleegt het eerste recidivedelict acht jaar of langer na

beëindiging van de tbs. Binnen twee jaar na beëindiging van de tbs heeft reeds ruim

50% gerecidiveerd, na acht jaar heeft in totaal 70% eenmaal of meermalen gereci-

diveerd. Daarna komen er dus nog maar weinig nieuwe recidivisten bij. Anders

gezegd: wie na acht jaar nog geen recidive heeft gepleegd, heeft slechts een geringe

kans alsnog te recidiveren.

In tabel 28 worden de belangrijkste uitkomsten van de survivalanalyse nogmaals

samengevat.

Uit de gegevens van tabel 28 blijkt dat op grond van de analyse van langetermijn-

recidive mag worden verwacht dat 'uiteindelijk' rond de 30% van de populatie van

.................................................................................................................................................... .
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Tabel 28: Belangrijkste resultaten van de survivalanalyse

maat voor survival alle recidive niet-seksueel zwaar geweld seksueel pedo-

geweld geweld seksueel

50% van de nieuwe

recidivisten na 1 jaar 4 jaar 7 jaar 4 jaar 7 jaar

schatting totaal %

recidivisten na 23 jaar 78 31 17 12 8

ex-terbeschikkinggestelden eenmaal of meermalen zal worden vervolgd vanwege

een 'gewoon' geweldsdelict en rond de 20% voor een of meerdere zware of seksuele

geweldsdelicten.

De vraag of dit goede of slechte resultaten zijn, laat zich niet eenvoudig beantwoor-

den. Interessant op zijn minst is een vergelijking met de resultaten van het hiervoor

vermelde Amerikaanse survivalonderzoek. Het ging hier om 256 veroordeelden die

vanwege seksuele (gewelds)delicten opgenomen zijn geweest in een intramurale

behandelingsinstelling. Over de vergelijkbaarheid qua duur en aard van deze

behandeling met de Nederlandse tbs is op basis van dit onderzoek niets bekend. Op-

vallend is dat het onderzoek van Prentky e.a. (1997) een vrijwel identieke survival

rate oplevert wanneer'elke recidive' als criterium wordt genomen. Net zoals bij de

populatie van ex-terbeschikkinggestelden wordt geschat dat over een termijn van

ongeveer 25 jaar rond drie kwart zal recidiveren met enig delict. Voor de meest met

de Nederlandse tbs-populatie vergelijkbare groep verkrachters gelden echter veel

hogere recidivepercentages voor tbs-achtige criminaliteit dan in het onderhavige

onderzoek. Rond de 35% van deze groep recidiveert met een seksueel geweldsdelict,

terwijl rond de 50% van deze groep in het verloop van 25 jaar een of meer niet-sek-

suele geweldsdelicten pleegt. De bovenvermelde cijfers voor de Nederlandse ex-

terbeschikkinggestelden liggen dus op een substantieel lager niveau.
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Het proces van recidiveren

In Nederland worden sinds de invoering van de Psychopathen-wetten van 1928

psychisch gestoorde delinquenten in tbs-klinieken behandeld. In de ruim zeventig

jaar dat deze klinieken bestaan en in aantal zijn toegenomen, zijn er tal van publica-

ties verschenen over het beleid, over de verhouding tussen recht en psychiatrie en

over het gevaarscriterium. Toch is er relatief weinig onderzoek uitgevoerd naar de

patiënten zelf na afloop van de behandeling. Zeker wanneer men zich realiseert dat

sinds het ontstaan van de tbs-klinieken duizenden ex-tbs'ers in onze samenleving

hebben geleefd en leven, is het opmerkelijk dat er zo weinig bekend is over hun

terugkeer in de maatschappij.

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de achtergronden van 26 daders van

geweldsdelicten die in de periode 1989-1993 uit de tbs zijn ontslagen en opnieuw

een ernstig recidivedelict hebben gepleegd. Zij vormen iets minder dan de helft van

de groep van ontslagen patiënten die in paragraaf 4.3 is beschreven. De selectie van

deze groep is gebaseerd op toeval.22 Van deze 26 personen zijn vervolgens bestu-

deerd:

- de uittreksels uit de justitiële documentatie, waarin beslissingen van de

rechtbank over de gepleegde delicten zijn bijgehouden;

- dossiers van de afdeling ITZ van het ministerie van justitie (in deze dossiers

worden de verblijfsgegevens, de verlengingsadviezen en de beslissingen van de

rechtbank genoteerd);

- de behandeldossiers van de klinieken waar de betrokken ex-tbs-patiënten

de tbs-periode hebben doorgebracht;

- de strafdossiers, die het recidivedelict van de betrokken ex-patiënten

beschrijven.

Over de begeleiding van deze groep zijn interviews gehouden met de reclasserings-

medewerkers. Een complicatie hierbij was dat bij de reclassering lang niet altijd

dossiers beschikbaar waren over de periode 1989-1993. Omdat dossiers vijf jaar na

het laatste contact met de cliënt worden vernietigd, viel in veel gevallen het tijdstip

van het onderzoek buiten deze vijf-jaargrens. Bovendien was (mede door de reor-

22 Er is geselecteerd uit een willekeurig deel van alle beschikbare cases. Dit kwalitatieve deelonderzoek

is bedoeld als een eerste verkenning van de achtergronden van ernstige recidive na tbs. Er is afgezien

van het mede onderzoeken van een controlegroep van ex-terbeschikkinggestelden die na de tbs niet

(ernstig) zijn gerecidiveerd. Een belangrijke overweging hierbij is geweest dat juist vanwege de ernstige

recidive informatie over de gang van zaken na beëindiging beschikbaar is. Bij niet-recidivisten zou dit

goeddeels ontbreken. De afwezigheid van een controlegroep beperkt uiteraard de interpretatiemoge-

lijkheden van dit deelonderzoek. Waar nodig zal dit in de tekst worden vermeld.
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ganisatie bij de reclassering) een aantal medewerkers niet meer beschikbaar voor

interviews over de betrokken patiënten. Uiteindelijk werden de medewerkers van

tien ex-tbs-patiënten bij de reclassering opgespoord. Het deelonderzoek naar de

begeleiding heeft aldus betrekking op 10 van de 26 patiënten.

De strafdossiers en de behandeldossiers zijn ter plekke bestudeerd, dat wil zeggen

op de parketten en in de betreffende tbs-klinieken. Bij de verslaglegging is er zo veel

mogelijk naar gestreefd de resultaten op groepsniveau weer te geven om op die

manier een patroon in het recidiveren te ontdekken en ook om de anonimiteit van

de personen te waarborgen.

Op het moment van opname vertoont de tbs-populatie alle kenmerken van een

populatie met een zeer hoog initieel recidiverisico. Voor een belangrijk deel wordt

dit verklaard door de in het justitiële systeem vastliggende selectiecriteria aan de

hand waarvan opname binnen deze populatie wordt bepaald. Een gekwalificeerd

recidiverisico vormt een zelfstandig criterium voor de oplegging van tbs. Bovendien

speelt hierbij de forensisch-psychiatrische veronderstelling een rol dat de kans op

recidive wordt bevorderd door in de persoon verankerde psychopathologie. Ten

slotte draagt ook een aantal bekende empirische kenmerken van de tbs-populatie

bij aan de op voorhand grote recidiverisico's van deze populatie. Zoals ook in dit

rapport reeds naar voren is gekomen, heeft voorafgaand aan de tbs-oplegging een

duidelijke meerderheid binnen deze populatie een gevorderde criminele carrière

achter de rug. Voorts staat uit allerlei bron reeds lang vast dat de tbs-populatie

wordt gekenmerkt door sterk ongunstige sociaal-economische en sociaal-culturele

factoren met een bekende sterke samenhang met criminaliteit en recidive. De tbs-

populatie is `gemiddeld' afkomstig uit lagere welvaartsmilieus, gekenmerkt door

slechte opleiding, werkloosheid en problematische gezinsomstandigheden. De

maatschappelijke positie van zowel het gezinsmilieu als de eigen positie van de

terbeschikkinggestelde kan veelal als sterk marginaal worden getypeerd. Samenvat-

tend kan worden geconcludeerd dat bij de tbs-populatie drie aan elkaar verbonden

en sterk tot recidive bijdragende kenmerken een rol spelen: een gebleken criminele

habitus, maatschappelijke marginaliteit en psychopathologie. Met betrekking tot

recidive is de uitgangspositie van de tbs-populatie bij opname in de tbs dus zonder

twijfel extreem ongunstig.

Zoals eerder gezegd, is de tbs-behandeling bedoeld als een interventie waarbij een

substantiële vermindering van dit ernstige recidiverisico als doelstelling voorop

staat. Door forensisch-psychiatrische interventie wordt getracht om psychopatho-

logie te verminderen en om mede daardoor de kansen op betere integratie in de

samenleving te bevorderen. Ook wanneer resocialisatiedoelstellingen slechts

beperkt haalbaar zijn, dan wordt er in elk geval naar gestreefd om aan het eind van

de tbs condities te realiseren die de kans op (ernstige) recidive doen verminderen,

bijvoorbeeld door begeleidings- en zorgarrangementen te realiseren. Opname in een
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RIBW-setting of begeleiding (toezicht) door de reclassering moeten ertoe bijdragen

dat de risico's van ernstige recidive ook bij een minder succesvolle tbs-behandeling

worden beperkt.

De tbs-behandeling kan worden aangemerkt als een forensisch-psychiatrische

interventie waaraan deze hoge-risicogroep wordt `onderworpen'. De tbs-behande-

ling is de black box: na de beëindiging van de interventie kan worden waargenomen

óf en in hoeverre zich een criterium voor falen (ernstige, tbs-achtige recidive) heeft

voorgedaan. We gaan uit van een black-boxmodel omdat het, zeker op basis van

onderzoek zoals hier is verricht, niet is aan te geven waarom de interventie al dan

niet succesvol is geweest. Wel is het mogelijk om enig inzicht te geven in enkele

belangrijke kenmerken van de groep ex-terbeschikkinggestelden die gefaald hebben

met betrekking tot bovengenoemd criterium. In dit hoofdstuk komen achtereenvol-

gens de persoonlijke geschiedenis, het verloop van de behandeling van deze groep

en de gang van zaken na beëindiging van de (intramurale) tbs aan de orde.

Dit kwalitatieve deel van het recidiveonderzoek heeft een exploràtief en beschrij-

vend karakter. Het is erop gericht om een patroon te ontdekken in het recidiveren

en in de persoonlijke en situationele achtergronden van ernstige recidive na de tbs.

Daarnaast richt het zich op kwalitatieve aspecten van het verblijf in de tbs en het

recidiveren; dat wil zeggen, de gegevens zijn zo gegroepeerd dat er inzicht wordt

geboden in de gang van zaken gedurende het verblijf van de tbs en ontwikkelingen

na de ontslagperiode. Op grond van de gegevens van het verblijf in de kliniek wordt

een beeld geschetst van de groep ernstige recidivisten. Voor de periode na het ont-

slag wordt het beeld gecompleteerd door een schets van de begeleiding en de reci-

dive. Door deze opzet wordt een verband gesuggereerd tussen het verblijf in de tbs

en de recidive dat in de praktijk wellicht niet aanwezig is. Immers, de gegevens die

over het verblijf bekend zijn geworden, kunnen wellicht ook worden aangetroffen in

de groep die niet heeft gerecidiveerd.

We schetsen nu op basis van kwalitatieve informatie een beeld van degenen die na

de tbs ernstige, tbs-achtige recidive plegen. Hierbij gaat het om de volgende vragen.

1 Wat zijn de kenmerken van de persoonlijke geschiedenis van deze terbeschik-

kinggestelden?

2 Wat zijn de kenmerken van het behandelingsverloop van de ernstige recidi-

visten?

3 Wat zijn de voor recidive relevante kenmerken in verband met de maatschap-

pelijke positie en het (psychosociaal) functioneren na beëindiging van de tbs?

4 In hoeverre hebben toezicht en begeleiding na beëindiging van de tbs een rol

gespeeld?

5 Hoe is het proces van ernstige recidive verlopen?
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De eerste twee punten worden behandeld in paragraaf 5.2 en 5.3. In paragraaf 5.4

komen de laatste drie punten aan de orde, die alle betrekking hebben op de gang

van zaken bij deze ernstige recidivisten na beëindiging van de tbs.

Bij dit onderzoek is volstaan met een beschrijving van de (behandelings)anteceden-

ten en de gang van zaken na beëindiging van de (intramurale tbs) bij de ernstige

recidivisten. Het is de vraag in hoeverre de onderzoekresultaten specifiek zijn

voor deze groep. Uitgaande van deze eerste onderzoeksgegevens zal daarom verder

onderzoek moeten plaatsvinden. Overigens valt te verwachten dat over niet-recidi-

visten veel minder informatie beschikbaar zal zijn met betrekking tot de gang van

zaken na beëindiging van de tbs. Voor een echt vergelijkend onderzoek zou een

longitudinale opzet ten aanzien van een selectie van ex-terbeschikkinggestelden zijn

aangewezen. Dit onderzoek zou kunnen fungeren als een inzicht gevende aanzet

daartoe.

5.1 Een samenvatting van het onderzoeksmateriaal

Voordat bovengenoemde vragen afzonderlijk aan de orde worden gesteld, geven

we eerst een samenvattend overzicht van enkele belangrijke kenmerken van de

ernstige recidivisten en van het desbetreffende recidivedelict zoals die uit het kwa-

litatieve materiaal naar voren zijn gekomen. In tabel 29 gaat het om de persoons-,

behandelings- en begeleidingskenmerken van de ernstige recidivisten. In het

daaropvolgende overzicht wordt per casus een summiere typering gegeven van

het (ernstigste) na de tbs gepleegde delict. De in tabel 29 samengevatte resultaten

worden besproken in de paragrafen 5.2 tot en met 5.4 die aan de bovenstaande

vragen zijn gewijd.

Over 24 van de 26 bestudeerde gevallen bestond (op zijn minst summiere) infor-

matie over de aard en de toedracht van het delict. Uiteraard gaat het in alle gevallen

om een tbs-achtig delict omdat dit het criterium vormde voor selectie van de bestu-

deerde cases. We geven eerst een korte typering van de aard en de toedracht van de

`ernstige delicten' na beëindiging van de tbs. De nummering van het onderstaande

overzicht stemt overeen met die in tabel 29.

1 Zat op zondagmiddag in zijn eentje ontzettend te balen. Voelde zich geïsoleerd

en agressief. Ging een eindje fietsen en stak een school in brand. Na enkele

dagen meldde hij zich op eigen initiatief bij de politie.

2 Overval van postagentschap, onder bedreiging van een pistool. Heeft geen vaste

woonplek. Eerst met vriendin samengewoond, beiden aan de coke en samen

regelmatig auto's opengebroken. De reclassering weigert voorlichtingsrappor-

tage omdat cliënt niet wil meewerken.

3 Geen beschrijving.

4 Tijdens opname in APZ steekt hij een verpleegkundige tegen wie hij een grief

heeft met een mes.
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5 Samen met een of twee anderen overvallen met bedreiging vuurwapen gepleegd,

allemaal op één dag. Bij de arrestatie is hij ernstig gewond geraakt. Hij is inmid-

dels pooier en loopt dagelijks met een wapen in verband met'rare types'.

6 Dealer in de drugsscene. Woont samen met een verslaafde prostituee. Organi-

seert een strafexpeditie nadat hij door een tussenpersoon is 'geript'. Samen met

zijn broer, die ook dealt, vindt de afrekening plaats. Er zou'per ongeluk' een

schot zijn afgegaan.

7 Geen beschrijving.

8 Pleegt samen met een ander een gewapende overval in een seks-etablissement,

de buit bedraagt sieraden en geld. Hij verklaart zelf dat hij al vijftien jaar alco-

holist is.

9 Pleegt delicten onder invloed van overmatig drankgebruik. Aanranding na het

drinken van een fles jenever op bezoek bij zijn buurvrouw.

10 Samen met drie anderen overvallen gepleegd op bejaarde personen. Plande

samen met de anderen en zorgde voor de vluchtauto. Zij gebruikten veel geweld,

de slachtoffers werden vastgebonden en geslagen.

11 Inbraak in een bejaardentehuis en later in een gewoon huis. Dwingt een slapend

jongetje tot ontucht. Verklaart dat hij heel veel had gedronken. Was niet opge-

wassen tegen gezinssituatie, zieke vrouw en vier kinderen.

12 Een oude verloederde junk die de stad onveilig maakt. Inbraak met geweld en

mishandeling van een invalide man.

13 Pleegt de delicten wanneer hij geen medicatie neemt. Ook bij dit recidivedelict.

Mishandelt de 80-jarige buurvrouw van zijn moeder. Verklaarde: 'Ik kreeg last

van bibberen.'

14 Heeft vrouw gedwongen in haar eigen auto naar haar huis te gaan. Verkrachting

onder bedreiging van een mes.

15 Tijdens een avondje drinken met twee vrienden de tv bij een kennis gaan halen

omdat de dader nog geld van die persoon kreeg. Klommen naar binnen, pakten

de tv, waarna betrokkene de boel in brand stak.

16 Heeft last van periodieke driftaanvallen, vooral bij confrontaties met zijn gezins-

leden. Wanneer schoonzoon de spullen van zijn (ex-)vrouw komt halen, ontstaat

er een ruzie. Poging tot doodslag.

17 Gaat met broer op bezoek bij vriend en diens vriendin. Veel drank. Er ontstaat

ruzie met de vriendin over vermeende avances. Afwisselend wordt door leden

van het gezelschap de politie gebeld omdat het uit de hand dreigt te lopen.

Heeft uiteindelijk de vriendin bij de keel gegrepen en onder bedreiging van een

mes geprobeerd te verkrachten. 'Ik was oerentoeter.'

18 Verslaafde prostituee mee naar huis. Ruzie over de afgesproken prijs en over de

gewenste acties. Uiteindelijk overeenstemming, maar hij sluit voor de zekerheid

de kamer af. Wanneer de seks niet lukt, wordt hij gewelddadig, probeert onder
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andere haar te wurgen. Het slachtoffer is uiteindelijk in slaap gevallen. De vol-

gende dag brengt de dader haar per auto terug.

19 Beroving onder bedreiging van een mes. Is bekend bij plaatselijke roofteam

van de politie. Verkeert sinds een aantal jaren in de junkenscene, verslaafd aan

heroïne en cocaïne.

20 Bedreiging van juwelier met een alarmpistool. Ontvlucht vervolgens op de fiets.

Het slachtoffer achterhaalt hem en rijdt hem bijna omver.

21 Bezocht moeder in het verzorgingshuis en verkracht vervolgens een 81-jarige

medebewoonster.

