
Ontwikkeling en evaluatie van de Agressiehanteringstherapie voor gewelddadige forensisch 
psy-chiatrische patiënten: samenvatting  
 
  Inleiding  
Bij de behandeling van forensisch psychiatrische patiënten in Nederland domineerden lange tijd het 
psychoanalytische en client-centered referentiekader. Mede daarom zijn risicotaxatie, 
programmaontwikkeling en effectonder-zoek in de Nederlandse forensische psychiatrie veel later op 
gang gekomen dan in bijvoorbeeld Canada of Groot-Brittannië. Onder druk van de publieke opinie is 
de afgelopen jaren echter een begin gemaakt met de systematische risicotaxatie van forensisch 
psychiatrische patiënten. Tegelijkertijd verschenen publicaties over het belang van risicotaxatie, de 
toepassing van risicotaxatie instrumenten en het wetenschappelijk onderzoek naar het recidiverisico.  
  Over de ontwikkeling en evaluatie van behandelprogramma’s in de Nederlandse forensische 
psychiatrie zijn nauwelijks (inter)nationale publicaties verschenen. Internationaal bestaat een redelijke 
hoeveelheid kennis over de werkzame factoren van behandelingen bij forensisch psychiatrische 
patiënten en bij niet-psychiatrische gestoorde delinquenten. Zo werd al in de jaren negentig op een 
groot aantal plaatsen in de Verenigde Staten de Aggression Replacement Training (ART) van Arnold 
P. Goldstein toegepast, een cognitief-gedragstherapeutische groepstraining voor gewelddadige 
adolescente delinquenten en voor studenten met agressieproblematiek. De positieve Amerikaanse 
ervaringen leidden tot de vraag of ART mogelijk geschikt zou zijn of kon worden aangepast voor 
Nederlandse volwassen forensisch psychiatrische patiënten. Om dit te onderzoeken werd op basis 
van ART de Agressiehanteringstherapie (AHT) ontwikkeld. Hoewel deze therapie in eerste instantie 
was ontworpen voor volwassen klinische en poliklinische patiënten, werden afgelopen jaren ook 
steeds meer adolescente patiënten met geweldsdelicten behandeld.  
  De populatie van Nederlandse forensisch psychiatrische instellingen wijkt echter af van die in 
andere landen. Zo worden in Nederland naar verhouding veel meer patiënten opgenomen met een 
stoornis op as II van de DSM-IV als hoofddiagnose. Behandelingen die bij niet-Nederlandse 
populaties effectief bleken dienen daarom opnieuw getoetst te worden. Daarbij doet zich het probleem 
voor dat de huidige kennis ontoereikend is, in het bijzonder met betrekking tot de specifieke 
probleemgedragingen van Nederlandse subpopulaties en de werkzaamheid van specifieke 
behandelprogramma’s. Bovendien ontbreekt het aan goede meetinstrumenten voor effectonderzoek 
waarvan de psychometrische eigenschappen bij Nederlandse populaties zijn onderzocht. Deze 
publicatie kan mogelijk in een deel van deze lacunes voorzien.  

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) van het Ministerie van 
Justitie het WODC heeft voor vier jaar (2001 t/m 2005) subsidie verstrekt ten behoeve van het project 
‘Ontwikkeling en evaluatie van de Agressiehanteringstherapie voor gewelddadige forensisch 
psychiatrische patiënten’. De projectopzet van het onderzoeksproject werd goedgekeurd door de 
Toetsingscommissie Patiëntgebonden Wetenschappelijk Onderzoek te Arnhem. Een groot deel van 
de werkzaamheden heeft de auteur verricht in zijn functie als klinisch psycholoog en wetenschappelijk 
onderzoeker bij FPI Kijvelanden en poli- en dagkliniek Het Dok. 
  
  De Agressiehanteringstherapie  
De Agressiehanteringstherapie kent Arnold P. Goldstein’s Aggression Replacement Training als 
uitgangspunt, maar werd aangepast voor de behandeling van gewelddadige adolescenten en 
volwassenen in Nederlandse forensisch psychiatrische settings. De therapie omvat thans vijftien 
wekelijkse bijeenkomsten van 1½ uur (voor de onderdelen Woedebeheersing, Sociale vaardigheden 
en Moreel redeneren), en drie vijfwekelijkse terugkombijeenkomsten. De behandeling wordt gegeven 
aan groepen van vijf tot acht patiënten. Aan de therapie is ook een onderdeel Zelfregulatie 
vaardigheden toegevoegd. Hierdoor beschikken patiënten aan het eind van hun behandeing over een 
methode om problemen in de omgang met anderen zelf tot een oplossing te brengen. Voor klinische 
patiënten is naast de AHT nog een tweetal modulen ontwikkeld, namelijk Psychomotore therapie en 
Bewegingsagogie. 
 
