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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 psychoanaly-

tische 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 systemati-

sche risicotaxatie van forensisch psychiatrische patiënten. Tegelijkertijd verschenen publicaties over het belang 

van risicotaxatie, de toepassing van risicotaxatie instrumenten en het wetenschappelijk onderzoek naar het reci-

diverisico.  

 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 aange-

past 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 patiën-

ten 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 bij-

zonder met betrekking tot de specifieke probleemgedragingen van Nederlandse subpopulaties en de werkzaam-

heid van specifieke behandelprogramma’s. Bovendien ontbreekt het aan goede meetinstrumenten voor effecton-

derzoek 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 eva-

luatie van de Agressiehanteringstherapie voor gewelddadige forensisch psychiatrische patiënten’. De projectop-

zet van het onderzoeksproject werd goedgekeurd door de Toetsingscommissie Patiëntgebonden Wetenschappe-

lijk Onderzoek te Arnhem. Een groot deel van de werkzaamheden heeft de auteur verricht in zijn functie als kli-

nisch 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 fo-

rensisch psychiatrische settings. De therapie omvat thans vijftien wekelijkse bijeenkomsten van 1½ uur (voor de 

onderdelen Woedebeheersing, Sociale vaardigheden en Moreel redeneren), en drie vijfwekelijkse terugkombij-

eenkomsten. 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 behande-
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ling 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 Bewegingsa-

gogie.  

 

 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 sub-

groep?  

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 psy-

chiatrische 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 be-

handeldoelstelling 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 ge-

pleegd met een gevangenisstraf van tenminste vier jaar. De behandeling vindt plaats in een gesloten en beveilig-

de 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 gevangenis-

straf geldt van maximaal zes maanden. De ambulante patiënten worden behandeld op een forensisch psychiatri-

sche 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 afhankelijk-

heid van (meerdere) middelen en/of op as II een borderline of narcistische persoonlijkheidsstoornis. Bij de psy-

chotische patiënten was aan het begin van de Agressiehanteringstherapie het toestandsbeeld zodanig gestabili-

seerd dat de persoonlijkheidsstoornis centraal stond.  

 (b) Volwassen poliklinische patiënten met een antisociale persoonlijkheidsstoornis op as II als hoofddia-

gnose, 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, 
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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 inter-

view 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), Alexithy-

mia Vragenlijst (BVAQ); en (d) Observatieschaal: Forensic Inpatient Observation Scale (FIOS). 

  Ten behoeve van het evaluatie- en effectonderzoek werden twee nieuwe instrumenten ontwikkeld:  

(1) Attributie Vragenlijst1 voor het meten van vijandigheid en (2) Observatie Schaal voor Agressief Gedrag1 

(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 in-

stellingen conform het draaiboek toegepast. Behandelaars bleken tevreden over opzet en werkwijze. Het percen-

tage 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 onder-

deel Sociale vaardigheden te worden aangepast en moet de therapie worden uitgebreid met een module Karak-

tervorming.   

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 
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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 zelfrappor-

tage vragenlijsten lager op agressief gedrag. Ten aanzien van sociaal competent gedrag werden geen verande-

ringen 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 klini-

sche patiënten moeten tijdens de extramurale resocialisatiefase boostersessies worden georganiseerd. 

Vraagstelling 2. Er werden enkele verschillen aangetroffen tussen gedetineerden met een lange gevan-

genisstraf en forensisch psychiatrische patiënten. De patiënten waren neurotischer en vijandiger, maar de  groe-

pen verschilden niet in agressief gedrag. Bij patiënten is het recidiverisico mogelijk hoger vanwege psychische la-

biliteit 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 sco-

ren op psychopathie is de therapie waarschijnlijk niet geïndiceerd.    
  

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 instan-

tie bedoeld voor volwassenen, maar ook toepasbaar bij adolescenten op de polikliniek. Het verdient dan aanbe-

veling 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 ‘Ouderbe-

geleiding’ 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 ne-

gatieve consequenties van hun gedrag. Het verdient aanbeveling om de Agressiehanteringstherapie voor de eer-

ste groep te concentreren op de onderdelen Woedebeheersing en Sociale vaardigheden, en bij dit laatste onder-

deel 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, verge-

lijkbaar 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 pati-

enten 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 bo-

vendien 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.   
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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 woedebe-

heersing niet het belangrijkste onderdeel van behandelprogramma’s. Die programma’s moeten wel een sociaal-

vaardigheidstherapie 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 voorgeschie-

denis 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 evalua-

tie- en effectonderzoek intensief samenwerken (multicenter onderzoek). Dit moet dan resulteren in de beschik-

baarheid 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 as-

sessment dezelfde instrumenten gebruiken.  