22 Grote financiële problemen. Na spanningen op werk in de WAO terechtgekomen.

Samen met twee anderen overval gepland, waarbij tijdens de ontvluchting het

slachtoffer wordt doodgeschoten.

23 Woont samen met psychisch labiele vriendin in caravan op camping waar hij

klusjes doet. Voelt zich vaak gespannen en agressief. Probeert zijn vriendin te

wurgen.

24 Onder bedreiging van een mes medebewoonster zijn kamer binnengesleurd en

opgesloten. Grote drankproblemen. Woonde eerst samen met vriendin, maar

deze relatie werd verbroken. Vervolgens ging hij wonen bij een vriend, die uit

zijn huis werd gezet. Heeft begeleiding van de CAD-reclassering.

25 Pleegde samen met twee anderen een gewapende overval met nylonkousen over

hun hoofd. Heeft vrouw en kinderen, maar verzeilt binnen zes maanden in de

drugsscene.

26 Verkeert in de drugsscene, verslaafd aan coke. Komt een eveneens verslaafde

vrouw tegen, die hem mee naar huis neemt. Wanneer hij terugkomt van het

'scoren' van coke, wil de vrouw dat hij daarna weggaat. Pleegt verkrachting

onder bedreiging van een mes.

De aard en ernst van de recidivedelicten na de tbs zoals die hierboven zijn gety-

peerd, zijn uiteraard een artefact van de toegepaste selectie. Uitsluitend tbs-achtige

delicten waarvoor een gevangenisstraf van minimaal zes maanden werd opgelegd,

kwamen voor bestudering in aanmerking. In deze verzameling recidivedelicten

kunnen in grote lijnen drie typen worden onderscheiden:

a Delicten die zijn gepleegd door solisten, met duidelijke kenmerken van indivi-

duele 'gekte' en/of preoccupatie. Afgaande op de beschikbare informatie kunnen

we 9 van de 24 delicten als zodanig typeren, namelijk de nummers 1, 4, 9, 13, 16,

18, 20, 21 en 23. Voor enkele van deze delicten geldt dat ze sterk zijn gebonden

aan het relatiedomein. Veelal hebben deze delicten een sterk impulsief karakter

waarbij 'onbeheersbare' emoties hebben geleid tot het recidivedelict.

b Delicten die zijn gepleegd vanuit de context van een marginale/criminele sub-

cultuur. Deze delicten spelen zich af binnen een sociale wereld waarin geweld

gangbaar is als instrument bij vermogensdelicten of als middel om (onderlinge)
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conflicten op te lossen. Bij dit soort delicten spelen collectieve elementen en

een zekere mate van planning een grotere rol. 'Gekte' lijkt hier minder van

belang, Zeven van de 24 recidivedelicten (5, 8, 10, 15, 17, 22 en 25) kunnen als

zodanig worden getypeerd.

c Delicten die zijn ingebed in de subcultuur van deviante drugsverslaving. Deze

delicten staan altijd in relatie tot de verslaving aan illegale middelen en/of de

markt voor illegale middelen. Bij dit type zien we zowel delinquente loners als

delicten met een meer collectief karakter. Tot de eerste categorie rekenen we

bijvoorbeeld junkies die door beroving inkomen verwerven (delicten 12 en 19).

Bij de delicten 6 en 26 speelt een meer collectieve (deviante) context een rol.

5.2 Persoonlijke achtergronden van ernstige recidivisten23

Tbs-dossiers geven doorgaans meer of minder diepgaand inzicht in de persoonlijke

geschiedenis van de terbeschikkinggestelden. Kennis van het milieu van herkomst,

de socialisatiegeschiedenis en gegevens over de (sociale) situatie van de betrokkene

ten tijde van het tbs-delict zijn veelal gebaseerd op de Pro Justitia-rapportage van

(meestal) het Pieter Baan Centrum. Een enkele keer gaat het om Pro Justitia-rap-

portage van externe rapporteurs. In latere fasen van de tbs-geschiedenis wordt met

betrekking tot deze voorgeschiedenis veelal teruggegrepen op deze voorafgaand aan

de tbs-oplegging geproduceerde gegevens.

De eerste vier kolommen van tabel 29 hebben betrekking op de jeugdgeschiedenis

van de ex-terbeschikkinggestelden die ernstig is gerecidiveerd. Allereerst wordt

duidelijk dat extreme problematiek in het gezin waar deze ex-terbeschikkinggestel-

den uit afkomstig waren en waarin ze opgroeiden,24 eerder regel dan uitzondering

is. Slechts een zeer klein aantal terbeschikkinggestelden (niet meer dan vijf of zes)

is afkomstig uit een milieu dat als middle class kan worden getypeerd. Ongeveer

de helft van de onderzochte groep ernstige recidivisten is afkomstig uit een uitdruk-

kelijk marginaal milieu. In de dossiers wordt dan veelal gesproken van 'zwak sociale'

milieus met onder meer een permanent werkloze vader. Afwezigheid van een sta-

biele vaderfiguur, met (vele) passerende vrienden van moeder, komt ook regelmatig

voor. De vaderfiguren worden ook regelmatig als 'crimineel' getypeerd. In vier geval-

len wordt melding gemaakt van vaderfiguren of andere gezinsleden die ook zelf in

de tbs opgenomen zijn (geweest). Van de moeders in deze groep ernstige recidivis-

ten wordt een aantal keer prostitutie vermeld.

Sterk verwant (maar niet identiek). aan de maatschappelijke marginaliteit van het

milieu van herkomst is de 'gezinspathologie' die regelmatig in het onderzoeksmate-

riaal naar voren komt. Uit vergelijking van de twee eerste kolommen van tabel 29

23 Initialen en namen in de paragrafen 5.2 tot en met 5.4 zijn fictief.

24 Veel terbeschikkinggestelden groeien periodiek op in kindertehuizen en dergelijke.
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blijkt dat in de om bovenstaande redenen als marginaal beoordeelde gezinnen ook

altijd elementen van gezinspathologie een rol spelen. Het komt echter ook wel voor

dat er geen blijk is van uitdrukkelijke marginaliteit van het milieu terwijl er wel van

uitdrukkelijke symptomen van gezinspathologie kan worden gesproken. In 17 van

de 26 bestudeerde gevallen van ernstige recidivisten kwamen uit de dossiers de

volgende pathologische symptomen naar voren die een rol speelden in het gezin

waarin de betrokkene opgroeide: alcoholisme van één ouder (meestal de vader) of

beide ouders, incestueuze betrekkingen (meestal de vader die zich aan zusjes van

de betrokkene vergrijpt, maar ook andere varianten worden vermeld, onder meer

met de betrokkene als slachtoffer), psychiatrische opname van ouders (meestal de

moeder), mishandelende ouders en/of vader die moeder mishandelt. Gezien voor-

gaande niet verrassend, worden in veel gevallen ook ernstig mankerende opvoe-

dingspraktijken vermeld. Veelal wordt dit getypeerd als 'affectieve verwaarlozing'

en een enkele keer als een complex van verwenning en verwaarlozing. Indien in de

dossiers uitsluitend werd gerefereerd aan dergelijke pedagogische tekorten, dan

heeft dit in tabel 29 niet geleid tot de kwalificatie 'gezinspathologie'.

In bijna alle gevallen maken de dossiers melding van de psychosociale ontwikkeling

van de terbeschikkinggestelde in de kinder- en jeugdjaren. Hier manifesteert zich

een overweldigend beeld van over het algemeen ernstige ontwikkelingsproblema-

tiek. Zoals blijkt uit tabel 29, worden er vrijwel altijd (in 24 van de 26 bestudeerde

dossiers) ernstige opvoedings- en gedragsproblemen en mislukkende schoolcarriè-

res vermeld. Heftige conflicten binnen het gezin, weglopen, spijbelen, onhandel-

baarheid op school, voortijdige schoolverlating en/of plaatsing op speciale scholen

voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden vormen in deze groep ernstige

recidivisten de algemene regel. Vrijwel altijd komen op jeugdige leeftijd (15-16 jaar)

de eerste problemen met politie en justitie aan de orde.

Het volgende uit de dossiers gereconstrueerde voorbeeld bevat bij wijze van illustra-

tie de meest voorkomende elementen van de bij uitstek problematische jeugd van

vrijwel alle ex-terbeschikkinggestelden in de bestudeerde groep.

X is een voorkind van een onbekende vader. Zijn stiefvader wordt beschreven als

een gesloten man die 'matig begaafd' is. Uiteindelijk zit hij werkloos thuis. Vader

en moeder hadden veel ruzie. Vader dronk het grootste deel van zijn inkomen op

in de kroeg, waardoor moeder zich mettertijd genoodzaakt zag zich te prostitue-

ren. Na jaren kreeg moeder een andere relatie met een man, die echter net zo

veel bleek te drinken en ruzie bleek te maken als vader. Er vallen klappen en'

zelfs messteken. Moeder gaat opnieuw de prostitutie in. Vader is enkele keren

met justitie in aanraking geweest vanwege diefstal en geweldpleging. Moeder

wordt beschreven als 'onzelfstandig en dom'. Als opvoeder wordt vader als 'af-

wijzend' en moeder als 'inadequaat' getypeerd. Het gezin telt zes kinderen, die

bijna allemaal naar het speciaal onderwijs zijn gegaan. Het gezin wordt beschre-

ven als 'zwak sociaal'. Vanaf zijn elfde jaar heeft X regelmatig in kinderhuizen
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verbleven. Na vele episodes van spijbelen en weglopen gaat X op zijn vijftiende

definitief van school. Vanaf zijn zeventiende gaat hij veel alcohol gebruiken. Op

zijn negentiende wordt hij veroordeeld wegens aanranding van een oudere

vrouw.

Bij de grote meerderheid van de onderzochte groep begint na de mislukte school-

carrière ook een chaotische en vrijwel altijd zeer minimale arbeidsgeschiedenis.

Meestal is er sprake van losse, ongeschoolde baantjes op zeer jeugdige leeftijd. Een

enkele keer wordt een'goede' periode vermeld als de betrokkene terechtkomt bij

een pedagogisch begaafde, goed leidinggevende baas. Maar ook in deze gevallen

komt vrijwel altijd na enige tijd een einde aan de betrekking door gedragsproble-

men, conflicten en ontbrekende discipline. Doorgaans eindigt het ermee dat de

betrokkene in de jonge volwassenheid (meestal de jaren direct voorafgaand aan

de terbeschikkingstelling) geen reguliere arbeid meer verricht. In 21 van de 26

bestudeerde cases is sprake van werkloosheid in de periode voorafgaand aan het

tbs-delict. Ongetwijfeld speelt hierbij ook een rol het bijzonder hoge aantal gevallen

van problematisch middelengebruik. In niet minder dan 16 van de 26 cases blijkt

problematisch gebruik van alcohol in de tijd voorafgaand aan het tbs-delict een rol

te spelen. Zes van de 26 ernstige recidivisten werden voorafgaand aan de tbs een-

maal of meerdere malen in een psychiatrische inrichting opgenomen. Volgens gege-

vens van het Meijers Instituut wijkt dit overigens niet af van de (huidige) doorsnee

van de tbs-populatie (Van Emmerik en Diks, 1999). Wellicht hangt dit samen met

het feit dat zich onder de groep ernstige recidivisten relatief weinig personen met

psychotische kenmerken bevinden. Het is zeer wel mogelijk dat ernstige recidive

vooral voorkomt onder het ernstig gedragsgestoorde deel van de tbs-populatie.

Samenvattend kunnen we concluderen dat de voorgeschiedenis van de 26 onder-

zochte gevallen van ernstige recidivisten vrijwel algemeen wordt gekenmerkt door

hevige sociale en psychische problematiek: een veelal marginaal en disharmonisch

milieu, een zeer inadequate opvoeding met bijzonder negatieve identificatieobjec-

ten, zich op jeugdige leeftijd manifesterende ernstige gedragsproblemen, een mis-

lukte schoolcarrière, een nooit op gang gekomen inpassing in het arbeidsbestel en

vroegtijdige verslavingsproblematiek. Veelvuldige criminaliteit is een bijna vanzelf-

sprekend onderdeel van deze zeer slecht verlopende psychosociale ontwikkeling. In

de meeste van de onderzochte gevallen is deze ellende tussen het 25ste en 30ste

levensjaar geculmineerd in een tbs-oplegging.

5.3 Het verloop van de behandeling van ernstige recidivisten

In tabel 29 zijn de beoordelingen op vier kwalitatieve behandelingskenmerken

samengevat: behandelbaarheid, veelvuldige incidenten tijdens de behandeling,



Hoofdstuk 5 72

hospitalisatie en schijnaanpassing. Darnaast is de vraag gesteld of in de (behandel-)

dossiers aan het eind van de behandelperiode uitdrukkelijk wordt gerept van een

groot recidiverisico. Bij de grote meerderheid van de bestudeerde gevallen (18 van

de 26) wordt in de dossiers uitdrukkelijk gesproken van (geklaagd over) een altijd

moeizame en uiteindelijk als slecht verlopend beoordeelde behandeling. In onge-

veer de helft van de gevallen is sprake van veelvuldige (ernstige) incidenten tijdens

de behandelperiode: 'weglopen, hevige (gewelddadige) conflicten, extreme onhan-

delbaarheid.

Vrijwel zonder uitzondering wordt in de (behandel)dossiers van ernstige recidivisten

naar voren gebracht dat er in de eerdere fasen van de behandeling nog geen voor-

uitgang wordt geboekt. Er wordt gesproken van probleemontkenning (de afwezig-

heid van ziektebesef) en van verzet tegen of ontwijken van behandeling. We geven

een typerend voorbeeld.

'In gesprekken met het personeel zegt hij de maatregel volkomen ten onrechte te

vinden. Hij vindt dat een delict waarbij geen bloed heeft gevloeid nooit een

aanleiding tot tbs kan zijn. Voor psychotherapie bestaat geen ingang. Na het

dagprogramma verdwijnt hij naar zijn kamer, of hij gaat zitten kaarten met een

vaste partner.'

In de meeste van de bestudeerde gevallen wordt, na de bijna per definitie moeizaam

verlopende eerste fase waarin weerstand moet worden overwonnen en motivatie

voor werkelijke participatie aan de behandeling moet worden opgebouwd, gecon-

cludeerd dat er vooruitgang in de behandeling zit. Tegelijkertijd wordt er vrijwel

altijd ook ernstige twijfel uitgesproken over de'houdbaarheid' van de geconsta-

teerde veranderingen ten goede. We parafraseren enkele veelvoorkomende beschrij-

vingen van het behandelverloop in de 'middenfase' van de behandeling.

'Dankzij een zeer veel structuur biedend beleid is betrokkene duidelijk vooruit-

gegaan. Echte behandelwinst is echter nog pril. Internalisatie van het verande-

ringsproces is nog steeds gering. Resocialisatie op vrijwillige basis is daarom

vooralsnog niet haalbaar. Betrokkene zal zich dan ondanks alle aanvankelijke

goede voornemens aan elke vorm van begeleiding onttrekken en zijn eigen gang

gaan. Een terugval in verslavingsgedrag moet dan worden voorzien, met alle

gevolgen van dien.'

Het is zeker aannemelijk dat een moeizame aanloopfase (waarin de motivatie van de

terbeschikkinggestelde moet worden gewonnen) en een ambigue tussenfase (waarin

wordt getwijfeld aan de bestendigheid van de tot dan bereikte behandelresultaten)

typerend zullen zijn voor het verloop van zeer veel tbs-behandelingen. Bij deze

groep ernstige recidivisten zien we echter dat er ook aan het eind van de behande-

lingsperiode nog steeds zeer ernstige twijfels bestaan over het succes van de be-

handeling. Zoals gezegd blijkt, in de periode voorafgaand aan de beëindiging van

de tbs, uit 18 van de 26 dossiers sterke scepsis over de behandelbaarheid en de in

de tbs geboekte behandelingsresultaten. Dat wil dus zeggen dat de tbs bij een dui-
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delijke meerderheid van de groep die ernstig recidiveerde, is beëindigd op een

moment dat de behandelaars ernstige twijfels hadden over de effectiviteit van de

behandeling.

We kunnen voorlopig de conclusie trekken dat in deze gevallen van ernstige recidive

de behandelende instellingen doorgaans inzicht hadden in het bestaan van een on-

toereikend behandelingsresultaat. In verband met de in veel gevallen veronderstelde

'onbehandelbaarheid' is het zeer wel mogelijk dat een ontoereikend eindresultaat

van behandeling toch het optimaal bereikbare resultaat is. Hoe dan ook mag worden

aangenomen dat in de bestudeerde gevallen ernstige recidive wat betreft de behan-

delaars niet zal zijn aangekomen als de bekende donderslag bij heldere hemel. In de

meeste gevallen waarin het uiteindelijk misging waren de behandelaars al bij voor-

baat somber over de behandelingsresultaten en in veel gevallen ook over de kans op

(ernstige) recidive na beëindiging van de tbs.

We constateren dus een veelvoorkomend patroon in het verloop van de behandeling

van deze groep ernstige recidivisten. Na een moeizaam begin en enig optimisme in

een volgende fase krijgt in veel gevallen uitdrukkelijk pessimisme over het verloop

en de kansen van de behandeling de overhand. Soms wordt eenvoudig geconsta-

teerd dat de behandeling geen enkel effect heeft en daarom zinloos is geworden.

'Betrokkene is een ernstig gestoorde man. De jarenlange intramurale behande-

ling en extramurale begeleiding hebben daarin geen verandering kunnen

bewerkstelligen. Er blijven vragen bestaan over zijn functioneren, al dan niet

met een stok achter de deur. Het lijkt ons onjuist daarvoor de tbs te hanteren.'

De behandelaars preluderen hier als het ware op beëindiging van de tbs wegens

'gebrek aan succes'. Een soortgelijke redenering blijkt in veel gevallen ook door de

rechter te worden gehanteerd bij de contraire beëindiging van de tbs.

Bij het oordeel over de uiteindelijke slechte behandelbaarheid en ontoereikende

behandelingsresultaten kunnen we twee verschillende tendensen onderscheiden. In

veel gevallen wordt het ontoereikende eindresultaat geduid in termen van actieve

afweer van behandeling: 'Terugkijkend na zeven jaar van opname heeft betrokkene

tenslotte vrijwel uitsluitend afweer vertoont. Hij bagatelliseert, ontkent en externa-

liseert en koppelt dat aan een pose van domheid en onverschilligheid. We moeten

constateren dat hij eigenlijk niet is behandeld.' Nog aan het eind van zijn behan-

deling uit deze patiënt met een zeer alcoholische levensgeschiedenis zich als volgt:

'In deze inrichting is het verplicht een probleem te hebben, bij mij zou dat een

alcoholprobleem zijn.'