  
 



  Vraagstellingen  
In overleg met het WODC werden ten behoeve van het project de volgende vraagstellingen 
geformuleerd:  

1.1 Kan de Agressiehanteringstherapie worden uitgevoerd zoals beoogd?  
1.2 Zijn er aanwijzingen dat de Agressiehanteringstherapie (te samen met het overige   
behandelaanbod) leidt tot een afname van agressief en een toename van sociaal competent 
gedrag?  
1.3 Is er een subgroep waarvoor de Agressiehanteringstherapie aangewezen lijkt en zo ja, 
hoe    zou die subgroep kunnen worden vastgesteld?  
1.4 Is de Agressiehanteringstherapie effectief bij de onder 1.3 genoemde, nader te 
omschrijven subgroep?  
1.5 Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan voor een verdere verbetering van de 
effectiviteit en voor een aanbod aan de subgroep(en), waarvoor de 
Agressiehanteringstherapie minder geschikt lijkt?  
2. Zijn er verschillen in agressief en sociaal competent gedrag tussen langgestraften en 
forensisch psychiatrische patiënten?  

 
  Patiëntenkenmerken  
Forensisch psychiatrische patiënten zijn delinquenten bij wie door de rechter veelal een verband is 
geconstateerd tussen ‘een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens’ en 
een gepleegd delict. Deze bevinding wordt gebaseerd op onderzoek door een psychiater en/of een 
psycholoog (meestal rapportage Pro Justitia). Zonder klinische of ambulante behandeling wordt de 
kans op herhaling reëel geacht. Belangrijkste behandeldoelstelling is daarom het bewerkstelligen van 
een zodanige gedragsverandering, dat de kans op herhaling wordt teruggebracht tot een 
aanvaardbaar minimum.  

Bij terbeschikkinggestelden gaat het om forensisch psychiatrische patiënten die een delict 
hebben gepleegd met een gevangenisstraf van tenminste vier jaar. De behandeling vindt plaats in een 
gesloten en beveiligde instelling en is gericht op verantwoorde terugkeer naar de samenleving. 
Ambulante forensisch psychiatrische patiënten zijn delinquenten, voor wie de rechter een verplichte 
behandeling heeft opgelegd. Dit kan bijvoorbeeld in het kader van een bijzondere voorwaarde bij hun 
straf in het geval van delicten waarvoor een gevangenisstraf geldt van maximaal drie jaar, of in de 
vorm van een leerstraf in het geval van delicten waarvoor een gevangenisstraf geldt van maximaal zes 
maanden. De ambulante patiënten worden behandeld op een forensisch psychiatrische poli- en 
dagkliniek. De drie groepen forensisch psychiatrische patiënten met geweldsdelicten in hun voorge-
schiedenis die de Agressiehanteringstherapie volgden waren:  

(a) Klinische, volwassen patiënten (terbeschikkinggestelden) met als hoofddiagnose (op de 
DSM IV) een antisociale persoonlijkheidsstoornis op as II of een (chronisch) psychotische stoornis op 
as I in combinatie met een antisociale persoonlijkheidsstoornis op as II. Veel voorkomende 
nevendiagnosen waren op as I afhankelijkheid van (meerdere) middelen en/of op as II een borderline 
of narcistische persoonlijkheidsstoornis. Bij de psychotische patiënten was aan het begin van de 
Agressiehanteringstherapie het toestandsbeeld zodanig gestabiliseerd dat de persoonlijkheidsstoornis 
centraal stond.  
  (b) Volwassen poliklinische patiënten met een antisociale persoonlijkheidsstoornis op as II als 
hoofddiagnose, vaak in combinatie met nevendiagnosen als afhankelijkheid van (meerdere) middelen 
op as I en/of een borderline of narcistische persoonlijkheidsstoornis op as II.  
  (c) Adolescente poliklinische patiënten met een (oppositioneel-opstandige) gedragsstoornis op 
as I of, indien ouder dan 18 jaar, een antisociale persoonlijkheidsstoornis op as II als hoofddiagnose. 
Veel adolescente patiënten hadden daarnaast op as I als nevendiagnose afhankelijkheid of misbruik 
van cannabis.  
 