Het in deze publicatie beschreven evaluatie- en effectonderzoek heeft aannemelijk gemaakt dat geweld-

dadige 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 the-

rapie- of aan een controlegroep, zal pas definitief uitsluitsel kunnen geven over de werkzaamheid van de Agres-

siehanteringstherapie 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 on-

derzoeken bij andere subpopulaties gewelddadige forensisch psychiatrische patiënten, zoals verkrachters en da-

ders van huiselijk geweld.   
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Development and evaluation of the Aggression Control Therapy for violent forensic psychiatric 
patients: summary 
 
Introduction 

For a long time, the psychoanalytic, client-centered frame of reference has been a dominant feature in the treat-

ment of forensic psychiatric patients in the Netherlands. Partly as a consequence, the use of risk assessment, 

program development and effect studies in Dutch forensic psychiatry appeared much later than in countries like 

Canada and Great Britain. Under pressure of public opinion, however, systematic risk assessment of forensic 

psychiatric patients has been making strides in recent years. At the same time, there have been publications on 

the importance of risk assessment, the application of risk assessment instruments and scientific research on the 

risk of recidivism.  

 There have been few national or international publications on the development and evaluation of treat-

ment programs in Dutch forensic psychiatry. Internationally, there is a substantial body of knowledge on effective 

factors of treatments for forensic psychiatric patients and disturbed nonpsychiatric offenders. As a result, Arnold 

P. Goldstein’s Aggression Replacement Training (ART), a cognitive-behavioral group training therapy for violent 

juvenile delinquents and students with aggression problems, was already being used in many places in the United 

States in the 1990s. Positive US experiences with it led to the question of whether ART might be suitable for use 

in adult Dutch forensic psychiatric patients. Aggression Control Therapy (ACT), based on ART, was developed to 

study this. Although it was initially developed for adult inpatients and outpatients, adolescent patients with a his-

tory of violent offences have also increasingly been given this therapy in recent years. 

 The population of Dutch forensic psychiatric hospitals differs, however, from that of other countries. In 

the Netherlands, a higher percentage of patients are admitted with a disorder on axis II of DSM-IV as primary dia-

gnosis. For this reason, treatments proven effective in non-Dutch populations must be reevaluated. There is also 

the problem of an inadequacy of current knowledge, particularly that related to specific problem behaviors in 

Dutch subpopulations and the efficacy of specific treatment programs. Moreover, there is a lack of good measu-

rement instruments for effect studies, whose psychometric properties have been studied in Dutch populations. 

This article might be able to fill in some of these gaps.  

The Research and Documentation Center of the Dutch Ministry of Justice (WODC) has provided four ye-

ars of funding (2001 t/m 2005) to the project “Development and evaluation of Aggression Control Therapy for vio-

lent forensic psychiatric patients.” The project design was approved by the Patient-related Scientific Research 

Review Board in Arnhem (the Netherlands). The author of the present article has performed a great deal of the 

work involved in his capacity as clinical psychologist and scientific researcher at De Kijvelanden Forensic Psychi-

atric Hospital (Poortugaal, the Netherlands) and Het Dok Outpatient and Day Clinic (Rotterdam, the Netherlands). 

  

 Aggression Control Therapy 
Aggression Control Therapy is based on Arnold P. Goldstein’s Aggression Replacement Training, but was adap-

ted to treatment of violent adolescents and adults in Dutch forensic psychiatric settings. The therapy consists of 

fifteen weekly 90 minute sessions (for the Anger management, Social skills and Moral reasoning modules) and 

three follow-up sessions at five-week intervals. It is given to groups of five to eight patients. A module entitled 

Self-regulation skills has also been added to the therapy, which provides patients with a method for solving pro-

blems in interactions with others by the end of treatment. In addition to ACT, two modules were developed for in-

patients, i.e. Psychomotor therapy and Movement therapy. 

 

 Questions 
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The following questions were formulated for the project in consultation with the WODC:    

1.1 Can Aggression Control Therapy be implemented as intended? 

1.2 Are there indications that Aggression Control Therapy (in conjunction with other care offered) result 

in a decrease in aggressive behavior and an increase in socially competent behavior?  

1.3 Is there a subgroup for which Aggression Control Therapy seems indicated and if so, how can the 

subgroup be determined?  