In andere gevallen wordt de afweer beschreven als verzet en rebellie van de patiënt

tegen de forensisch-psychiatrische confrontatie en de in de inrichting nagestreefde

disciplinering. Behalve voortdurende, min of meer vijandige afweer van (thera-

peutische) benadering worden dan soms talloze incidenten gerapporteerd: ont-

vluchtingspogingen; bedreigingen, gijzeling en geweldpleging; het uitlokken en

organiseren van gezamenlijk verzet met andere bewoners; vernieling en brand-
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stichting; het importeren en verhandelen van drugs in de inrichting. Het is niet

verbazend dat over enkele van deze patiënten wordt vermeld dat ze de gang van

zaken binnen de inrichting ontregelen. Zoals blijkt uit tabel 29, kan bij 13 van de 26

bestudeerde ernstige recidivisten worden gesproken van een duidelijk incidentrijk

verloop van de tbs.

Uit dossiers blijkt overigens tegelijkertijd dat reacties van afweer en verzet in de

tbs tot op zekere hoogte als normaal worden beschouwd en vaak zelfs als indicatie

worden gezien dat de forensisch-psychiatrische benadering bij de patiënt'aankomt'.

Er wordt dan echter altijd de, in deze gevallen uiteindelijk ijdel blijkende, hoop

uitgesproken dat dit een voorbijgaande fase is, waarna constructieve participatie

van de patiënt in de behandeling mogelijk wordt.

Bij een andere veelvoorkomende beschrijving en verklaring van'mislukte behande-

ling' wordt een geheel ander beeld geschetst. Hierbij is geen sprake van verzet en

rebellie maar van schijnaanpassing. Deze kan al dan niet uitmonden in verregaande

hospitalisatie. In enkele gevallen blijkt de terbeschikkinggestelde zich binnen de

muren van de inrichting'voorbeeldig' te gedragen. Van een van de bewoners wordt

de volgende beschrijving gegeven.

'K. is een binnen de inrichting goed functionerende patiënt. Past zich aan, is

redelijk positief en hij levert weinig problemen op. K.'s contacten met zijn

medebewoners zijn goed te noemen. Hij is behulpzaam en komt voor hen op.

Eigenlijk heeft hij wel een beetje een leidinggevende rol in de groep en hij wordt

ook als zodanig geaccepteerd. Ook de contacten met het personeel zijn vrij goed

en hij is bereid tot een gesprek, maar dat betreft dan wel meestal het werk en

enkele oppervlakkige probleempjes. Gesprekken aangaande het verleden en

wat ook maar iets in de richting gaat van zijn moeilijkheden met seksualiteit,

kapt K. onmiddellijk af. Volgens K. is hij niet te behandelen en heeft hij dit ook

niet nodig.'

Over deze patiënt vermeldt het dossier nog het volgende.

'K. kan zich binnen de structuur van de inrichting goed handhaven, heeft een

duidelijke plaats in de gemeenschap, maar derailleert zonder die structuur en

gaat dan chaotisch en agressief gedrag vertonen, met uiteindelijk een grote kans

op geweldsdelicten.'

Na vertrek uit de inrichting werden in de kamer van deze 'ideale patiënt' enkele

seksuele (sadomasochistische) parafernalia gevonden. K. pleegde na beëindiging

van de tbs nog enkele ernstige seksuele geweldsdelicten.

Uitgaande van de bestudeerde gevallen lijkt het erop dat de behandelaars doorgaans

bepaald niet zo naïef zijn om 'soepele' aanpassing aan het leven binnen de inrich-

ting te verwarren met een gunstig behandelingsresultaat. In enkele gevallen wordt

een dergelijke opstelling geduid als een 'grote resistentie tegen behandeling. F. is

zo glad als een aal. Hij vertoont sociaal aanvaardbaar podiumgedrag. Hij voelt zich
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het meest op zijn gemak als hij met rust wordt gelaten: arbeid, school, creatieve

vaardigheid. Hij onttrekt zich aan elke confrontatie, verblijft veel op zijn kamer en

kiest voor een "pretpakket".' Een enkele keer krijgt men echter ook de indruk dat

'probleemloze' aanpassing van de bewoner aan het leven in de inrichting kan leiden

tot onderschatting van mogelijke problemen na beëindiging van de tbs. Een behan-

delaar van M. zegt in zijn oordeel over acceptabel delictgevaar aan het einde van

de behandeling te zijn beïnvloed (misleid) door het behoorlijk aangepaste gedrag

binnen de vier muren van het instituut: 'De bagatellisering in het oordeel over

gevaar is ingeslopen, de fictie van een wezenlijke verbetering van het functioneren

van de betrokkene is geboren.'

In beide gevallen van mislukkende behandeling, zowel bij de agerende en rebelle-

rende patiënten als bij de schijnaanpassers wordt soms gekozen voor een min of

meer geforceerde beëindiging van het intramurale verblijf als (nood)oplossing om

enige beweging in de stagnerende behandeling te krijgen.

'Begin 1987 zijn zowel het behandelingsteam als betrokkenen uitgeput wat

betreft behandelingsmogelijkheden. B. heeft nauwelijks nog toekomstperspec-

tief en het behandelingsteam zit in een impasse met betrekking tot de verdere

aanpak. Door langere intramurale opname zullen agressie- en wraakgevoelens

alleen maar toenemen en zal het delictgevaar daardoor worden vergroot. Het

beste zou zijn om een aantal te meten gedragscriteria voor (verminderd)

delictgevaar vast te stellen en daarna zo spoedig mogelijk toe te werken naar

versnelde resocialisatie onder stringent toezicht en begeleiding.'

Deze noodoplossing waarbij een versnelde vertrek uit de kliniek wordt aangewend

om een duurzame impasse in de behandeling te doorbreken, wordt wel aangeduid

als'de korte klap'. In het hierboven geciteerde geval bleek dat er in de praktijk helaas

weinig mogelijkheden waren om het toezicht en de begeleiding die noodzakelijk

werden geacht te effectueren.

Hetzelfde geldt voor een ander geval, waarbij het volgende werd vermeld. 'Een ver-

dergaande behandeling gericht op persoonlijkheidsverandering heeft weinig kans

van slagen. Er rest niet veel meer dan een structurerende aanpak gericht op het

verankeren van een aantal condities die de kans van ernstig acting-outgedrag mini-

maliseren.' Ook in dit geval bleek het onmogelijk bij terugkeer van de patiënt in de

samenleving deze risicobeperkende voorwaarden ook werkelijk te vervullen.

Er lijkt zich bij deze gevallen waarin een betrekkelijk abrupte beëindiging van de

(intramurale) tbs plaatsvindt, een veelvoorkomend patroon voor te doen. Men is

'uitgepraat' met de patiënt, verdere behandeling is zinloos geworden, maar effec-

tieve begeleiding na het verlaten van de inrichting blijkt vrijwel altijd zeer moeilijk

gerealiseerd te kunnen worden. Omdat de door behandelaars voorgestelde verlen-

ging van de tbs door de rechter wordt getoetst, worden de behandelaars regelmatig

voor een voldongen feit geplaatst door een contraire beslissing van de rechtbank. Zo

oordeelde de rechter in een geval van stagnerende en uitzichtloze behandeling dat
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'dit alles echter onvoldoende aanwijzing is voor een zodanig ernstig recidivegevaar

is dat de tbs opnieuw moet worden verlengd. Dit zou een te zwaar middel zijn enkel

om toezicht te kunnen houden op het medicijn- en alcoholgebruik van betrokkene.'

Volgens de rechtbank diende er daarom een zorgvuldig begeleide resocialisatie

buiten de inrichting te worden voortgezet. Ook hier was het probleem echter dat

er na beëindiging van de tbs geen titel meer bestond om dit zonder de vrijwillige

medewerking van cliënt te effectueren.

Ten slotte blijkt in enkele van de bestudeerde gevallen de stagnerende behandeling

te resulteren in een volledige hospitalisatie van de terbeschikkinggestelde. De

patiënt houdt soms nog de zwakke schijn op dat hij graag uit de inrichting zou

willen vertrekken, maar in wezen is de inrichting voor hem de enige veilige en

leefbare omgeving (geworden). In een verlengingsadvies wordt de tbs-inrichting

voor G. een'moedersubstituut' genoemd: 'Het is een verschijnsel dat bij meerdere

ernstig affectief en pedagogisch verwaarloosde terbeschikkinggestelden gezien

wordt. Dat je het nota bene in een tbs-kliniek zo naar je zin hebt, zoiets aan jezelf

laat staan aan anderen durven toegeven, is uitermate pijnlijk.' De betrekkelijke

idylle van sterke hospitalisatie komt duidelijk naar voren uit vele aantekeningen

in het behandeldossier van G: 'Per bus met een goedgemutste bewoner naar Z.

vertrokken. We gaan naar de markt om boodschappen te doen voor andere bewo-

ners. Hij handelt keurig zijn lijstjes af, waarna we na betaling even bij de patatboer

op het terras gaan zitten voor een ijsje.' Deze patiënt wordt ontslagen omdat de

inrichting niet langer uitsluitend als opvanghuis kan (wil) fungeren.

Men maakt zich echter wel zorgen dat G. een nieuw delict zal plegen uit protest

tegen het beëindigen van het verblijf in de inrichting. Korte tijd na beëindiging van

de tbs is dat ook precies wat er gebeurt. G. pleegt, nadat hij op alle fronten geheel

was vastgelopen met familie, geld, vrienden en relatie, onderdak, gezondheid enzo-

voort een zeer amateuristische overval, die door zijn begeleider van de reclassering

ook wezenlijk als een soort noodkreet wordt beschouwd. Al geruime tijd voor de

beëindiging van de tbs blijkt deze afloop vrij nauwkeurig te zijn voorspeld: 'G. kan

zich binnen de structuur van de inrichting goed handhaven, hij heeft een duidelijke

plaats in de gemeenschap. Zonder die structuur zou hij derailleren, hij gaat dan

chaotisch en agressief gedrag vertonen, met uiteindelijk een grote kans op gewelds-

delicten.'

Tot dusver is dus gebleken dat bij een vrij grote meerderheid van de onderzochte

ernstige recidivisten wordt gesproken van sterke en gedurende het verloop van de

tbs blijvende 'onbehandelbaarheid'. Bij de meeste van deze'onbehandelbaren' uitte

dit feit zich in een agerende opstelling van de patiënt en (daarmee) in een incident-

rijk verloop van de tbs. Bij een kleiner deel van de gevallen van blijvend moeilijke

behandelbaarheid werd eerder gesproken van schijnaanpassing.
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In enkele gevallen wordt door de behandelaars onomwonden aangegeven dat na een

uiteindelijk kansloos gebleven behandeling er nog een groot recidivegevaar bestaat.

Ook in deze gevallen komt soms door een contraire beslissing van de rechter een

einde aan de tbs. Zo wordt in een van deze gevallen vermeld dat'betrokkene na elf

jaar tbs nog net zo delictgevaarlijk is als voorheen'. Deze ex-terbeschikkinggestelde

verdwijnt na zijn vertrek uit de kliniek in de junkiescene en hij pleegt na korte tijd

een ernstig geweldsdelict.

Anderzijds hoeft een tegenvallend behandelresultaat niet het bestaan van grote

recidiverisico's te impliceren. In enkele gevallen wordt in de dossiers uitdrukkelijk

aangegeven dat, alhoewel het behandelingsresultaat gering is, er toch geen grote

risico's van (ernstige) recidive worden verwacht. De gebruikelijke redenering hierbij

is meestal tweeledig. Soms wordt verondersteld dat de emotionele gedrevenheid

voor geweldsdelicten in de loop der jaren is afgesleten. Ook gaan de behandelaars

er regelmatig van uit dat het recidiverisico goed kan worden ingeschat (en daarmee

beheerst) omdat de aanleidingen en de context van een riskante ontwikkeling goed

bekend zijn: 'Wij schatten in dat ernstige risico's alleen zullen ontstaan wanneer B.

opnieuw zou gaan drinken en weer in ernstige relatieproblemen zou geraken.' Uit

tabel 29 blijkt dat ondanks deze relativeringen bij een duidelijke meerderheid van

de onderzochte gevallen (15 van de 26) aan het eind van de tbs grote risico's van

(ernstige) recidive werden ingeschat. Zoals eerder gezegd: het heeft er alle schijn

van dat ex-terbeschikkinggestelden die ernstig recidiveren, vaak al eerder door de

behandelaars als grote risico's zijn aangemerkt.

5.4 Ontwikkeling na vertrek uit de inrichting

Vertrek uit de inrichting kan wel of niet samenvallen met de formele beëindiging van

de tbs. Er zijn drie situaties denkbaar: vertrek rechtstreeks uit de inrichting zonder

voorafgaande extramurale resocialisatie, rechtstreeks vertrek uit de inrichting met

voorafgaande extramurale episoden en ten slotte ontslag vanuit proefverlof. In

hoofdstuk 4 is al gebleken dat ernstige recidive veel meer voorkomt onder ex-ter-

beschikkinggestelden die niet vanuit proefverlof zijn ontslagen. Uit de bestudeerde

dossiers blijkt dat het feit dat ontslag formeel rechtstreeks uit de inrichting plaats-

vindt, niet altijd impliceert dat er geen enkele extramurale resocialisatié heeft

plaatsgevonden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat er van de 16 gevallen in de

bestudeerde groep die formeel zonder proefverlof zijn ontslagen, in 7 gevallen wel

voorafgaande verlofsituaties worden beschreven. Uiteindelijk blijken slechts 3 van

de 26 patiënten zonder enige voorafgaande extramurale resocialisatiepoging uit de

inrichting te zijn vertrokken. In alle andere gevallen was er wel sprake van proef-

verlof of waren er voorafgaand aan het vertrek perioden dat de betrokkene buiten de

inrichting verbleef, bijvoorbeeld in het kader van weekendverlof of woonverlof.
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Waar mogelijk is (meestal aan de hand van strafdossiers of gesprekken met reclas-

seerders) nagegaan in hoeverre zich na het vertrek uit de inrichting ernstige proble-

men met het (psychosociale) functioneren voordeden. De laatste vijf kolommen van

tabel 29 geven een samenvatting van enkele belangrijke kenmerken van de situatie

van de ernstige recidivisten na het verlaten van de inrichting. Over het algemeen

blijkt dit een zeer negatief beeld op te leveren. Waar uit de beschikbare informatie

blijkt dat de ex-terbeschikkinggestelde (al dan niet in gezinsverband) het leven

deelde met een partner, zien we dat er in vrijwel alle gevallen duidelijke relatie-

problemen worden gerapporteerd. Hetzelfde geldt voor `sociale problematiek' na

de tbs. Met uitzondering van één geval was er altijd sprake van een of meerdere van

de volgende problemen: werkloosheid, het ontbreken van een stabiele woonsituatie,

het ontbreken van een sociaal netwerk of ernstige conflicten daarin. En ten slotte is

problematisch middelengebruik na vertrek uit de inrichting (het gaat dan veel vaker

om alcohol dan om drugs) eerder regel dan uitzondering bij deze ernstige recidi-

visten. We kunnen constateren dat ernstige recidive na de tbs vrijwel altijd een bij-

zonder problematische leefsituatie van de ex-terbeschikkinggestelde als achtergrond

heeft.

In paragraaf 5.3 werd geconstateerd dat de behandeling van deze ernstige recidivis-

ten meestal slecht is verlopen en dat dit ook als zodanig door de behandelaars werd

ingezien. Desondanks werd de tbs om uiteenlopende redenen beëindigd. Deze

situatie maakte dat er veel belang werd gehecht aan de begeleiding en het toezicht

van de ex-terbeschikkinggestelde in de maatschappij. Er zijn hierbij twee klemmen-

de vragen aan de orde.

- In hoeverre zijn begeleiders in staat een juiste indruk te krijgen over het func-

tioneren van de ex-terbeschikkinggestelde?

- In hoeverre zijn begeleiders in staat om effectieve invloed uit te oefenen ter

beperking van de risico's op ernstige recidive?

Na het vertrek uit de inrichting wordt de extramurale begeleiding verricht door de

reclassering, die een wettelijk vastgelegde taak heeft bij de uitvoering van de tbs-

maatregel. In de periode 1989-1993 was de begeleiding van tbs-patiënten georga-

niseerd via het sociaal-psychiatrisch werk (SPW). Tijdens de gehele tbs-periode is

het contact tussen reclassering en tbs-kliniek geregeld via de zogenaamde contact-

functionaris, die vanuit de kliniek geïnformeerd wordt over de voortgang van de

behandeling en de voorbereiding tot proefverlof. Voor de begeleiding van het proef-

verlof is een medewerker van het SPW beschikbaar. Hij stelt het proefverlofplan op,

begeleidt de patiënt en maakt om de twee maanden het rapport op. Indien nodig

beslist hij tot opheffing van het proefverlof, meestal in overleg met de kliniek. De

begeleiding van de tbs-patiënt in de maatschappij vergt van de medewerker veel

regelvermogen en continue inschatting van de mogelijkheden van de patiënt. Over
2stien personen werden interviews met de reclasseringsmedewerkers gevoerd.
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Om een indruk te geven van de begeleiding van de ex-terbeschikkinggestelden in

de cruciale tijdsperiode na het vertrek uit de inrichting, geven we hier enkele casus-

beschrijvingen die berusten op dossiers en gesprekken met reclasseerders.

1 De reclasseringsmedewerker heeft gedurende tien jaar contact met A. onder-

houden. Hij bezocht A. ook tijdens zijn tbs-periode in de kliniek. Hij beschrijft A.

als een'zielig vogeltje', dat van kinds af aan absoluut niet in staat was om zich

zelfstandig in de maatschappij te handhaven. Ook de geringe intelligentie van A.

speelde hierin een rol. Alcohol heeft een belangrijke rol in zijn leven gespeeld,

maar volgens de reclasseringsmedewerker was dat eerder een secundair pro-

bleem. Het hoorde bij de marginale milieus die hij altijd weer opzocht. Zo ging

dat ook toen er een abrupt einde aan zijn tbs-verblijf was gekomen.