Meetinstrumenten  
De meetinstrumenten die in de verschillende deelonderzoeken werden gebruikt waren: (a) 
Gestructureerd interview in combinatie met dossieronderzoek: Psychopathy Checklist-Revised (PCL-
R); 
(b) Dossieronderzoek: Static-99; (c) Zelfrapportage vragenlijsten: NEO Five Factor Inventory (NEO-
FFI), Zelf-Analyse Vragenlijst (ZAV), Agressie Vragenlijst (AVL), Novaco Anger Scale (NAS), 
Inventarisatielijst Omgaan met Anderen (IOA), Alexithymia Vragenlijst (BVAQ); en (d) 
Observatieschaal: Forensic Inpatient Observation Scale (FIOS). 
 



 
  Ten behoeve van het evaluatie- en effectonderzoek werden twee nieuwe instrumenten 
  ontwikkeld:  
(1) Attributie Vragenlijst(1)

 
voor het meten van vijandigheid en (2) Observatie Schaal voor Agressief 

Gedrag(1)
 
(OSAG) met als subschalen Irritatie/boosheid, Angst/somberheid, Agressief gedrag, 

Sociaal gedrag, Aanleiding en Sanctie. 
  
  Onderzoeksresultaten  
De verschillende deelonderzoeken leverden de volgende resultaten op:  

Vraagstelling 1.1. De Agressiehanteringstherapie kon worden uitgevoerd zoals beoogd. 
Gedurende de eerste twee jaren van het onderzoek (2001 en 2002) werd de therapie in zes klinische 
en op twee poliklinische instellingen conform het draaiboek toegepast. Behandelaars bleken tevreden 
over opzet en werkwijze. Het percentage afhakers was echter met name bij de poliklinische patiënten 
erg hoog. De afhakers scoorden hoger op het persoonlijkheidskenmerk psychopathie en hadden 
waarschijnlijk een hoger recidiverisico.  
  Vraagstelling 1.2. Een eerste evaluatie over de periode 2002-2003 wees uit dat, gemeten met 
behulp van zelfrapportage vragenlijsten, de Agressiehanteringstherapie een afname van agressief 
bewerkstelligde bij de poliklinische patiënten. Dit gold niet alleen na afloop van de therapie, maar ook 
bij de follow-up. Bij de klinische patiënten werd een vergelijkbaar resultaat gevonden, al werd de 
therapie bij hen in combinatie met het overige aanbod gegeven. Tegen de verwachting in kon op basis 
van de vragenlijsten bij beide groepen noch een afname van sociale angst, noch een toename van 
sociale vaardigheden geconstateerd worden. Een mogelijke verklaring is dat patiënten aan het begin 
van de behandeling wel meer agressief gedrag rapporteerden dan ‘normalen’, maar zich minder 
sociale angstig en meer sociaal vaardig beschouwden dan de gemiddelde Nederlander. In het 
dagelijks leven lijken ze echter vooral ‘‘grenzenstellend’’ gedrag te vertonen (kritiek geven, iets 
weigeren) en veel minder ‘‘toenaderend’’ gedrag (compliment geven, hulp aanbieden). Het lijkt echter 
ongewenst de patiënten die hoog scoren op psychopathie ‘‘toenaderend’e’ vaardigheden te leren.  
  Vraagstelling 1.3. De Agressiehanteringstherapie is in zijn huidige vorm aangewezen voor 
patiënten die vooral reactieve agressie vertonen en die relatief laag scoren op factor 1 van de 
Psychopathie Checklist-Revised. Voor patiënten die vooral instrumentele agressie vertonen en die 
relatief hoog scoren op factor 1 dient het onderdeel Sociale vaardigheden te worden aangepast en 
moet de therapie worden uitgebreid met een module Karaktervorming.  