1.4 Is Aggression Control Therapy effective for the group mentioned in 1.3, which is to be more specifi-

cally described? 

1.5 Are there any recommendations for further improvement of effectiveness and for treatment provided 

to the subgroups for which Aggression Control Therapy appears less suitable? 

2. Are there differences in aggressive and socially competent behavior between prisoners serving long-

term sentences and forensic psychiatric patients? 

 

 Patient characteristics 

Forensic psychiatric patients are offenders for whom a significant relationship has been established between “de-

ficient mental development or mental disorders” and the crime committed, based on examination by a psychiatrist 

and/or psychologist (usually involving a Pro Justitia report). The chance of recidivism is considered high without 

inpatient or outpatient treatment. For this reason, the chief goal of inpatient or outpatient treatment is to bring 

about a behavior change that will reduce the risk of recidivism to an acceptable minimum. 

Forensic psychiatric inpatients are offenders who have committed a crime punishable by a prison sen-

tence of at least four years. Treatment takes place in a closed, secure institution and is geared towards a safe re-

turn of the inmates to society. Forensic psychiatric outpatients are offenders for whom the court has imposed 

compulsory treatment. It can be imposed as a special condition in sentencing in the case of offences punishable 

by a maximum prison term of three years or as a training order for offences punishable by a maximum prison term 

of six months. Outpatients receive therapy at a forensic psychiatric outpatient and day clinic. The three groups of 

forensic psychiatric patients with a history of violent crimes that took part in Aggressive Control Therapy were as 

follows: 

(a) Adult inpatients (forensic psychiatric patients) with a primary diagnosis of an antisocial personality 

disorder on axis II (of the DSM-IV) or a (chronic) psychotic disorder on axis I combined with an antisocial persona-

lity disorder on axis II. Common secondary diagnoses were substance dependency or dependencies on axis I 

and/or borderline or narcissistic personality disorder on axis II. The condition of psychotic patients was stabilized 

to the extent that their personality disorder had become prominent at the start of Aggressive Control Therapy. 

 (b) Adult outpatients with an antisocial personality disorder on axis II as primary diagnosis, often combi-

ned with secondary diagnoses such as substance dependency or dependencies on axis I and/or borderline or 

narcissistic personality disorder on axis II. 

 (c) Adolescent outpatients with a primary diagnosis of an (oppositional defiant) behavior disorder on axis 

I or, if over 18 years old, an antisocial personality disorder on axis II. Many adolescent patients also had a secon-

dary diagnosis of cannabis dependency or abuse on axis I.  

 

New measurement instruments 

The measurement instruments used in the various sub studies were as follows: (a) Structured interview in combi-

nation with file studies: Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R); (b) File study: Static-99; (c) Self-report questi-

onnaires: NEO Five Factor Inventory (NEO-FFI), Zelf-Analyse Vragenlijst (ZAV; Dutch version of the Aggression 

Questionnaire, Novaco Anger Scale (NAS), Inventory of Interpersonal Situations (IOA), Alexithymia Questionnaire 
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(BVAQ); and (d) Observation scale: Forensic Inpatient Observation Scale (FIOS). 

  Two new instruments were developed for the evaluation and effect study:  

(1) Attribution Questionnaire for measuring hostility and (2) Observation Scale for Aggressive Behaviour1 (OSAB) 

with the subscales Irritation/anger, Anxiety/gloominess, Aggressive behavior, Social behavior, Antecedent and 

Sanction. 

  

 Study results 

The various sub studies provided the following results: 

Question 1.1. Aggression Control Therapy could be implemented as intended. During the first two years 

of the study (2001 and 2002), the therapy was applicated in six inpatient and two outpatient institutions in accor-

dance with the treatment manual. Therapists were satisfied with the design and working method. The dropout rate 

was, however, very high among outpatients. Dropouts scored higher on the psychopathy personality trait and 

probably had a higher rate of recidivism.  

  Question 1.2. The first evaluation for the 2002-2003 period revealed that Aggression Control Therapy 

brought about a decrease in aggressive behavior in outpatients, both at the end of therapy and at the follow-up. 

Similar results were found for inpatients, although the therapy was provided to them in combination with other ca-

re. Contrary to expectations, neither a decrease in social anxiety nor an increase in social skills could be detected 

in either group with questionnaires. A possible explanation is that patients reported more aggressive behavior 

than ‘normals,’ but considered themselves less socially anxious and more socially competent than the average 

Dutch person. In daily life, however, they seem to mainly display “boundary-setting” behavior (giving criticism, re-

fusing something) and much less “approaching” behavior (giving compliments, offering help). However, it seemed 

undesirable to teach “approaching” skills to patients scoring high on psychopathy. 