Als cliënt was A. heel cooperatief. Hij was tamelijk openhartig over hoe het met

hem ging en waar hij mee bezig was. Maar tegelijkertijd moest hij niets hebben

van psychotherapie of behandeling voor zijn problemen met alcohol. De reclas-

seringmedewerker geeft aan dat hij machteloos moest toezien hoe A. ten onder

dreigde te gaan in het marginale milieu waaruit hij afkomstig was en in de min

of meer criminele randgroepen waarin hij bij gebrek aan beter steeds weer ver-

zeilde. 'Hij had altijd ambivalente relaties met "vrienden" bij wie hij steun zocht,

maar voor wie hij ook vaak bang was. Vaak waren het halve en hele criminelen,

die misbruik van hem maakten. "Aadje doet alles." A. wilde door zijn vrienden

serieus worden genomen, maar hij was ook altijd wantrouwig en voelde zich

uitgebuit.'

Het recidivedelict moest volgens de reclasseringsmedewerker gezien worden als

een roep om hulp. A. had tegen zijn reclasseerder gezegd: 'Als je me nu niet laat

opnemen, dan gaan er nog veel ergere dingen gebeuren.' Hij kon het leven niet

aan en wilde weer opgenomen worden in de kliniek. Deze reclasseringsmede-

werker zag als grootste probleem dat als het er echt op aankomt, je niet veel

invloed kan uitoefenen op je cliënt. Als reclassering heb je maar heel beperkte

mogelijkheden.

2 De reclasseringsmedewerker had de begeleiding van B. van een collega over-

genomen, omdat hij dezelfde taal sprak. Hij leerde B. kennen tijdens diens

verblijf in de kliniek. Hij werd daar beschouwd als een ideale patiënt, want hij

gedroeg zich positief en cooperatief. In werkelijkheid was hij een 'wandelende

tijdbom'. Na ontslag was er een wankel evenwicht. De reclasseringsmedewerker

ging in het begin, na het ontslag, bijna iedere week bij B. op bezoek en verzorgde

de administratie. De reclassering stelde zich ten doel alles wat stress kon ver-

oorzaken bij B. over te nemen. Toch bleek het onmogelijk om de emoties die

25 Ten gevolge van contrair ontslag was er in veel gevallen geen sprake van enig reclasseringstoezicht.

Door de reorganisatie bij de reclassering werkte een aantal medewerkers er niet meer en door de

vernietigen van de dossiers na vijf jaar konden begeleiders soms niet meer achterhaald worden.
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de familie bij B. opriep te beheersen. De begeleiding werd door de medewerker

omschreven als' vliegeren', dat wil zeggen continu bekijken wat B. wel of niet

zelfstandig kon doen en hoe hij daarop reageerde. Hij hield ook na ontslag, dus

zonder juridisch kader, contact met B. en bleef hem één keer per maand bezoe-

ken. Ook de plaatselijke politie was op de hoogte van de spanningen tussen B.

en zijn familie. Na drie jaar echter werd B. door het bezoek van familieleden

dermate getergd dat hij het slachtoffer te lijf ging en hem zwaar mishandelde.

Deze medewerker kijkt ondanks het recidivedelict met een zekere tevredenheid

op de begeleiding terug omdat hij de indruk heeft dat hij B. er gedurende lan-

gere tijd voor heeft kunnen behoeden om opnieuw een misdrijf te plegen. Ook

na de detentie voor het recidivedelict heeft B. nog op eigen verzoek incidenteel

contact met de reclassering.

3 Deze reclasseringsmedewerker heeft lange tijd (zeven jaar) met C. contact

onderhouden. De eerste keer was in het kader van de voorbereiding van het

proefverlof in de kliniek. De kliniek was enthousiast over C., hij deed alles zelf,

hij was de ideale bewoner. Tijdens het proefverlof had de reclasseringsmede-

werker één keer per drie weken een gesprek met hem. Pas in de loop van de tijd

ontdekte de medewerker een patroon in het gedrag van C., dat ook tot het reci-

divedelict leidde: bij een bepaalde geborgenheid C. functioneerde goed, maar

als die geborgenheid wegviel ging hij snel achteruit. Steeds weer ontmoette hij

zeer labiele en hulpeloze vrouwen, met wie hij ging samenwonen. Vervolgens

ontstonden er grote spanningen, mishandelde hij de vrouw en raakte hij totaal

in paniek. Het kwam voor dat hij meerdere malen per dag op de stoep bij de

reclassering stond omdat de spanningen te hoog werden. In totaal werd hij drie

keer psychiatrisch opgenomen, eenmaal met een RM26 op eigen verzoek, een-

maal met medewerking van de inspecteur voor de volksgezondheid en eenmaal

via de RIAGG. De reclassering had nooit invloed op de manier waarop C. zijn

leven inrichtte: opeens was daar altijd weer een vrouw. Volgens de reclasserings-

medewerker bleek in de loop van de tijd dat dit een helder mechanisme was

waaraan in de tbs nooit iets was gedaan. In het voorlichtingsrapport naar aan-

leiding van het recidivedelict, poging tot wurging van een vriendin, heeft de

reclassering opnieuw tbs geadviseerd.

4 Het reclasseringscontact was ontstaan vanuit een opdracht om een proefverlof

te begeleiden. D. woonde samen met een psychisch zeer labiele vrouw die in

haar jeugd ernstig getraumatiseerd was door seksueel misbruik door haar vader.

Vanwege de gevreesde ongeschiktheid van de ouders (moeder psychiatrische

patiënt, vader net uit de tbs) werd besloten om het kind van D. en zijn vrouw

onder toezicht te stellen. Uiteindelijk werd het kind in een pleeggezin geplaatst.

26 Rechterlijke machtiging: gedwongen opneming in het kader van de Wet Bijzondere opneming psychia-

trische ziekenhuizen.
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Het proefverlof verliep van meet af aan zeer problematisch. De kliniek was er

ook nooit erg optimistisch over, maar men vond dat resocialisatie geprobeerd

zou moeten worden. Ze wilden hem een kans geven. D. liep tijdens het proef-

verlof voortdurend langs het randje. Als typische persoonlijkheidsgestoorde

was hij goed in staat om z'n omgeving te manipuleren en net niet te ver te gaan.

Er was altijd net onvoldoende aanleiding om het proefverlof in te trekken. Pro-

bleem was daarbij ook dat de kliniek er weinig heil in zag om na alle jaren tbs

opnieuw een opname te realiseren.

Er waren allerlei aanwijzingen dat, ondanks afspraken over alcohol, D. steeds

meer ging drinken. Zijn vrouw meldde zich regelmatig dat ze werd mishandeld

en seksueel werd misbruikt. Op een gegeven moment had de reclassering in

wezen meer bemoeienis met de vrouw van D. dan met D. zelf. Die wist zich

voortdurend aan contacten met de reclassering te onttrekken. Ondanks het feit

dat D. probeerde om de realiteit te verdoezelen, denkt de reclasseringsmede-

werker dat zij een goed inzicht had in de stand van zaken. Zij had niet alleen

contact met D., maar ook met allerlei mensen rond hem heen: vrouw, familie,

buurtgenoten, werk enzovoort. Gedurende een bepaalde periode had de reclas-

seringsmedewerker soms wel drie keer per week contact met D. of met personen

uit zijn omgeving. Dit was ook het gevolg van het feit dat de vrouw van D. regel-

matig beroep op haar deed. Naast de reclassering waren er ook nog hulpverle-

ners ingeschakeld: RIAGG, jeugdzorg enzovoort.

Ondanks de intensieve bemoeienis en het feit dat men goed op de hoogte was

van hoe het er met D. voorstond, kwam het uiteindelijk toch tot een ernstig

seksueel geweldsdelict. Volgens de reclasseringsmedewerker speelde daarbij het

overlijden van D.'s moeder een belangrijke rol. Hij raakte daarna steeds meer in

een crisis en recidiveerde voordat er kon worden ingegrepen. De reclasserings-

medewerker zegt dat iedereen in feite volstrekt machteloos was bij deze ont-

wikkeling.

Uit bovenstaande beschrijvingen komt naar voren dat de reclassering vaak een

jarenlange band met de tbs-patiënten heeft. Dit is te verklaren uit de justitiële

achtergrond van de meeste tbs'ers, die immers meestal een strafblad hebben van

misdrijven voorafgaand aan het tbs-delict en vaak vanwege de voorlichtingsrappor-

tages met de reclassering contact hebben gekregen. De daaropvolgende begeleiding

komt er in essentie op neer dat de reclassering de cliënt helpt zich staande te hou-

den in een dagelijks levenspatroon, waarin de dagbesteding en het onderhouden

van relaties met anderen de kern zijn. Ook komt uit de beschrijvingen naar voren

dat de ex-terbeschikkinggestelden een complexe mix van psychiatrische en sociale

problematiek vertonen. In een aantal gevallen wordt gekozen voor een intensieve

begeleiding en/of beschikbaarheid. In sommige gevallen streefde de reclassering

naar opname in de intramurale zorg of eventueel een heropname in de tbs-kliniek.
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Het komt ook regelmatig voor dat de reclasseringsbegeleiding in het geheel niet

(meer) geëffectueerd kan worden. Uit tabel 29 blijkt dat indien er sprake was van

reclasseringsbegeleiding, een meerderheid van de ernstige recidivisten geneigd was

om zich aan begeleiding te onttrekken. Als het erop aankomt, heeft de reclassering

weinig mogelijkheden om toezicht en begeleiding te realiseren bij een onwillige

cliënt die zich aan de bemoeienis van de reclassering wenst te onttrekken: 'Het

was een vrije vogel die zich eenvoudig niet wilde laten begeleiden.' Bij gebrek aan

mogelijkheden om werkelijke heropname te realiseren blijkt zelfs een juridische titel

voor reclasseringstoezicht, zoals bij de begeleiding tijdens proefverlof, vaak niet veel

verschil te maken. Drie ernstige recidivisten die door de reclassering werden bege-

leid, verdwenen na ontslag al snel in het drugsmilieu. De reclassering had in die

gevallen nog wel contact met de familieleden, maar na geruime tijd werd hiermee

gestopt omdat ook die vaak niet wisten wat de betrokkene uitspookte. 'Het was over

en uit', zoals een medewerker opmerkt.

Soms blijkt uit dossiers of uit gesprekken met reclasseringsmedewerkers dat de

problematiek van de ex-terbeschikkinggestelden eenvoudigweg te uitgebreid en te

complex is voor de beperkte begeleidende activiteiten waartoe de reclassering in

staat is. Zeker bij hardnekkig crimineel gedrag of bij terugvallen in overmatig alco-

holgebruik vroeg de reclasseringsmedewerker zich af of de reclassering wel was toe-

gerust om dit type delinquent met chronisch afwijkend gedrag te begeleiden. Veel

intensievere zorg met goed toegankelijke (intramurale) verwijzingsmogelijkheden

zouden dan zijn aangewezen. Maar zoals valt te verwachten, zal zelfs uitgebreide

bemoeienis van de hulpverlening recidive lang niet altijd kunnen voorkomen. Een

van de reclasseringsmedewerkers getuigt van een ex-terbeschikkinggestelde die zo

verstrikt zat in psychiatrische problematiek, van hemzelf en van zijn familieleden,

dat weliswaar een heel netwerk van instellingen zich bezighield met hem en zijn

gezin maar dat deze instellingen toch niet in staat waren geweest om recidive te

voorkomen.

Alles overziend, kan de vraag of het begeleidingsproces ernstige recidiveren had

kunnen voorkomen, niet eenduidig met ja of nee beantwoord worden. De vraag

naar de omstandigheden waaronder'het misging' lijkt eenvoudiger te beantwoor-

den. Na het verlaten van de tbs-inrichting komen de ernstige recidivisten vrijwel

zonder uitzondering terecht in een sterk problematische, chaotische en ontwrich-

tende leefomgeving. Verstoorde relaties met de op zichzelf al vaak problematische

familie van de ex-terbeschikkinggestelden komen veelvuldig voor. Voorzover aan-

wezig dragen de relaties met partners niet bij aan de stabiliteit van de leefsituatie.

Opvallend vaak is sprake van tumultueuze verwikkelingen met partners die zelf ook

op de rand van een psychosociale crisis verkeren: En voorts blijken velen van de

ernstige recidivisten al spoedig na het verlaten van de tbs-inrichting (opnieuw) te

worden opgenomen in marginale en soms ronduit criminele milieus. Mogelijke
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goede voornemens van deze ex-terbeschikkinggestelden zijn waarschijnlijk moeilijk

vol te houden bij dit grote gebrek aan positieve, structurerende en integrerende

factoren in hun bestaan na het vertrek uit de inrichting.

In het begin van deze paragraaf werden twee belangrijke vragen gesteld. Het lijkt

mogelijk om hierop op basis van de onderzoekbevindingen een antwoord te geven.

Na vertrek uit de inrichting, al dan niet in het kader van de formele beëindiging van

de tbs, wordt in veel gevallen getracht om toezicht te houden op het functioneren

van de (ex-)terbeschikkinggestelden en om waar mogelijk hulp en begeleiding te

bieden. Zoals gezegd, blijkt uit tabel 29 dat pogingen van de patiënt om zich aan

deze begeleiding te onttrekken, eerder regel dan uitzondering zijn. Met name geldt

dit wanneer na de tbs (opnieuw) problemen met alcohol- en/of drugsgebruik gaan

ontstaan. Verslaving biedt kennelijk een wereld waarin de (ex-)terbeschikkinggestel-

de na de tbs kan onderduiken, en tegelijkertijd zal verslaving ongetwijfeld een sterke

motivatie geven om uit het zicht van (justitiële) begeleiders te blijven.

De vaak chronische relationele problematiek en/of het groter sociale isolement van

deze ex-terbeschikkinggestelden kunnen wellicht net als het criminele gedrag eerder

als symptomen van'gestoorde persoonlijkheid' worden gezien dan als oorzaak en

gevolg. Chaos en marginaliteit houdt zowel verband met het kennelijke onvermogen

om conventionele (affectieve) relaties te kunnen opbouwen en onderhouden als met

het delinquente en verslavingsgedrag. Met andere woorden, het gangbare idee dat

het goed zou gaan 'als hij maar werk en een meisje had', heeft hier waarschijnlijk

weinig betekenis.

Ondanks de vaak ontwijkende bewegingen van de (ex-)terbeschikkinggestelden

menen met name de reclasseringsmedewerkers doorgaans dat ze goed inzicht

hebben in het (sociale) functioneren van hun cliënten. In vrijwel geen van de be-

studeerde gevallen kwam het feit dat het uiteindelijk misging met deze cliënten als

een verrassing. Begeleiders wisten dat er grote problemen waren en dat er daarom

veel kans was dat zich (ernstige) recidive zou voordoen. Helaas betekende deze

voorspelbaarheid meestal niet dat er effectief kon worden ingegrepen ter afwending

van het gevaar. Als het erop aankomt, zo vinden de begeleiders, hebben zij machte-

loos moeten toezien. Noodgedwongen stonden ze erbij en keken ze ernaar. De

(psycho)sociale problemen zijn te groot en te gecompliceerd, en voordat er werkelijk

ernstige recidive heeft plaatsgevonden blijkt het in de praktijk nauwelijks mogelijk

te zijn geweest om ingrijpende maatregelen te effectueren, zoals (hernieuwde)

intramurale opname.
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De mogelijkheden van klinische en

psychometrische risk assessment

Voorspelling van het gevaar van geweldpleging is bij uitstek relevant voor de Neder-

landse tbs-situatie. Zowel aan het begin als aan het eind van de tbs-behandeling

speelt de inschatting van het risico dat de veroordeelde opnieuw een tbs-achtig

delict zal plegen een cruciale rol. Aan het begin is het een van de belangrijkste

argumenten voor opname in de tbs; aan het eind vormt de inschatting van het

gevaar van geweldsrecidive wellicht het doorslaggevende argument om de (intra-

murale) behandeling wel of niet te beëindigen.

De voorspelling van de kans op recidive is een reeds lang bestaand en betrekkelijk

veelbestudeerd onderwerp binnen de criminologie. In de context van de Nederland-

se tbs is echter sprake van een zeer specifiek geval van voorspelling van (gewelds-)

recidive. Het gaat immers om een betrekkelijk homogene, sterk uitgeselecteerde

populatie waarbij de voorspelling betrekking heeft op enkele nauw gedefinieerde

(strafbare) gedragingen. Voor de casus van de voorspelling van gevaar na de behan-

deling in de tbs kunnen we dit puntsgewijs als volgt uitdrukken:

a een specifiek voorafgaand misdrijf (in dit geval geweld);

b een specifieke psychiatrische populatie: 'geestelijk gestoorden' of 'in hun ont-

wikkeling' gestoorden;

c een voorafgaand aan de behandeling hoog ingeschatte recidivekans;

d een betrekkelijk lange voorafgaande periode van intensieve forensisch-psychia-

trische behandeling;

e de aanwezigheid van veel relevante en gedetailleerde klinische kennis over de

terbeschikkinggestelde;

f de voorspelling dient te leiden tot een beslissing met een beperkt aantal moge-

lijkheden: al dan niet voortzetten van de (intramurale) behandeling;

g de voorspelling heeft betrekking op een zeer specifieke vorm van recidive

(recidive met ernstig - seksueel - geweld).

Gezien het feit dat de Nederlandse tbs internationaal gezien een unieke maatregel

is, valt op voorhand niet te verwachten dat de literatuur over de voorspelling van

recidivegevaar veel informatie zal opleveren die direct relevant is voor de Neder-

landse tbs-situatie. Na kennisname van de beschikbare literatuur over de voorspel-

ling van gevaar blijkt dit inderdaad niet het geval te zijn. Het grote merendeel van

het onderzoek naar voorspelling van recidive blijkt te zijn gebaseerd op in vergelij-
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king tot de tbs veel minder homogene27 populaties en is veel meer gericht op het

voorspellen van ruimere categorieën van delinquent gedrag. Dit betekent primair

dat het bestaande predictieonderzoek over het algemeen een beperkte relevantie

heeft binnen de Nederlandse tbs-context.

Anderzijds mogen we ervan uitgaan dat het algemenere thema van het vaststellen en

voorspellen van recidiverisico's bij personen die eerder een delict hebben gepleegd,

ten dele ook relevant zal zijn voor zeer specifieke gevallen zoals hierboven omschre-

ven. Zo stellen Bonta e.a. (1996a) op basis van een meta-analyse van onderzoek

onder gestoorde delinquenten het volgende. 'The major predictors of general and

violent recidivism appear comparable for mentally disordered and nondisordered

offenders.' Mede om deze reden is het dus zinvol om na te gaan welke aanwijzingen

er in de criminologische en forensisch-psychiatrische literatuur zijn te vinden voor'

de optimalisering van de voorspelling van recidive. Met name zal worden bezien in

hoeverre deze opdracht met meetinstrumenten kan worden vervuld.