Vraagstelling 1.4. Uit onderzoek met een controleconditie over de periode 2004-2005 bleek, 
via metin-gen met behulp van zelfrapportage vragenlijsten, dat de Agressiehanteringstherapie bij de 
poliklinische patiënten leidde tot een afname van agressief gedrag, niet alleen na afloop van de 
therapie maar ook bij de follow-up. De controleconditie betrof een wachtperiode tussen intake en 
begin van de therapie. Tijdens de wachttijd nam het agressieve gedrag niet af, en het sociaal 
competente gedrag niet toe. De resultaten van de klinische patiënten werden, met behulp van 
zelfrapportage vragenlijsten en een observatieschaal, vergeleken met een gematchte groep patiënten 
die de therapie niet volgden maar het reguliere aanbod wel (‘care as usual’). Vergeleken met de 
controlegroep scoorden de klinische patiënten bij de follow-up zowel op de observatieschaal als op de 
zelfrapportage vragenlijsten lager op agressief gedrag. Ten aanzien van sociaal competent gedrag 
werden geen veranderingen geconstateerd, noch op de schaal, noch op de vragenlijsten.  
  Vraagstelling 1.5. Ter verbetering van de effectiviteit verdient het aanbeveling de therapie uit 
te breiden met twee modules, namelijk Karaktervorming (voor alle patiënten) en Ouderbegeleiding 
(alleen voor adolescente poliklinische patiënten). Voor patiënten met een relatief hoog recidiverisico 
moet de therapie worden ingepast in een (dag)klinisch behandelprogramma ‘Geweldsdelicten bij 
cluster B persoonlijkheidsstoornissen’. Voor de klinische patiënten moeten tijdens de extramurale 
resocialisatiefase boostersessies worden georganiseerd.  

Vraagstelling 2. Er werden enkele verschillen aangetroffen tussen gedetineerden met een 
lange gevangenisstraf en forensisch psychiatrische patiënten. De patiënten waren neurotischer en 
vijandiger, maar de groepen verschilden niet in agressief gedrag. Bij patiënten is het recidiverisico 
mogelijk hoger vanwege psychische labiliteit en wantrouwen. Ook gedetineerden met 
agressieproblematiek (waaronder daders van huiselijk geweld) kunnen waarschijnlijk profiteren van de 
Agressiehanteringstherapie. Wel zal ook bij deze populatie onderscheid moeten worden gemaakt 
tussen laag en hoog scoorders op psychopathie. Voor gedetineerden die heel hoog scoren op 
psychopathie is de therapie waarschijnlijk niet geïndiceerd.  
 
(1) De Attributie Vragenlijst (ATV) en de Observatie Schaal voor Agressief Gedrag (OSAG) zijn 
verkrijgbaar via r.hornsveld@tiscali.nl

mailto:r.hornsveld@tiscali.nl


Beleidsaanbevelingen  
Volgens de behandelaars sluit de Agressiehanteringstherapie in principe aan bij de belangrijkste 
problematiek van gewelddadige forensisch psychiatrische patiënten, namelijk agressief gedrag. De 
therapie is in eerste instantie bedoeld voor volwassenen, maar ook toepasbaar bij adolescenten op de 
polikliniek. Het verdient dan aanbeveling ook de ouder(s) voor het intake- en ontslaggesprek uit te 
nodigen. Uitbreiding van de therapie met een module ‘Karaktervorming’ is op korte termijn gewenst. 
Een zelfde aanbeveling geldt voor een module ‘Ouderbegeleiding’ ten behoeve van de adolescenten 
op de polikliniek.  