Alvorens over te gaan tot de centrale vraag naar de meest veelbelovende methoden

van voorspelling, eerst nog een enkel woord over de inhoud van wat wordt voor-

speld. Hoe kan het in de voorspelling aan de orde zijnde risico, in onderzoektermen

de 'criteriumvariabele', worden omschreven? Er bestaat in de literatuur grote over- •

eenstemming over het inzicht dat het voorspelde 'gevaar' niet moet worden begre-

pen als wel-of-nietcriterium: 'risk levels should be seen as a continuous probability

statement, rather than a dichotomous variable (risk or no risk), and as risk levels

fluctuate over time and context, assessment of risk should be in the form of ongoing

assessments, rather than on-off predictions' (Monahan en Steadman, 1994).

Zoals al is aangegeven, brengt de tbs met zich mee dat de specifieke kans op het

opnieuw vóórkomen van ernstige geweldscriminaliteit dient te worden voorspeld.

Of ex-terbeschikkinggestelden zich na ontslag in alle opzichten keurig aan de wet

zullen houden, is voor de beëindigingsbeslissing op zichzelf niet relevant.

Los van de specifieke te voorspellen gedragsvorm dient ook te worden onderschei-

den tussen de waarschijnlijkheid dat het risico wordt gerealiseerd en mate van

schade die zal ontstaan indien het risico wordt gerealiseerd. Logisch gezien zijn

de factoren 'kans' en 'ernst' onafhankelijk van elkaar. Uit de literatuur blijken ook

empirische bevindingen dat de kans op recidive en de ernst van recidive als onder-

scheiden te voorspellen grootheden moeten worden gezien. In de literatuur wordt

zowel de waarschijnlijkheid als de ernst van het gevaar gezien als een product van

(antecedente) kenmerken van de persoon en de faciliterende of inhiberende contex-

27 Met homogeen wordt hier bedoeld dat terbeschikkinggestelden vrijwel altijd frequent misdrijven

hebben gepleegd, dat ze allen per definitie als 'geestelijk gestoord' zijn aangemerkt en dat ze allen aan

eenzelfde soort interventie zijn blootgesteld. Binnen de groep terbeschikkinggestelden gelden uiteraard

weer vele differentiaties.
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tuele condities. Mulvey en Lidz (1995) stellen dat het niet gaat om de voorspelling

van 'gevaar' in algemene zin: 'We instead need to know when and under what

conditions violence might occur, and who needs to be protected.'

6.1 Klinische en op test gebaseerde (statistische) voorspelling van recidive

Er worden aan de hand van de methode van voorspelling algemeen twee soorten

van inschatting van het recidiverisico onderscheiden: de klinische en de statistische

voorspelling, die ofwel op een test ofwel op geregistreerde persoonsgegevens (bij-

voorbeeld justitiële antecedenten) zijn gebaseerd. Bij de klinische voorspelling

wordt door (bijvoorbeeld psychiatrische of psychologische) deskundigen een

uitspraak gedaan over de waarschijnlijkheid dat recidive in de toekomst wordt

voorkomen. De klinische voorspelling behelst altijd een uitspraak over één bepaald

individu en het gaat per definitie om het subjectieve, maar tegelijkertijd professio-

nele oordeel. De klinische voorspelling wordt om deze reden ook wel getypeerd als

een intuïtief oordeel.

Er is enig onderzoek verricht naar de elementen van klinische voorspelling. In

twee gevallen heeft dit betrekking op een situatie die direct vergelijkbaar is met de

Nederlandse tbs. In een .factoranalytische studie werd het klinische oordeel over

noodzakelijk voortgezet verblijf in de forensisch-psychiatrische inrichting voor-

speld. Het blijkt dat deze beslissing vooral is gebaseerd op relationele aspecten

(patiënt is 'eerlijk', houdt rekening met anderen, niet-conflictueus enzovoort) en

op emotionele stabiliteit (Eucker e.a., 1994). In een ander Duits onderzoek in een

forensisch-psychiatrische kliniek blijkt dat de klinische beslissing over het beëin-

digen van de behandeling en de modaliteit van behandeling betrekkelijk goed kon

worden voorspeld met een meetinstrument voor'psychopathie'. Uit beide gevallen

blijkt dat bij de klinische beslissing kennelijk het (intuïtieve) oordeel over de ken-

merken van het sociale gedrag van de patiënt zwaar weegt. Green en Baglioni (1997)

beschrijven het proces van de klinische besluitvorming binnen de behandelings-

context als een voortschrijdend proces waarin: 'New realities emerge from nego-

tiations between staff members. Diagnosis, therapy and recovery occur in a dia-

lectical process constantly being reconstructed as it is informed by interpretations

of everyday events.'

In navolging van Meehl (1954) definieert Blackburn (1993) klinische voorspelling

eenvoudig als'subjectieve evaluation of risk'. Gendreau e.a. (1996) typeren klinische

voorspelling nader als volgt. 'Clinical assessment consists of an "expert" (e.g. pro-

bation officer) interviewing an offender for the risk to reoffend. The judgement is

primarily based on the expert's intuition, wisdom, and experience. File information

is usually consulted as part of the decision making process.'

Deze omschrijving lijkt onvoldoende recht te doen aan het beslissingsproces aan het

eind van de tbs-behandeling, dat leidt tot het oordeel over het al dan niet acceptabel
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zijn van het risico dat de terbeschikkinggestelde opnieuw ernstig geweld zal plegen.

In het geval van de klinische voorspelling bij het advies over wel of geen verlenging

van de tbs bestaat immers een zeer uitgebreide, multidisciplinaire en langs verschei-

dene wegen verworven informatie (bijvoorbeeld via gedragsobservaties, psychia-

trisch/psychologisch onderzoek, milieuonderzoek, bevindingen van verlofsituaties

enzovoort). Het lijkt daarom zinvol om bij de vergelijking van klinische met statisti-

sche voorspelling de 'kwaliteit' van het klinische oordeel te betrekken. Er zijn aan-

wijzingen dat met name informatie die is ontleend aan observaties van het sociaal

functioneren, de effectiviteit van het klinische oordeel sterk bevordert (Clark e.a.,

1993). Met name bij de beslissingen aan het eind van de tbs-behandeling zal er veel

gedetailleerde informatie beschikbaar zijn over het sociale gedrag van de terbeschik-

kinggestelde. In de vergelijkingen van de effectiviteit van klinische versus statisti-

sche voorspelling wordt doorgaans geen rekening gehouden met de omvang en de

kwaliteit van de information base waarop de klinische voorspelling berust.

Het laat zich aanzien dat de beslissing tot beëindiging van de (intramurale) tbs-

behandeling zonder meer als een geval van klinische voorspelling kan worden ge-

typeerd. De binnen het ministerie van justitie en het Trimbos Instituut beschikbare

literatuur leverde geen enkele aanwijzing op dat binnen de context van de Neder-

landse tbs-maatregel meetinstrumenten een rol spelen bij het bereiken van de

beslissing. Navraag bij enkele deskundigen leidde tot de conclusie dat op dit

moment in enkele tbs-inrichtingen Nederlandse versies worden ontwikkeld van

Engelstalige (Amerikaanse) meetinstrumenten voor forensisch-psychiatrische risico-

inschatting. Onderzoekers van de Pompekliniek zijn sinds enige tijd bezig met de

ontwikkeling van een origineel Nederlands instrument voor risico-inschatting bij

de beëindiging van de tbs (Verhagen en Philipse, 1995).

Anders dan de klinische voorspelling is de statistische voorspelling niet gericht op

het oordeel over een individuele persoon. De op test gebaseerde voorspelling doet

een uitspraak over de kans dat een persoon, voorzover die behoort tot een groep van

personen met een aantal gemeenschappelijke kenmerken, het voorspelde gedrag zal

vertonen.

Naast het groepsgeoriënteerde karakter van de statistische voorspelling vormt het

kenmerk objectiviteit het belangrijkste verschil met de klinische voorspelling. Zoals

gezegd kan klinische voorspelling worden beschreven als een individueel oordeel

van één persoon over een andere persoon. De statistische voorspelling is daaren-

tegen in principe onafhankelijk van degene die het oordeel vaststelt. In wezen is het

ook niet een voorspelling over een'persoon' maar over de abstracte drager van een

aantal geoperationaliseerde kenmerken. De voorspelling van gevaar vloeit voort uit

de 'som' van een aantal met meetinstrumenten vastgestelde kenmerken (predictie-

variabelen) en behelst een statistische kans op recidive die behoort bij de score

zoals die met de meetinstrumenten is vastgesteld.
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6.2 Effectiviteit van klinische versus op test gebaseerde voorspelling
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Er bestaat in de criminologische en forensisch-psychiatrische literatuur een sterke

consensus dat de op test gebaseerde voorspelling over het algemeen veel effectiever

is dan de klinische voorspelling. Gendreau e.a. (1996) hebben dit inzicht als volgt

samengevat. 'In 1954 Paul Meehl published a seminal book comparing the two

methods. He examined 20 studies; the actuarial approach was superior in 19

instances. Subsequent reviews of larger samples of studies have confirmed Meehl's

original conclusions.' Ook recente vergelijkende studies van klinische en op test

gebaseerde voorspelling lijken deze conclusie te bevestigen. In hetzelfde artikel

wordt over een in 1994 gepubliceerde meta-analyse vermeld dat de statistische

voorspelling in drie kwart van de gevallen tot betere resultaten leidde dan de kli-

nische voorspelling. De gemiddelde correlatie met het criterium van de klinische

voorspelling was 0,08, terwijl de statistische voorspelling een correlatie van 0,22

opleverde. Beide correlaties zijn significant. Zowel klinische als statistische voor-

spellingen doen het beter dan wanneer er louter op toeval zou worden voorspeld.

We kunnen daaraan toevoegen dat voorspellingen met correlaties van deze orde

weinig zullen kunnen bijdragen aan beslissingen op individueel niveau.

Op grond van de literatuur kan worden geconcludeerd dat klinische voorspelling

op basis van eenmalige beoordeling (assessment) zeer zwak is. In dit geval doet op

test gebaseerde voorspelling het zonder meer beter. Het gaat dan bijvoorbeeld om

gevallen van parole decisions waarbij op basis van risico-inschatting via tests of via

het oordeel van een deskundige een beslissing wordt genomen over voorwaardelijke

invrijheidstelling. Anderzijds zijn er aanwijzingen dat klinische voorspelling op basis

van meer langdurige (en intensieve) ervaring met personen veel sterker is. Clark e.a.

(1993) geven aan dat onderwijzers betrekkelijk effectief problematisch gedrag van

hun leerlingen kunnen voorspellen. En daarnaast werd ook het volgende gecon-

stateerd. 'Several studies of juveniles found staff ratings of parole prognosis and of

prison adjustment to be the best predictor of future recidivism.' De laatstgenoemde

gevallen vertonen overeenkomst met het type klinische voorspelling dat in de tbs-

situatie zal worden gemaakt.

Het onderscheid dat in de literatuur wordt gemaakt tussen klinische voorspelling

en statistische voorspelling impliceert allerminst dat er in de praktijk een keuze

moet worden gemaakt voor de ene of de andere procedure. Veel auteurs hebben

gewezen op een voor de hand liggende beslissingsstrategie waarbij klinische en op

test gebaseerde voorspelling worden gecombineerd. Dit lijkt vooral in aanmerking

te komen indien er, zoals bij de tbs-beoordeling het geval is, zwaarwegende en sterk

op de individuele persoon toegespitste beslissingen moeten worden genomen. In de

praktijk zou dit betekenen dat statistische voorspellers mede het uiteindelijke

klinische oordeel bepalen. Maar het is natuurlijk ook denkbaar dat het klinische

oordeel gaat fungeren als een van de elementen waarop de statistisch bepaalde
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beslissing is gebaseerd. Zo pleit Blackburn (1993) voor een geobjectiveerde beslis-

singsprocedure waarbij klinische beoordelingen mede een rol spelen: 'the use of

decision aids [actuarial methods] which make the process of decision making more

explicit, is a step in this direction. As demonstrated the most effective combination

of actuarial and clinical methods is the objective reporting of clinical judgements

which can be used statistically.'

6.3 Beslistheoretische aspecten van op test gebaseerde voorspelling

Voor de beoordeling van de mogelijke betekenis van meetinstrumenten ten behoeve

van de verbetering van de beslissing over het al dan niet beëindigen van de (intra-

murale) tbs-behandeling geldt een cruciale voorafgaande vraag. Wat is in theorie

de voorspellende kracht van statistische methoden in het bijzondere geval van de

voorspellingen binnen de tbs-context?

In de inleiding zijn de specifieke kenmerken van de voor de tbs relevante voorspel-

ling genoemd. In essentie gaat het om een type voorspelling waarbij binnen een

homogene populatie een uitspraak moet worden gedaan over een sterk specifiek

criterium, dat in de praktijk betrekkelijk zeldzaam wordt aangetroffen. Deze voor

de voorspelling van ernstige geweldsrecidive typerende kenmerken leggen sterke

beperkingen op aan wat in theorie kan worden verwacht van de effectiviteit van

voorspellende meetinstrumenten.

Wat betreft de specificiteit van het criterium behoeft het nauwelijks commentaar

dat voorspellen makkelijker is naarmate het te voorspellen criterium ruimer wordt

gedefinieerd. Uit literatuur waarin de voorspelling van algemene recidive wordt ver-

geleken met geweldsrecidive, blijkt ook in feite dat de samenhang tussen voorspeller

en criterium in het laatste geval doorgaans aanmerkelijk zwakker is. Het onderzoek

van Bonta e.a. (1996b) onder een grote steekproef van 3.267 delinquenten is hiervan

een duidelijk voorbeeld. Het gebruikte meetinstrument, de Statistical Information

on Recidivism (SIR), correleerde 0,42 met algemene recidive terwijl de correlatie met

ernstige geweldsrecidive slechts 0,15 bedroeg. In alledaagse woorden betekent dit

dat het meetinstrument betrekkelijk goed algemene recidive kan voorspellen, maar

vrijwel niet geweldsrecidive. Uit een meta-analyse op basis van 64 predictieonder-

zoeken blijkt dit een algemeen geldig resultaat te zijn (Bonta e.a., 1996a).

Naarmate een criterium nauwer wordt gedefinieerd, zal het zich ook minder voor-

doen. De frequentie waarmee het te voorspellen gedrag (het criterium) wordt

aangetroffen, de base rate, is sterk bepalend voor de theoretisch te verwachten

effectiviteit van een meetinstrument. De base rate kan worden begrepen als de toe-

valskans dat een bepaald verschijnsel in een bepaalde populatie wordt aangetroffen.

Zo is uit algemeen recidiveonderzoek bekend dat rond de 50% van de veroordeelden

opnieuw voor 'enig delict' veroordeeld zal worden. Op basis van toeval zou dus bij
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Tabel 30: Mogelijke relaties tussen voorspeller en criterium

voorspeller criterium criterium

++ hits

-+ missers

+- valse positieven

- ware negatieven

voorspelling van recidive de helft goed en de helft fout worden voorspeld. Een voor-

spelling kan effectiever worden genoemd naarmate er beter wordt voorspeld dan op

basis van het toeval mogelijk is. Uit de beslistheorie is bekend dat de mogelijkheid

van effectieve voorspelling optimaal is bij verschijnselen waarbij de kans op het al

dan niet vóórkomen ongeveer even groot is. Bij een zeer kleine base rate is het per

definitie bijzonder moeilijk om de voorspelling van gedrag boven de toevalskans te

verbeteren: 'Typically the likelyhood of violent recidivism is so low that it is hard to

improve on the prediction that no one will commit a violent offense' (Harris e.a.,

1993).

Met andere woorden, algemene recidive van ex-terbeschikkinggestelden is in theorie

veel makkelijker te voorspellen dan ernstige geweldsrecidive. Uit de tot dusver uit-

gevoerde recidiveonderzoeken blijkt een base rate van tussen de 50 en 60% voor

algemene recidive en een base rate van 10 à 15% voor ernstige, tbs-achtige recidive.

Op louter beslistheoretische gronden kunnen we stellen dat in het geval van tbs (de

minder relevante) 'elke recidive' veel beter kan worden voorspeld dan (de meest

relevante) 'tbs-achtige' recidive. We gaan nu iets nader in op enkele consequenties

van dit beslistheoretische gegeven.

Het feit dat voorspellen moeilijker is naarmate de toevalskans van het voorspelde

criterium dichter bij 0 of 1 ligt, hangt samen met de 'soorten fouten' die bij toewij-

zingsbeslissingen gemaakt worden. In de beslistheorie worden alle mogelijke relaties

tussen voorspeller en criterium beschreven (tabel 30).

Het criterium zou in dit geval wel of geen waargenomen recidive kunnen zijn en de

voorspeller wel of geen voorspelde recidive. Juiste voorspellingen vinden we bij de

combinaties ++ en - en onjuiste voorspellingen bij de combinaties +- en -+. Bij

een voorspelling met een lagere base rate, zoals bij geweldsrecidive, bestaat een on-

vermijdelijk grotere kans op het ontstaan van valse positieven. In dit geval is dat dus

de onterechte voorspelling dat de terbeschikkinggestelde zich opnieuw aan gewelds-

recidive zal schuldig maken. Dit betekent dat opvoering van het percentage 'hits'

(terbeschikkinggestelden die terecht als 'gevaarlijk' worden aangewezen) onvermij-

delijk een daarmee verbonden vergroting met zich meebrengt van het relatieve

aantal terbeschikkinggestelden dat ten onrechte als 'gevaarlijk' wordt bestempeld.

Anders gezegd: beslissen op basis van de score op een meetinstrument brengt

onvermijdelijk het dilemma met zich mee dat bij minimalisering van het aantal

'missers' maximalisering van het aantal valse positieven optreedt. In termen van
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de beslistheorie wordt gesteld dat er een complementaire relatie bestaat tussen de

sensitiviteit (het vermogen om hits aan te wijzen) en de specificiteit (het vermogen

om 'ware negatieven' aan te wijzen) van een test (Dembo e.a., 1996).

In de praktijk wordt er vaak naar gestreefd om een optimaal beslissingscriterium te

formuleren (de cut-off-score), waarbij het totale percentage fouten (missers + valse

positieven) zo gering mogelijk is. In wezen is een dergelijke strategie echter afhan-

kelijk van de vraag of het onwenselijker is om delinquenten langer vast te houden

of om het risico te lopen dat er opnieuw een delict wordt gepleegd. Binnen de tbs-

context lijkt een conservatieve strategie, minimalisering van het aantal missers,

gebruikelijker.