Bij patiënten met een relatief lage score op factor 1 van de PCL-R moet het accent liggen op 
afname van de sociale angst. Patiënten met een relatief hoge score op factor 1 hebben echter baat bij 
meer inzicht in de negatieve consequenties van hun gedrag. Het verdient aanbeveling om de 
Agressiehanteringstherapie voor de eerste groep te concentreren op de onderdelen 
Woedebeheersing en Sociale vaardigheden, en bij dit laatste onderdeel dan vooral op het aanleren 
van ‘‘toenaderend’e’ vaardigheden. De tweede groep patiënten ervaart over het algemeen weinig 
woede. Voor hen kan het onderdeel Woedebeheersing gewijd worden aan een delictanalyse met 
behulp van de 5 G’s. Het onderdeel Sociale vaardigheden moet hier een normatief karakter hebben, 
vergelijkbaar met het onderdeel Moreel redeneren. Aan hun therapie dient voorts een module 
‘Karaktervorming’ te worden toegevoegd. Hierin worden de patiënten geconfronteerd met de lange 
termijn gevolgen van hun gedrag, zowel voor potentiële slachtoffers als voor henzelf.  
  Niet alle patiënten die de behandeling startten maakten die ook af; met name onder de 
poliklinische patiënten bleek het percentage afvallers hoog. Reden van uitval was bijvoorbeeld dat 
deelnemers meer dan twee keer zonder legitieme reden verzuimden. De afvallers scoorden relatief 
lager op altruïsme, hoger op agressief gedrag, lager op sociale angst en hoger op sociale 
vaardigheden. Bij de poliklinische patiënten scoorden ze bovendien hoger op psychopathie dan de 
afmakers, hetgeen wijst op een verhoogd recidiverisico. Daarom dienen justitiële instellingen, in 
samenwerking met forensisch psychiatrische instellingen, een beleid te voeren dat uitval zoveel 
mogelijk reduceert. 
  Voor de klinische patiënten zal de therapie, als onderdeel van het behandelprogramma 
‘Geweldsdelicten bij cluster B persoonlijkheidsstoornissen’, moeten worden verlengd tot en met de 
extramurale resocialisatiefase. Behandeling van middelenafhankelijkheid, psychomotore therapie, 
bewegingsagogie en psychoeducatie op het gebied van seksualiteit en relaties dienen deel uit te 
maken van een dergelijk programma.  
  Voor seksueel gewelddadige poliklinische patiënten met een ‘laag gemiddeld’ recidiverisico is 
woedebeheersing niet het belangrijkste onderdeel van behandelprogramma’s. Die programma’s 
moeten wel een sociaalvaardigheidstherapie bevatten. De nadruk dient vooral te liggen op afname 
van sociale angst en minder op toe-name van sociale vaardigheden.  

De verschillen tussen terbeschikkinggestelden en langgestrafte gedetineerden bleken niet erg 
groot. Omdat bij het onderzoek gebruik gemaakt werd van zelfrapportage vragenlijsten wordt 
aanbevolen om bij een groep langgestrafte gedetineerden ook de Psychopathy Checklist-Revised te 
scoren. Dit biedt de mogelijkheid om beide groepen ook op het persoonlijkheidskenmerk psychopathie 
te vergelijken en een uitspraak over verschillen in recidiverisico te onderbouwen. Als er bij 
langgestrafte gedetineerden met geweldsdelicten in hun voorgeschiedenis sprake is van een 
verhoogd recidiverisico vanwege criminogene factoren als beperkte zelfcontrole, tekort aan sociale 
vaardigheden en antisociale attitudes, is de Agressiehanteringstherapie mogelijk geïndiceerd.  

In de klinische forensische psychiatrie gaat het in elke instelling om relatief weinig patiënten 
en is de doorstroming over het algemeen beperkt. Het is daarom aan te raden dat instellingen op het 
gebied van evaluatie- en effectonderzoek intensief samenwerken (multicenter onderzoek). Dit moet 
dan resulteren in de beschikbaarheid van data van grotere groepen patiënten. Voorwaarden zijn wel 
dat (a) instellingen dezelfde indeling in subpopulaties hanteren, (b) voor die subpopulaties identieke 
behandelprogramma’s ontwikkelen en (c) bij de assessment dezelfde instrumenten gebruiken.  

Het in deze publicatie beschreven evaluatie- en effectonderzoek heeft aannemelijk gemaakt 
dat gewelddadige forensisch psychiatrische patiënten kunnen profiteren van de 
Agressiehanteringstherapie. Een multicenter onderzoek, waarbij patiënten in het kader van een cross-
over design at random worden toegewezen aan een therapie- of aan een controlegroep, zal pas 
definitief uitsluitsel kunnen geven over de werkzaamheid van de Agressiehanteringstherapie bij 
verschillende subpopulaties.  

Behandelprogramma’s richten zich op gedragsverandering. Omdat als criterium meestal 
afname van het recidiverisico wordt gehanteerd, moeten instellingen over recidivecijfers kunnen 
beschikken.  



Het verdient aanbeveling de toepassingsmogelijkheden van de Agressiehanteringstherapie 
nader te onderzoeken bij andere subpopulaties gewelddadige forensisch psychiatrische patiënten, 
zoals verkrachters en daders van huiselijk geweld.  