Voor een infrequent voorkomend te voorspellen kenmerk als geweldsrecidive geldt

dat een meetinstrument een grote voorspellende kracht moet hebben om de tot

dusver gehanteerde klinische voorspelling zoals die in de Nederlandse tbs gebruike-

lijk is te kunnen verbeteren. De volgende uitspraak van Blackburn (1993) is hier van

toepassing. 'Problems arise whenever the base rate is low, as it usually is for violent

reoffending. "Beating" a low base rate calls for predictors whose association with the

criterion is greater than is typically the case in either clinical or actuarial prediction.

Efficiency may therefore depend on predicting for subgroups whose base rate is

close to 50%.' Het onderzoek van Harris e.a. (1993) biedt een voorbeeld dat het feit

dat bij kleine base rate, zelfs bij een betrekkelijk hoge correlatie tussen voorspeller

en criterium, een hoog percentage valse positieven de prijs is om het aantal hits te

kunnen opvoeren. Er wordt gerapporteerd over een meetinstrument dat 0,44 corre-

leert met geweldsrecidive. Bij een optimale cut-off-score (dat wil zeggen een score

waarbij de som van de fouten minimaal is) wordt 73% van de recidivisten correct

voorspeld. Dit levert echter tegelijkertijd 45% valse positieven op. Onder de op

grond van de test als 'gevaarlijk' geselecteerden wordt dus bijna de helft ten on-

rechte geselecteerd.

Ten slotte verdient nog een laatste kenmerk van de tbs-populatie aandacht in

verband met de te verwachten verbetering van de klinische voorspelling door meet-

instrumenten te gebruiken. Uit vrijwel alle beschikbare relevante literatuur blijkt dat

voorspellen binnen een heterogene populatie effectiever is dan voorspellen binnen

een homogene populatie. Zo blijkt bij voorselectie in een algemene groep ouders

de Child Abuse Potential Inventory redelijk goed te kunnen onderscheiden tussen

risicogroepen (Milner, 1991). Het is reeds lang bekend dat verreweg de meest ro-

buuste voorspeller van de kans op delinquent gedrag bestaat uit het eerder hebben

gepleegd van criminaliteit. Binnen een groep als'psychopaten' gediagnosticeerden

bleek echter de voorgeschiedenis met betrekking tot geweldsdelinquentie geen

goede voorspeller meer te zijn voor geweldsdelinquentie (Serin, 1996). De verklaring

ligt voor de hand. Binnen een heterogene populatie bestaat een grote variatie in de

predictievariabelen terwijl deze variatie binnen een homogene populatie gering is.
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In het eerste geval kunnen er daarom veel makkelijker personen binnen de popula-

tie worden aangewezen die zich onderscheiden in het voorspellende kenmerk. Zoals

gezegd kan de tbs-populatie in vergelijking met de totale populatie delinquenten en

zelfs in relatie tot de populatie van alle geweldplegers, worden aangemerkt als een

sterk homogene populatie. Het gaat in (vrijwel) alle gevallen om ernstige gewelds-

delinquenten die (in meerderheid) lijden aan een betrekkelijk nauw te omschrijven

range van psychiatrische symptomen. En ten slotte geldt voor de hier aan de orde

zijnde beslissing aan het eind van de tbs-behandeling dat alle personen langdurig

aan eenzelfde soort interventie hebben blootgestaan. Oneerbiedig gezegd komt het

erop neer dat een reeds bij aanvang betrekkelijk homogene populatie nog homo-

gener is geworden doordat zij 'door dezelfde molen is gegaan'.

Recapitulerend: uitgaande van een statistisch ongunstige base rate, dient over een

homogene populatie een specifieke voorspelling van gevaar te worden gedaan. De

conclusie van de in deze paragraaf besproken beslistheoretische overwegingen dient

te zijn dat binnen de tbs-context niet meer dan een beperkte bijdrage kan worden

verwacht van op test gebaseerde voorspelling van gevaar.

6.4 Een overzicht van risicofactoren voor de voorspelling van gevaar

Uit de overvloed van literatuur over de voorspelling van (gewelds)delinquentie

komen een grote variëteit en een zeer groot aantal met het criterium samenhangen-

de variabelen naar voren. In principe kunnen alle variabelen waarvan empirisch is

gebleken dat ze significant samenhangen met het voorspelde gedrag, dienen als

predictiefactoren. Ze worden dan eenvoudig begrepen als factoren die bijdragen aan

het risico van het optreden van 'gevaar'. In deze risicofactoren kan een onderscheid

worden gemaakt dat belangrijke consequenties heeft voor zowel het inzicht in het

ontstaan van 'gevaar' als voor de mogelijkheden om het voorspelde 'gevaar' te

beheersen. Monahan en Steadman (1994) spreken van voor de verklaring en beheer-

sing van gevaar relevante categorieën risicofactoren. Deze worden gevormd door

alle voor de voorspelling van gevaar relevante groeps- of individuele kenmerken.

Optimale voorspelling komt tot stand bij de kennis van zo veel mogelijk relevante

risicofactoren. Deze kennis heeft aspecten van zowel (theoretische) validiteit als

(operationele) betrouwbaarheid. Er wordt van uitgegaan dat de voorspelling beter

is naarmate er een breder domein van levensterreinen mee wordt bestreken.

In veel opzichten essentieel is het onderscheid dat wordt gemaakt tussen statische

en dynamische risicofactoren. Statische factoren kunnen worden beschouwd als

vastliggende en in principe eenmalig te meten variabelen die een bekende relatie

met het te voorspellen gedrag hebben maar waarop geen invloed kan worden uit-

geoefend. Veelal zullen dit gegevens zijn uit de personal history van personen voor

wie 'gevaar' wordt voorspeld: de justitiële voorgeschiedenis, socialisatiegeschiede-

nis, milieu van herkomst enzovoort. Daarnaast gaat het om als onveranderlijk
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beschouwde persoonlijkheidskenmerken als impulsiviteit en cognitieve stijl. Dyna-

mische risicofactoren daarentegen zijn veranderlijk en beïnvloedbaar. Monahan

en Steadman (1994) benoemen de statische risicofactoren als dispositioneel en

historisch en de dynamische als klinisch en contextueel. De eerste zijn 'relatively

enduring traits', waarvoor geldt dat'(...) there is nothing a clinician can do to

"manage" the risk'. De laatste zijn'current states'. Deze zijn veranderlijk. Ze zijn

zowel 'natuurlijk' fluctuerend als beïnvloedbaar door (psychiatrische) interventie:

'Dispositional and historical variables are relevant to risk management in the sense

that management strategies can be conditioned on dispositional and historical

variables.'

Relevante maar onveranderbare risicofactoren dienen ten tijde van de klinische

beslissing met betrekking tot gevaar (bijvoorbeeld bij de beslissing over het al dan

niet verlengen van de tbs) bekend te zijn. De'current state'-factoren kunnen echter

per definitie niet eenmalig worden vastgesteld. Dit betekent dat het principieel

onmogelijk is om op basis van een eenmalige inschatting van gevaar een voor de

toekomst geldige, op één enkel individu betrokken, objectiveerbare risico-inschat-

ting te doen. Met andere woorden, voor optimale individueel toepasbare risico-

inschatting is het noodzakelijk om periodiek een inschatting te doen van de 'current

state'-factoren. Dit laatste heeft een zeer belangrijke consequentie voor de moge-

lijkheden van de toepassing van op test gebaseerde voorspelling in de tbs-context.

Een test is per definitie een momentopname. De inschatting van gevaar die op

moment tl (bijvoorbeeld bij het verlaten van de instelling) voor waar gehouden kan

worden, kan op moment t2 (bijvoorbeeld een jaar na het verlaten van de instelling)

volledig achterhaald zijn. Praktisch gezien betekent dit dus dat ook een optimale

inschatting van gevaar de eventuele noodzaak van herhaalde beoordelingen onverlet

laat.

Monahan en Steadman (1994) bieden in tabel 31 een structuur van risicofactoren

(predictievariabelen) aan de hand waarvan voor de voorspelling van gevaar gebruik-

te meetinstrumenten goed kunnen worden beschreven. De genoemde categorieën

corresponderen met de statische en dynamische domeinen waaruit de risicofactoren

afkomstig zijn.

Vrijwel alle meetinstrumenten (in de praktijk gaat het bijna zonder uitzondering om

in Noord-Amerika ontwikkelde en gebruikte instrumenten) bestaan uit een specifiek

samenstel van meerdere in tabel 31 opgenomen variabelen. Afhankelijk van het spe-

cifieke doel van het meetinstrument zijn variabelen uit de verschillende categorieën

meer of minder vertegenwoordigd. En uiteraard neemt ook de operationalisatie van

de variabelen verschillende vormen aan. In de laatste paragraaf zullen we enkele

meetinstrumenten noemen die op het eerste gezicht mogelijk in aanmerking komen

voor gebruik in de Nederlandse tbs-praktijk.

In de recente theorievorming rond meetinstrumenten voor de voorspelling van ge-

vaar wordt een onderscheid gemaakt tussen risk assessment en need assessment. Tot
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op zekere hoogte correspondeert dit onderscheid met de bovengenoemde statische

en dynamische risicofactoren. Risk assessment leidt tot de bepaling van het bij een

persoon behorend risk level. Positionering op deze dimensie wordt vooral bepaald

door de traditionele (statische) predictievariabelen, zoals leeftijd, sekse, criminele

voorgeschiedenis en socialisatiegeschiedenis (waaronder de betekenis van criminal

associates). Need assessment is sterk tijd- en situationeel gebonden. Positionering

op deze dimensie wordt onder meer bepaald door behoeften en tekorten op de vol-

gende levensgebieden: werk en inkomen, huwelijk en gezin, sociaal functioneren,

middelengebruik, financiële huishouding, emotioneel-normatieve oriëntatie en

attitudes (bijvoorbeeld negativisme, antisociale denkbeelden). In een onderzoek

bleek algemeen recidivisme sterk samen te hangen met de positionering op beide

dimensies. In de high risk / high need-groep recidiveerde 45%, terwijl in de low risk /

low need-groep slechts 6% recidiveerde. De relevantie van deze aanpak voor gestoor-

de geweldplegers is niet bekend. Het onderzoek had betrekking op een algemene

groep delinquenten (Motiuk, 1993).

Met betrekking tot het laatste punt is het overzichtsartikel van Gendreau e.a. (1996)

relevant omdat wordt aangegeven dat ook voor geestelijk gestoorde delinquenten

antisociale cognities (attituden) niet minder belangrijke risicofactoren zijn dan voor

niet-gestoorde delinquenten. In dit artikel worden criminogenic needs genoemd als

de belangrijkste dynamische voorspellers van 'gevaar': ' (...) those sets of attitudes,

values, beliefs and behaviors held by an offender that support (a) negative attitudes

towards all forms of official authority and conventional pursuits, (b) deviant values

that justify aggression, hostility and substance abuse, (c) rationalizations from

antisocial behavior that free one from moral constraints.'

Het lijkt zeker plausibel dat dergelijke current cognitive states in belangrijke mate

zullen bijdragen aan het bestaan van risico op (gewelds)recidive. Helaas wordt uit

het artikel niet duidelijk hoe een betrouwbaar antwoord kan worden verkregen op

vragen naar dergelijke evidente sociale (on)wenselijkheden.

6.6 Enkele mogelijk bruikbare meetinstrumenten bij de beëindiging

van tbs

In Canada en de Verenigde Staten bestaat een sterk ontwikkelde traditie van het

gebruik van op test gebaseerde voorspelling van het risico op (gewelds)recidive.

Sommige van deze tests lijken een sterk ad-hockarakter te hebben. Er zijn bijvoor-

beeld tests die speciaal binnen een bepaalde parole board worden gebruikt. Andere

zijn zeer specifiek gericht op bepaalde specifieke situaties en doelgroepen, bijvoor-

beeld voor de bepaling van het risico van geweld ten opzichte van kinderen of de

partner in het gezin. Uit een bibliografie over risk assessment (Van Netburg, 1998)

komen ook enkele meetinstrumenten naar voren met relatief gunstige kwalificaties

in termen van relevantie voor geweldsrecidive, effectiviteit en validiteit.
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De vraag is nu of dergelijke meetinstrumenten bruikbaar zouden zijn voor gebruik

in de Nederlandse tbs-context en welke rol dergelijke meetinstrumenten zouden

kunnen spelen bij de totstandkoming van de beslissing over het al dan niet voort-

zetten van de tbs-behandeling. Op basis van de nu beschikbare informatie kunnen

we hierover op dit moment slechts enige kanttekeningen maken. In elk geval zou

het aanbeveling verdienen om de mogelijkheden op dit punt nader te bestuderen

en vooral ook om deze experimenterenderwijze binnen de tbs-praktijk te ontwik-

kelen.

Er bestaat allereerst een probleem van technische aard. Zoals gezegd, gaat het vrij-

wel zonder uitzondering om Noord-Amerikaanse meetinstrumenten. Concepten,

operationalisaties en normeringen zijn ontwikkeld in en vooralsnog alleen geldig

binnen deze samenlevingen. Dit wordt bijvoorbeeld geïllustreerd door enig inter-

nationaal vergelijkend onderzoek met de Psychopathy Check List Revised (PCL-R).

Cooke (1997) vermeldt de experimentele toepassing van dit Amerikaanse meet-

instrument in Schotland. Hierbij werden bij vergelijkbare Amerikaanse en Schotse

populaties geheel verschillende scoreverdelingen gevonden. De auteur noemt het

waarschijnlijk dat deze verschillen het gevolg zijn van culturele (samenlevinggebon-

den) factoren. Voor Nederlands gebruik zou hier ongetwijfeld ook nog eens een

semantische factor (een vertaalprobleem) bij komen.

Uit de literatuur komen enkele meetinstrumenten naar voren die lijken te voldoen

aan de genoemde psychometrische kenmerken (relevantie voor geweldsrecidive, en

relatief gunstige theoretische validiteit en effectieve predictie). Het gaat allereerst

om de bovengenoemde PCL-R (Hare, 1991). De Violence Risk Appraisal Guide (VRAG)

is een uitbreiding van de PCL-R (Rice en Harris, 1997; Gendreau e.a., 1997). De

laatste auteurs bevelen ook de Violence Risk Scale, de Pride In Delinquency Scale

en de Psychological Inventory of Criminal Thinking Styles aan als instrumenten die

specifiek zijn gericht op de voorspelling van geweldsrecidive.

Gezien de vele in dit hoofdstuk genoemde beperkingen van de te verwachten en

(beslistheoretisch) mogelijke effectiviteit van op test gebaseerde voorspelling van

'gevaar', lijkt het niet waarschijnlijk dat tests de gebruikelijke klinische voorspelling

in de Nederlandse tbs zullen kunnen vervangen. Wel lijkt het de moeite waard om de

mogelijkheid te onderzoeken dat dergelijke tests een van de componenten gaan

vormen van de te nemen beslissing aan het eind van de tbs-behandeling.
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Conclusies en beleidsconsequenties

Gelet op de strafrechtelijke praktijk zijn de uitgangspunten voor de oplegging van

de tbs-maatregel gelegen in het feitelijk gepleegd zijn van een ernstig geweldsdelict

en de veronderstelde geestelijke stoornis' zoals die is vastgesteld door forensisch-

psychiatrische deskundigen. Oplegging van de maatregel vindt plaats indien in

juridische zin de overtuiging bestaat dat de geweldsdelinquent minder dan volledig

toerekeningvatbaar is en indien er (op grond van de stoornis) groot gevaar van her-

haling met een soortgelijk delict kan worden gevreesd. De forensisch-psychiatrische

behandeling in tbs dient ter vermindering van dit 'voorspelde' gevaar van ernstige

recidive. Het bijzondere van deze strafrechtelijke interventie schuilt er onder meer

in dat wordt gestreefd naar vermindering van gevaar door het psychosociale functio-

neren van de terbeschikkinggestelde te verbeteren. In deze zin is sprake van onder-

ling samenhangende doelstellingen: het verminderen van gevaar en het bevorderen

van de maatschappelijke integratie van de 'gestoorde' pleger van ernstige gewelds-

delicten.

In dit rapport zijn drie thema's aan de orde geweest die belangrijk zijn voor een in-

zicht in het functioneren, de mogelijkheden en de knelpunten van de tbs-maatregel.

Ten eerste ligt het voor de hand om een maatregel die is gericht op een beveiligings-

doelstelling primair te beoordelen op effectiviteit in het voorkómen van ernstige

recidive. Dit onderzoek geeft, zeker in samenhang met de drie voorafgaande

recidiveonderzoeken, antwoord op de vraag in welke mate (ernstige) recidive vóór-

komt na beëindiging van de tbs-maatregel. Met alle gebruikelijke voorbehouden die

samenhangen met het feit dat we alleen iets weten van de officieel geregistreerde

criminaliteit kunnen we op basis van deze onderzoeken vaststellen hoeveel recidive

er na de tbs voorkomt en hoe'ernstig' deze recidive is. Omdat dit inmiddels het

vierde tbs-recidiveonderzoek is, kunnen we over een tijdsperiode van ruim twintig

jaar ook de trends met betrekking tot deze effectmaat bepalen. Het is bovendien

mogelijk om deze trends te relateren aan met name veranderingen in de tbc-popu-

latie die zich in de afgelopen circa twintig jaar hebben voorgedaan.

Daarnaast hebben we ons in dit rapport beziggehouden met twee thema's die instru-

menteel zijn voor de beveiligingsdoelstelling van de tbs. Het tweede thema in dit

onderzoek was: in hoeverre zijn beslissers over oplegging en beëindiging van de tbs

(dat wil zeggen, de behandelaars en de justitiële magistraten) in staat om risico's op

het (opnieuw) plegen van ernstige criminaliteit te bepalen? Het derde thema was: in

hoeverre zijn behandelaars en begeleiders (dat wil zeggen, de reclassering) in staat

om, nadat de terbeschikkinggestelde de inrichting heeft verlaten, de risico's op
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ernstige recidive te beïnvloeden? Dit onderzoek is dus behalve op (trends in) reci-

dive gericht geweest op de mogelijkheden om de risico's te kennen en te beheersen.

In het internationaal gebruikelijke jargon wordt gesproken van risk assessment en

risk management. We zullen nu bezien welke conclusies er met betrekking tot deze

drie thema's uit het onderzoek kunnen worden getrokken en ten slotte welke be-

leidsconsequenties daaraan mogelijkerwijze kunnen worden verbonden.

7.1 Conclusies

Zoals gezegd, dient bij de beoordeling van (trends in) recidive rekening te worden

gehouden met kenmerken van zowel de tbs-populatie als de tenuitvoerlegging van

de maatregel. Op zichzelf kan op basis van de vier tot dusver verrichte recidive-

onderzoeken allereerst worden geconcludeerd dat er gerekend over alle geregi-

streerde criminaliteit sprake is van een gedurig verminderende recidive na de tbs.

Wanneer echter de meest ernstige, dus de meest relevante recidive in aanmerking

wordt genomen, dan blijkt deze positieve trend geen stand te houden. Er zijn veel

aanwijzingen dat ernstige recidive van ex-terbeschikkinggestelden in de periode

1974-1996 constant is gebleven. Rond de 20% van deze populatie wordt na beëin-

diging van de tbs opnieuw veroordeeld tot een gevangenisstraf van minimaal een

half jaar.

Dit in wezen constant blijvende' resultaat' van de tbs blijft ook behouden indien

we daarbij gedetailleerder de aard van de recidivedelicten betrekken. Voor de be-

oordeling van de effectiviteit van de tbs gaat het in laatste instantie om de vraag in

hoeverre na de tbs nog'tbs-achtige' criminaliteit wordt gepleegd. Dit gegeven, het

vóórkomen van ernstige geweldscriminaliteit (en brandstichting), blijft constant

op rond de 15% van de populatie van ex-terbeschikkinggestelden. In termen van

het meest toegespitste recidivecriterium kan dus worden geconcludeerd dat bij een

op de zes à zeven ex-terbeschikkinggestelden opnieuw een daadwerkelijk ernstig

gevaar voor de samenleving is gebleken. Hierin is in de laatste twintig jaar niet of

nauwelijks verandering gekomen.

Deze constante' effectiviteit' kan echter niet los worden gezien van enkele sterk ver-

anderende omstandigheden die samenhangen met de oplegging en de tenuitvoer-

legging van de tbs. Veranderende trends bij de oplegging van de tbs en (uiteindelijk)

een veranderende wetgeving hebben ertoe geleid dat in toenemende mate vrijwel

uitsluitend plegers van ernstige geweldsdelicten (en compulsieve brandstichters) in

de tbs werden opgenomen. In algemene termen betekent dit dat de tbs-populatie

in de door de vier recidiveonderzoeken bestreken tijdsperiode is gekenmerkt door

een steeds groter initieel risico van geweldpleging. Daarbij is uit ander onderzoek

bekend dat ook de psychiatrische problematiek van de tbs-populatie waarschijnlijk

complexer en zwaarder is geworden (Meijers Instituut, 1998; Leuw, 1998). De ver-

anderingen samenvattend: in de tbs kwamen vanaf medio jaren zeventig relatief
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steeds meer ernstige geweldsdelinquenten met een ernstiger en meervoudiger psy-

chosociale problematiek (dat wil zeggen, meer psychotici en meer verslaafden). Het

is dus zeker aannemelijk dat de tbs-populatie in de afgelopen twintig jaar'linker' en

'leiper' is geworden. Tegen deze achtergrond kunnen constant blijvende percentages

voor ernstige geweldsrecidive op zichzelf als positief worden beoordeeld.

Bij de beoordeling van de effectiviteitstrend van de tbs dient ten slotte nog een

laatste element in aanmerking te worden genomen, namelijk de mate van inspan-

ning die is verricht om het resultaat van constant blijvende ernstige recidive na de

tbs te bereiken. Uit onder meer het recente IBO-rapport28 (Ministerie van justitie,

1999) is gebleken dat in de afgelopen tien à vijftien jaar de gemiddelde (intramurale)

behandelingsduur in tbs sterk is toegenomen. Deze trend is ook zichtbaar in dit op

uitstroomcohorten gebaseerde rapport. Vergeleken met het uitstroomcohort van

begin jaren tachtig hebben ex-terbeschikkinggestelden die een decennium later

uitstroomden bijna een jaar langer in de tbs-kliniek verbleven.

Al met al kunnen we dus concluderen dat de tbs-sector met een 'zwaarder' worden-

de populatie tegen een hoger wordende 'prijs'29 een gelijkblijvende effectiviteit (in

termen van ernstige recidive) laat zien. Anders gezegd: de gelijkblijvende ernstige

recidive wordt bereikt bij een relatief kleiner wordende uitstroom uit de tbs.

De vraag is nu in hoeverre het mogelijk is gebleken om systematische verbanden

te vinden tussen (ernstige) recidive en de verschillende in dit onderzoek beschik-

bare kenmerken die betrekking hebben op de tenuitvoerlegging van de tbs en de

persoon van de ex-terbeschikkinggestelde. Met andere woorden: in hoeverre is het

mogelijk om recidive van ex-terbeschikkinggestelden te'verklaren'? Een dergelijke

(statistische) verklaring kan worden begrepen als een achteraf verrichte risicobepa-

ling. We stellen vast welke kenmerken samenhangen met het gepleegd hebben van

(ernstige) recidive en we veronderstellen vervolgens in hoeverre deze kenmerken

kunnen dienen als 'voorspellers' van risico bij andere (eventueel toekomstige)

populaties.

Bij dit onderzoek bestaat voor alle ex-terbeschikkinggestelden informatie over

het justitiële verleden en over enkele formele aspecten van het verloop van de tbs.

Net als bij het vorige tbs-onderzoek stellen we vast dat recidive na de tbs globaal

genomen vooral samenhangt met de mate van delinquentie voorafgaand aan de

tbs-oplegging en het al dan niet beëindigd zijn van de tbs vanuit proefverlof.

Beëindiging van de tbs vanuit de kliniek hangt samen met meer recidive na de

tbs. We kunnen hierbij aantekenen dat wel of geen beëindiging van de tbs vanuit

28 Interdepartementaal Beleidsonderzoek.

29 Deze prijs kan uiteraard ook in geld worden uitgedrukt. Hierbij speelt naast de lengte van de (intra-)

murale behandelingsduur ook de gemiddelde dagprijs voor de tbs-behandeling een rol. We zijn hier in

dit rapport niet nader op ingegaan.
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proefverlof op haar beurt weer wordt bepaald door het al dan niet contrair zijn van

de beëindiging van de tbs. Het lijkt erop dat op zichzelf niet de contraire beëindi-

ging van de tbs meer recidive 'voorspelt', maar dat dit effect optreedt voorzover con-

traire beëindiging ertoe leidt dat de behandeling van de patiënt wordt afgebroken

zonder voorafgaande resocialisatiefase. Deze bevinding lijkt zeer van belang omdat

het in principe wellicht mogelijk is om het bezwaar van ontbrekende resocialisatie

bij contrair ontslag te ondervangen. We komen op dit punt nog terug.

In het rapport is afzonderlijk aandacht besteed aan de 54 (17%) ex-terbeschikking-

gestelden die na beëindiging van de tbs opnieuw ernstige 'tbs-achtige' criminaliteit

hebben gepleegd. Gezien het gepostuleerde succescriterium voor tbs valt deze groep

te beschouwen als de'mislukten'. In principe komen dezelfde verklarende factoren

naar voren als de factoren die hierboven zijn genoemd. Met betrekking tot aan de

tbs voorafgaande criminaliteit kunnen we nader preciseren dat vooral de 'criminele

habitus' (het vanaf jeugdige leeftijd frequent plegen van criminaliteit) eerder dan

een sterkere specialisatie in geweldscriminaliteit typerend is voor deze groep. 'Ern-

stige recidivisten' hebben voorafgaand aan de tbs wel meer tbs-achtige criminaliteit

gepleegd dan degenen die na de tbs niet ernstig zijn gerecidiveerd. Er is echter geen

sprake van dat ernstige recidivisten zich onderscheiden door een ander kwalitatief

patroon (zoals het overwegend vóórkomen van een bepaald type criminaliteit) van

criminaliteit in hun voorgeschiedenis.

Van ongeveer de helft van deze cruciale groep ernstige recidivisten na de tbs is in

dit onderzoek op basis van (behandel)dossiers en gesprekken met begeleiders ook

meer kwalitatieve informatie verzameld. De bedoeling is geweest om aspecten van

de persoonlijke geschiedenis, de behandélingsgeschiedenis en de gang van zaken

na beëindiging van de tbs te achterhalen die mogelijk licht werpen op het proces

van het ernstige recidiveren. Nader onderzoek zal moeten aantonen in hoeverre dit

kwalitatieve beeld van ernstige recidivisten typerend is voor juist deze groep.

De resultaten van het kwalitatieve deelonderzoek laten over het algemeen een con-

sistent en duidelijk beeld zien. Ernstige recidivisten hebben een bijzonder proble-

matische persoonlijke geschiedenis. Ze komen veelal uit marginale gezinnen,

waarbij regelmatig allerlei vormen van gezinspathologie (incest, mishandeling,

extreme verwaarlozing) aan de orde is. Werkloze (alcoholische) vaders zijn eerder

regel dan uitzondering. Ook van veel moeders worden ernstige psychosociale en

psychiatrische problemen vermeld. Vrijwel alle ernstige recidivisten vertonen al op

jeugdige leeftijd sterke opvoedings- en gedragsproblemen. Vrijwel niemand heeft

substantieel voortgezet onderwijs. De grote meerderheid komt nooit aan reguliere

arbeid toe, en alcohol- en (soms) drugsverslaving speelt veelal een belangrijke rol in

de periode dat het tbs-delict werd begaan.

Hoewel dit alles een extreem problematisch beeld oplevert, is het op zichzelf zeker

denkbaar dat we bij ex-terbeschikkinggestelden die niet ernstig hebben gerecidi-
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veerd een vergelijkbaar patroon zouden aantreffen. Ook om deze reden is waar-

schijnlijk de behandelingsgeschiedenis van meer belang voor inzicht in het proces

van ernstige recidive na de tbs. De behandelaars betonen zich doorgaans zonder
meer somber over de voortgang en de uiteindelijke effectiviteit van de tbs-behan-

deling van het merendeel van de ernstige recidivisten na de tbs. In alle toonaarden

wordt aangegeven dat deze ex-terbeschikkinggestelden moeilijk of niet 'behandel-

baar' waren. In de meeste gevallen kwam de slechte behandelbaarheid tot uiting

in ofwel een onoverkomelijke onbenaderbaarheid, ofwel een min of meer actief

verzet en rebellie tegen behandeling en de 'disciplinering' in de tbs. Het lijkt erop

dat het verblijf in de tbs van deze groep ernstige recidivisten wordt getekend door

velerlei botsingen en incidenten. Bij een kleiner deel van deze bestudeerde groep

ernstige recidivisten komt uit de dossiers een ander beeld naar voren. Hierbij is

geen sprake van verzet tegen de tbs maar eerder van schijnaanpassing. Volgens de

behandelaars leidt ook deze overlevingsstrategie van patiënten tot hetzelfde nega-

tieve resultaat van feitelijke onbehandelbaarheid. In een enkel geval heeft schijn-

aanpassing geleid tot extreme hospitalisatie en zijn er aanwijzingen dat het ernstige

recidivedelict moet worden opgevat als een 'noodkreet' van een extreem zorgbehoef-

tige patiënt.

De indruk dat een beperkt deel van de tbs-populatie resistent is tegen behandeling,

wordt bevestigd door forensisch-psychiatrisch onderzoek dat is verricht in een tbs-

inrichting. Hierin wordt het volgende gesteld. 'Vooral veelvoorkomende persoon-

lijkheidspathologie (paranoïde, borderline, narcistische en antisociale) blijkt op

individueel niveau een geringe respons te vertonen op de behandeling' (Greeven,

1997). Ten aanzien van een op ongeveer 20% geschatte minderheid van 'echte psy-

chopaten' in de tbs wordt zelfs verondersteld dat een typisch sociotherapeutische

aanpak wel eens averechts kan werken. Verbeterde sociale vaardigheden kunnen

door deze patiënten worden aangewend om effectiever hun omgeving te manipu-

leren (Hare, 1996).

Ook in het geval van schijnaanpassing lijken de behandelaars echter doorgaans in te

zien dat de behandeling niet erg succesvol is geweest. Al met al zijn er aanwijzingen

dat de behandelaars meestal een realistisch beeld hebben dat met deze groep een

ontoereikend behandelresultaat is bereikt. Het lijkt op basis van dit onderzoek dan

ook niet waarschijnlijk dat ernstige recidive voor de behandelaars als een grote

verrassing zal zijn gekomen. Dit blijkt mede uit het feit dat bij de meerderheid van

de ernstige recidivisten in de dossiers wordt gesproken van 'een groot recidiverisico'.

Uiteraard sluit het een en ander niet uit dat een (onbekend) aantal patiënten uit de

tbs zal zijn ontslagen van wie het behandelresultaat eveneens negatief werd beoor-

deeld maar die niet ernstig zijn gerecidiveerd.

In gevallen van ernstig stagnerende behandeling lijkt het relatief vaak voor te komen

dat de rechter uiteindelijk besluit tot contraire beëindiging. Daarnaast komt het een
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enkele keer ook voor dat de behandelaars hun toevlucht nemen tot een geforceerd

vertrek uit de inrichting, de zogenaamde korte klap, om te proberen in een extra-

murale setting de behandeling weer vlot te trekken. In veel van dit soort gevallen

vertrouwen rechters en/of behandelaars erop dat het mogelijk zal zijn om door

kennis van het functioneren van de patiënt buiten de kliniek en door begeleidings-

en toezichtsarrangementen de risico's op recidive binnen de perken te houden. In

de hier bestudeerde gevallen is dit dus uiteindelijk niet gelukt.

Met betrekking tot een deel van de bestudeerde groep ernstige recidivisten kon

informatie worden verzameld over de gang van zaken na beëindiging van de tbs.

Allereerst blijkt dat het bijzonder negatieve beeld van de tot dusver beschreven

persoonlijke geschiedenis en de behandelgeschiedenis ook na de terugkeer van de

ernstige recidivisten in de maatschappij vrijwel zonder onderbreking wordt geconti-

nueerd. Bij de grote meerderheid van de bestudeerde gevallen blijken zich al weer

snel na vertrek uit de inrichting opnieuw grote problemen met betrekking tot het

psychosociale functioneren en de maatschappelijke integratie te ontwikkelen.

Indien er sprake is van een partner en een eigen gezin, blijken er meestal grote pro-

blemen en spanningen te ontstaan. In veel gevallen zijn ook de partners van deze

ex-terbeschikkinggestelden zelf zeer labiele personen, vaak met eveneens een sterk

problematisch verleden waarin niet zelden sprake is van psychiatrische opnamen.

De constatering ligt voor de hand dat in veel van deze (slecht verlopende) gevallen

de problematiek in het gezin van herkomst wordt gereproduceerd in het eigen gezin

van deze ex-terbeschikkinggestelden.

Na het vertrek uit de inrichting van deze ernstig recidiverende ex-terbeschikking-

gestelden zijn chaos en ontwrichting ook op andere belangrijke levensgebieden aan

de orde van de dag. Een aantal ex-patiënten heeft geen vaste huisvesting en leidt

een zwervend bestaan. Bij een grote meerderheid van deze ex-terbeschikkinggestel-

den speelt problematisch alcohol- en/of drugsgebruik een rol. Vrijwel niemand

onder deze ernstig recidiverenden is in enig regulier arbeidsverband opgenomen.

En ondanks inspanningen van de reclassering falen vaak ook de pogingen om enige

gestructureerde tijdsbesteding te realiseren. Een belangrijk aspect van de zeer on-

gunstige sociale omstandigheden is dat deze ex-terbeschikkinggestelden in veel

gevallen terechtkomen in marginale en deviante milieus. Men vindt onderdak ('drijft

daar naar toe' is in veel gevallen wellicht toepasselijker) binnen een deviante sub-

cultuur waarin geweld en criminaliteit gangbaar is. De junkiescene waarin een

aantal van deze bestudeerde ex-terbeschikkinggestelden is verdwenen, vormt wat

dit betreft het duidelijkste voorbeeld.

Instabiliteit en desintegratie lijken al met al de meest typerende kenmerken te

zijn van de levenssituatie waarin degenen terechtkomen die na vertrek uit de tbs-

inrichting ernstig recidiveren. Er lijkt sprake te zijn van een tamelijk uitzichtloze

situatie, waarin bijvoorbeeld het sociale netwerk van deze ex-terbeschikkinggestel-
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den vaak bestaat uit chaotisch levende familieleden en andere contacten die hen

eerder stimuleren om hun oude leefpatroon voort te zetten dan hen ondersteunen

in een streven naar een aangepaster bestaan.

Alles bij elkaar is het aannemelijk om veel van de ernstige recidive na tbs te be-

schouwen als een symptoom van volledig vastlopen buiten de veilige en beveiligen-

de wereld van de tbs-inrichting.

Tegen de achtergrond van grote en complexe psychosociale problematiek blijken de

begeleiders (de reclassering) van de ernstig recidiverende ex-terbeschikkinggestel-

den betrekkelijk machteloos te staan. Net zoals we hebben gezien bij de behande-

laars, zijn de reclasseerders doorgaans wel degelijk op de hoogte van de problemen

die er met betrekking tot deze cliënten bestaan. Zoals in veel situaties van dreigende

risico-ontwikkeling wordt ook de reclasseerder geconfronteerd met de vraag wan-

neer het mogelijk en opportuun is om effectieve actie te ondernemen op basis van

zijn inzicht in de situatie. Met name wordt dit bemoeilijkt doordat, zoals uit het

onderzoek is gebleken, deze ex-terbeschikkinggestelden sterk zijn geneigd om

zich aan het (lastige) toezicht van de begeleiders te onttrekken. De positie van de

reclassering (en wellicht ook de in de Nederlandse situatie bestaande tradities met

betrekking tot reclasseringswerk) brengt met zich mee dat het heel moeilijk is om

effectieve invloed uit te oefenen op sterk onwillige cliënten. Deze machteloosheid

is maximaal indien er, zoals na de formele beëindiging van de tbs het geval is, geen

juridische titel meer bestaat voor ingrijpen door de begeleiders.

7.2 Beleidsconsequenties

Allereerst dienen we vast te stellen dat een bepaalde mate van recidive na beëindi-

ging van de tbs, ook ernstige recidive, als onvermijdelijk moet worden beschouwd.

Een poging om risico's uit te sluiten zou een onbepaalde verdere verlenging van

intramurale behandeltermijnen impliceren. Dit zou om velerlei redenen (verdere

verstopping van de tbs-sector, budgettaire problemen, rechtspositionele en legiti-

miteitsproblemen enzovoort) ongetwijfeld zeer ongewenste consequenties hebben.

Hoger liggende selectiecriteria aan het einde van de tbs betekenen ook onvermijde-

lijk dat meer terbeschikkinggestelden `ten onrechte' binnen de tbs zullen worden

vastgehouden. In een meer realistische benadering zou kunnen worden getracht om

(a) de kennis van risico's per individuele casus te expliciteren en te optimaliseren en

(b) zowel de behandeling in tbs als de begeleiding na de tbs zo goed mogelijk af te

stemmen op deze expliciete risico-inschatting. We gaan kort in op deze punten.

Tot dusver wordt bij beslissingen over beëindiging van de tbs (vrijwel) geen gebruik-

gemaakt van specifieke meetinstrumenten voor de inschatting van het gevaar van

ernstige recidive. Dit staat in contrast tot de veelvuldige toepassing van dergelijke

instrumenten bij justitiële (forensisch-psychiatrische) beslissingen in vooral de
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Engelstalige landen. Uit de literatuur over op tests gebaseerde risico-inschatting

kan worden geconcludeerd dat een Nederlandse bewerking van sommige meet-

instrumenten (zoals de PCL-R)30 wellicht zou kunnen bijdragen aan een beter

geïnformeerde beëindigingsbeslissing.

Mede op basis van vorige tbs-recidiveonderzoeken is het mogelijk om binnen de

tbs-populatie een subgroep van `hoog risico' aan te wijzen. Het gaat om terbeschik-

kinggestelden met een (voor deze populatie) meer dan gemiddeld sterke criminele

habitus,31 een incidentrijk verloop van de tbs en een afwezige (of mislukte) extra-

murale resocialisatiefase. Bij ernstige recidivisten is gebleken dat er veelal sprake

is van een duidelijk negatief klinisch oordeel over de behandelresultaten en het

potentiële gevaar.

Het zou dus mogelijk zijn om in de tbs een individualiseerbare procedure voor

risicobepaling te realiseren op basis van justitiële en behandelingsantecedenten,

het gebruik van meetinstrumenten en een geëxpliciteerd klinisch oordeel.32 Een

consistent hoge risico-inschatting op deze drie typen van variabelen zou er altijd

toe moeten leiden dat er bij vertrek uit de tbs zo goed mogelijke voorwaarden be-

staan voor toezicht en begeleiding die metterdaad effectief zijn.

Alvorens nader in te gaan op het kardinale punt van effectieve begeleiding bij hoge

risico-inschatting, eerst een enkel woord over een mogelijke optimalisering van de

tenuitvoerlegging van tbs vanuit het recidiveperspectief. We baseren ons hierbij

vooral op het kwalitatieve deelonderzoek. Een deel van de uitstroom uit de tbs kan

worden gedefinieerd als extreem zorgbehoeftig. Het gaat vaak om terbeschikking-

gestelden met een lage intelligentie die in de context van sterke chaotisering hard-

nekkig onmaatschappelijk gedrag blijven vertonen. Voor deze groep zouden meer

plaatsen voor permanente zorg gecreëerd moeten worden. Het is daarbij de vraag

of een juridisch kader voor dergelijke langdurige verzorging noodzakelijk is. Bij een

aanbod van dergelijke zorgvoorzieningen is een dwangmaatregel wellicht overbodig.

Sommige patiënten geven zelf aan dat zij behoefte hebben aan zorg. Voor deze (ex-)

terbeschikkinggestelden zou het meest zijn aangewezen een permanente woon- en

zorgvoorziening die hen behoedt voor terugval in het eigen onmaatschappelijke

milieu.

Voor de groep die gekenmerkt wordt door een lange justitiële voorgeschiedenis in

combinatie met een verleden van alcohol- en/of drugsverslaving, is het de vraag in

hoeverre een langdurige tbs-behandeling soelaas biedt. Dit onderzoek biedt in elk

geval een aanwijzing dat het zeer moeilijk is om terugkeer naar een deviante sub-

cultuur van criminaliteit en verslaving te voorkomen. De vraag rijst of een korter

30 Psychopathy Checklist Revised.

31 Vooral: de frequentie van eerder gepleegde criminaliteit en de leeftijd waarop criminaliteit begon.

32 Een aanzet hiertoe wordt thans ondernomen in het kader van het door de Pompekliniek gecoordineer-

de onderzoek naar'delictgevaar' (Verhagen en Philipse, 1995).
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durende intensieve behandeling voor deze personen de voorkeur zou verdienen. Het

alternatief van uitsluitend gevangenisstraf komt bij deze delinquenten veelal na het

recidivedelict aan de orde.
Van een aantal patiënten werd tijdens de selectieperiode al vermeld dat er weinig

behandelingsmogelijkheden waren. Dit oordeel bleef tijdens alle stadia van het ver-

blijf in de kliniek in wezen ongewijzigd. Dergelijke blijvend negatieve kwalificaties

van behandelbaarheid zouden wellicht in een eerder stadium dan nu gebruikelijk

is moeten leiden tot een beslissing over de zin van voortgezette behandeling. Een

werkelijk effectieve begeleiding na vertrek uit de inrichting is waarschijnlijk zin-

voller dan eindeloos 'doormodderen', dat er in de praktijk vaak toe leidt dat de be-

trokkene uiteindelijk (na contraire beëindiging door de rechter) plotsklaps op straat

belandt.

In het algemeen kan de vraag worden gesteld in hoeverre er alternatieven zouden

moeten komen voor het gedwongen sociotherapeutisch milieu als de gebruikelijk-

ste behandelingsfilosofie. In een recent artikel wordt gepleit voor de (verdere) ont-

wikkeling van forensisch-psychiatrische innovaties van behandelingsmethoden:

'interventies gericht op de ontstaanswijzen van het misdrijf zelf, terugvalpreventie-

programma's en resocialiserende leertechnieken' (Van Marle, 1999). Een andere,

innoverende aanpak lijkt met name van belang voor de groep die zich blijvend

tegen behandeling verzet en tegen de tbs rebelleert en voor de groep die zich ogen-

schijnlijk aanpast en zich op die manier aan de behandeling onttrekt. Voor deze

terbeschikkinggestelden die kennelijk slecht toegankelijk zijn voor de gebruikelijke

aanpak, zou het zinvol zijn om experimenten met variatie in behandeling binnen de

klinieken op te zetten.

Ten slotte nog een enkel woord over de waarschijnlijk cruciale fase na het vertrek uit

de inrichting. Uit dit recidiveonderzoek valt af te leiden dat een aantal terbeschik-

kinggestelden de tbs verlaat terwijl als het ware het licht op oranje staat. In veel

van deze gevallen is sprake van een stagnerende behandeling en een ontbrekend

perspectief op (spoedige) verbetering. Soms geven behandelaars de voorkeur aan

(veiligheidshalve) verlenging van het verblijf in de inrichting maar meent de rechter

dat het niet meer te rechtvaardigen is om terbeschikkinggestelden langer vast te

houden. Soms zijn behandelaars en rechters het erover eens dat er ondanks de twij-

fels een einde moet komen aan de (intramurale) tbs. In zowel het ene als het andere

geval ontstaat de klemmende noodzaak tot werkelijk effectieve begeleiding van en

werkelijk effectief toezicht op de (ex-)terbeschikkinggestelde na het verlaten van de

inrichting. De onderzoekresultaten geven aan dat hier de grootste problemen liggen.

In de tbs wordt in termen van geld, tijdsbesteding en deskundigheid enorm geïnves-

teerd in vaak langdurige behandeling. Dit lijkt niet in verhouding te staan tot de

vaak relatief geringe investering na het verlaten van de inrichting en zeker na de

beëindiging van de tbs.

1..x.1
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De gebruikelijke ambulante (reclasserings)begeleiding levert over het algemeen

wel een globaal inzicht op als het niet goed gaat met de cliënt. Zeker waar cliënten

die op een geheel verkeerd spoor zitten vaak geneigd zullen zijn om slecht functio-

neren te verhullen, ontbreekt echter een precies inzicht in acute risico's. Het lijkt

aannemelijk dat er relatief veel winst kan worden geboekt door ambulante begelei-

ders betere mogelijkheden te bieden om een concreter zicht te krijgen op het func-

tioneren van de cliënt en - meer nog - om ook effectief te kunnen ingrijpen wanneer

dat aangewezen lijkt te zijn.

Respondenten van de reclassering bij dit onderzoek vermeldden als belangrijk knel-

punt dat de gebruikelijke normering voor het SPW-reclasseringswerk onvoldoende

ruimte biedt voor intensieve begeleiding als dit noodzakelijk wordt geacht. In dit

verband wordt gepleit voor een duidelijke en sterke positie van de reclassering als

case-manager, die kan beschikken over de mogelijkheid om met relevante betrok-

kenen overleg rond de cliënt te organiseren, bijvoorbeeld familie, wijkagent en

buurtvertegenwoordiging, de desbetreffende tbs-inrichting, justitie en eventuele

andere hulpverleners. Ondanks ontwikkelingen in deze richting bestaat nog steeds

het gevoel dat de reclassering gedwongen is om te marginaal en met te weinig steun

in de rug te opereren.

Om het bovenstaande te realiseren is een goed juridisch kader voor extramurale

begeleiding en toezicht ongetwijfeld van het grootste belang. De nieuwe wettelijke

mogelijkheid van voorwaardelijk ontslag uit de tbs biedt hiertoe een goede gelegen-

heid. Het lijkt zonder meer aan te bevelen om dit juridische middel altijd te hante-

ren wanneer de hierboven genoemde risicofactoren aan het einde van de tbs aan de

orde zijn.

Voorwaardelijk ontslag biedt in principe een titel voor zowel intensief reclasserings-

toezicht als (hernieuwde) intramurale opname bij acute crisissituaties. Er zou bij-

voorbeeld kunnen worden gedacht aan een soort meldingsplicht gedurende een

bepaalde periode en aan een doorlopende relatie tussen cliënt, reclassering en de

intramurale `achterwacht'. Uit het onderzoek is gebleken dat indien er een ernstig

recidivedelict wordt gepleegd, dit over het algemeen na een aanloopperiode van

circa twee tot drie jaar gebeurt. Een periode van deze duur valt binnen de wettelijke

maximumtermijn van de voorwaardelijke beëindiging, die drie jaar bedraagt. Onge-

twijfeld zal regelmatig de situatie bestaan dat de formele titel voor ingrijpen vervalt

terwijl uit de begeleiding groter wordende risico's voor ernstig recidivegevaar blij-

ken. Er zou eens goed moeten worden nagedacht over mogelijkheden om ook na het

verstrijken van de voorwaardentermijn nog effectief te kunnen reageren op dreigend

recidivegevaar.



Summary

Recidivism after forensic psychiatric treatment

Patterns, trends, processes and risk assessment

This is the fourth report of a series of studies into recidivism following the termina-

tion of treatment in TBS, the Dutch penal law commitment procedure for mentally

disturbed (sexually) violent offenders. Taken together the TBS-recidivism studies

cover a time span of 23 years. Every single study consists of a 5-year exit cohort, the

period after dismissal from TBS varying from 3 to 8 years.

When comparing the four studies there is evidence of a gradual decline of general

recidivism to a level of just over 50% committing 'any offence' after TBS. Recidivism

rates of more serious (sexually) violent crime after TBS, however, remain stable

at levels between 15% and 20%. Over the years about 1 in 7 offenders treated in

TBS may be considered a failure in terms of the essential goal of the TBS system:

preventing serious security risks to society. This stabilization of effectiveness is

accomplished against a background of a more problematic and more 'dangerous'

TBS population and an increase of the time in intramural treatment. Treatment

periods of the exit cohorts have increased to about five years.

lust as in previous studies a strong correlation was found between recidivism

and modalities of termination of the TBS measure. Discharge after an extramural

resocialisation phase was followed by much less recidivism than when the TBS

measure was terminated straight from the TBS clinic - 11% versus 30% of serious

violent offences. The occurrence of a discharge straight from the clinic could often

be explained by the fact that the judge's decision to end the TBS measure had been

made against the advice of the staff of the TBS clinic. About 40% of all cases in the

last cohort consisted of these so-called 'contrary decisions'.

The 17% of 'serious recidivists' were compared with the rest of the exit cohort.

Apart from dismissal straight from the clinic, this subgroup of serious recidivists

was characterized by a longer and more intense criminal history before TBS and

more reported incidents (offences, absence without leave) during the TBS period.

Finally, half (27) of the cases of serious (sexually) violent crime after the TBS were

followed up by a more qualitative exploration of the treatment period, the return

into the community and the most serious offence after TBS. Files of the TBS clinics,

prosecution files and interviews with probation officers involved with this group of

serious offenders demonstrated that almost all serious recidivism of former TBS
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patients was preceded by a highly problematic course of treatment and drastically

failing social reintegration. The treatment results were often judged as rather

dubious. In almost all cases of serious recidivism the former TBS patients were

living chaotic, marginal and often alcohol or drug dependent lifes. Probation

officers reported that these clients tried to evade supervision. Probation officers

felt that they lacked necessary means to intervene in a sometimes inevitable

course leading to another serious crime.

The results of this study of recidivism after TBS suggest that more explicit risk

assessment should be established. Even more importantly, more intensive

supervision and modalities for intervention should be instituted for part of the

population of discharged TBS patients.
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Bijlage 2

Samenstelling delicttypen naar aard van het

geweldselement

Niet-seksuele geweldsdelicten

openlijk geweld

wederspannigheid

wederspannigheid + letsel

wederspannigheid in vereniging

minderjarige onttrekking aan gezag

minderjarige verbergen

dwang

bedreiging

mishandeling

mishandeling ouders/kind/eega

mishandeling schadelijke stof

diefstal geweld

afpersing

Zwaar geweld, niet-seksueel

vrijheidsberoving

vrijheidsberoving + zwaar letsel

vrijheidsberoving + dood

doodslag

moord

levensberoving op verzoek

mishandeling + zwaar letsel

mishandeling zwaar letsel met voorbedachten rade

zware mishandeling

zware mishandeling + zwaar letsel

zware mishandeling + dood

zware mishandeling met voorbedachten rade

deelname vechterij + zwaar letsel

diefstal geweld

diefstal dood



Bijlage 2

Geweld, seksueel

verkrachting

gemeenschap bewusteloze

gemeenschap meisje <12 jaar

aanranding

aanranding + zwaar letsel

Seksueel, kinderen

gemeenschap 12-16 jaar

ontucht bewustelozen/kinderen

ontucht + zwaar letsel

verleiding ontucht minderjarigen

ontucht + misbruik gezag

118



Bijlage 3

Verschillen tussen de inrichtingspopulaties in

leeftijd, justitiële voorgeschiedenis en

intramurale behandelduur

Tabel 1: Verschillen tussen de inrichtingspopulaties in leeftijd, justitiële voorgeschiedenis

en intramurale behandelduur

inrichting gem. leeftijd gem. intra-

mur. beh.

in mnd.

gem. aant.

pv's

voor tbs

gem. aant.

veroord.

voor tbs

gem. aant.

gev.str.

>6 mnd. voor

totaal

Veldzicht 27,6 55 22 5,1 0,7 27

Van Mesdagkliniek 29,3 73 16 3,8 0,8 27

V.d. Hoevenkliniek 24,3 57 6 1,9 0,1 50

Pompekliniek 29,3 57 10 3,2 0,5 41

Oldenkotte 33,9 46 12 4,1 0,5 34

Boschoord 26,8 50 14 4,2 0,7 24

Grote Beek 31,1 59 13 3,3 0,3 38

>1 inrichting 71

totaal 312



Bijlage 4

Resultaten regressieanalyse

Onafhankelijke variabelen in de vergelijking

Aantal veroordelingen na tbs (naver);

aantal maal ov-straf/tbs voor tbs (voorstr);

aantal geweldsdelicten voor tbs (voorgew);

leeftijd eerste veroordeling (leefver);

tbs beëindigd met pv (eindpv);

contraire beëindiging (contr);

aantal pv's tijdens de tbs (tijdpv);

aantal maal ongeoorloofd afwezig (aantoa).

Tabel 1: De voorspelling van het aantal veroordelingen na tbs

voorspellende variabele beta verklaarde variantie

voorstr 0,37 0,20

tijdpv 0,21 0,25

eindpv -0,14 0,27

leefver -0,11 0,28

Tabel 2: De voorspelling van het aantal (seksuele) geweldsdelicten na tbs

voorspellende variabele beta verklaarde variantie

voorgew

eindpv

aantoa

0,16

-0,13

0,11

0,04

0,06

0,07

Tabel 3: De voorspelling van zwaar geweld na tbs

voorspellende variabele beta verklaarde variantie

aantoa

voorgew
0,26

0,11

0,07

0,08



Bijlage 5

In de discriminantanalyse opgenomen

onafhankelijke variabelen en de sterkte van de

discriminerende functie met betrekking tot het

recidivecriterium

Tabel 1: Titel

onafhankelijke variabelen sterkte discriminerende functie

aantal veroordelingen voor tbs

aantal maanden gevangenisstraf voor tbs

leeftijd eerste veroordeling

geweldsdelict voor tbs

geweldsdelict tijdens tbs

aantel delicten tijdens tbs

tbs-delict zwaar geweld

zwaar geweld tijdens

al dan niet proefverlof

al dan niet ongeoorloofd afwezig

tbs-delict niet-seksueel geweld

tbs-delict overig

leeftijd oplegging tbs

duur intramuraal

contrair/conform

tbs-delict brandstichting

tbs-delict seksueel geweld

tbs-delict kinderen

veroordeling enig

delict

enig seksueel

geweldsdelict

0,60 0,55

0,53 0,50

0,51 0,45

0,47 0,33

0,47 0,17

0,38 0,36

0,34 0,27

0,34 0,27

0,32 0,31

0,31 0,37

0,27 0,22

0,17 0,25

0,26 0,24

0,13 0,21

0,09 0,01

0,10 0,01

0,10 0,03

0,03 0,01

Wel opgenomen maar niet-meespelende variabelen:

- tbs-delict overige' (= niet-geweldsdelict);

- tbs-delict enig geweld';
- tbs-delict zwaar geweld'.
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Tabel 2: De onderscheiding van al dan niet voor een ernstig, tbs-achtig delict veroordeel-

den na de tbs (n=314)

feitelijke recidive voorspelde recidive

wel recidive geen recidive

wel recidive 37 (12%) 17 (5%)

geen recidive 59 (19%) 201 (64%)

toevalskans bij base rate van 17% = 72%

hits+ware negatieven= 76%

foute positieven=61% van aantal voorspelde 'ernstige' recidivisten

Uit tabel 2 wordt het volgende afgeleid. De toevalskans bij base rate van 17% is 72%, de

hits en ware negatieven is 76%, en de foute positieven is 61% van het aantal voorspelde

'ernstige' recidivisten.

Op basis van de resultaten van de discriminantanalyse verbetert de 'voorspelling' van

'ernstige, tbs-achtige' recidive met 4 procentpunten. Om deze verbetering te bereiken zou

echter 61% van voorspelde gevallen ten onrechte als 'ernstige' recidivist worden

aangewezen.
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