  Question 1.3. In its present form, Aggression Control Therapy is indicated for patients who mainly display 

reactive aggressive behavior and score relatively low on factor 1 of the Psychopathy Checklist-Revised. The So-

cial skills module should be given to patients who mainly show instrumental aggression and the Character forma-

tion module should be added to the therapy. 

Question 1.4. Studies with a control condition from 2004-2005 showed that Aggression Control Therapy 

results in a decrease in aggressive behavior in outpatients, both at the end of therapy and at the follow-up. The 

control condition had a waiting period between intake and the start of therapy. Aggressive behavior did not decre-

ase during the waiting period nor did socially competent behavior increase. The results from inpatients were com-

pared to a matched group of patients not involved in the therapy but who received regular treatment and training 

(comparison with “care as usual”). Compared to the control group, the inpatients scored lower on aggressive be-

havior on both the observation scale and self-report questionnaires. No changes were observed in socially com-

petent behavior on either the observation scale or the questionnaires.  

Question 1.5. Two modules should be added to the therapy to enhance efficacy, i.e. Character formation 

and Parental support (only for adolescent outpatients). The therapy should be included in a clinical or day clinic 

treatment program, “Violent Offences associated with cluster B personality disorders,” for patients with a relatively 

high risk of recidivism. Booster sessions should be organized for inpatients during their external resocialization 

phase. 

Question 2. Some differences were found between prisoners serving a long-term sentence and forensic 
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1 The Observation Scale for Aggressive Behavior (OSAB) can be obtained by contacting the author at 

r.hornsveld@tiscali.nl. 
 



psychiatric patients. The patients were more neurotic and hostile, but the groups did not differ in terms of aggres-

sive behavior. The risk of recidivism is possibly higher for patients due to their psychological instability and dis-

trust. Prisoners with aggression problems (including perpetrators of domestic violence) can also probably benefit 

from Aggression Control Therapy. A distinction will have to be made in this population, however, between those 

scoring low and those scoring high on psychopathy. The therapy is probably not indicated for prisoners who score 

high on psychopathy. 
  

Policy recommendations 

The therapists maintain that Aggression Control Therapy basically works to alleviate violent forensic psychiatric 

patients’ main problem, i.e. aggressive behavior. The therapy is primarily intended for adults, but it can also be 

used for adolescent outpatients. In the latter case, it is advisable to also invite the parents or parent for the intake 

and discharge interviews. Adding the “Character formation” module to the therapy in the short term is desirable. It 

is also advisable to add a “Parent support” module for adolescent outpatients. 

The focus should be on reduction of social anxiety in patients with a relatively low score on factor 1 of the 

PCL-R. Patients with a relatively high score on factor 1, however, benefit from more insight into the negative con-

sequences of their behavior. It is recommendable to concentrate on the Anger management and Social skills mo-

dules in Aggression Control Therapy for the former group, focusing mainly on teaching “approaching” skills in the 

latter module. In general, the two patient groups experience little anger. The Anger management module can be 

devoted to offence analysis, using what in Dutch is called the five Gs (event, thought, emotion, behavior and con-

sequence). The Social skills module should be normative in this case, similar to the Moral reasoning module. A 

“Character formation” module should also be added to the therapy, confronting patients with the long-term conse-

quences of their behavior, both for potential victims and themselves. 

  Not all patients who started the treatment finished it. The dropout rate was high, particularly among out-

patients. For example, participants who had been absent more than twice without a legitimate excuse were omit-

ted from the therapy. Those who dropped out scored relatively lower on agreeableness, higher on aggressive be-

havior, lower on social anxiety and higher on social skills. The outpatient dropouts also scored higher on psycho-

pathy than finishers, which indicates an increased risk of recidivism. That is why custodial institutions should work 

with forensic psychiatric hospitals to pursue a policy that will keep dropout rates to a minimum. 

 The therapy for inpatients, as part of the treatment program “Violent offences associated with cluster B 

personality disorders,” should be extended through the external resocialization phase. Treatment of substance 

dependency, psychomotor therapy, movement therapy and psycho education in the area of sexuality and relati-

onships should be part of this type of program. 

  Anger management is not the most important element of treatment programs for sexually violent outpa-

tients with a “low average” risk of recidivism. The programs must provide social skills therapy. They should mainly 

focus on reducing social anxiety and concentrate less on increasing social skills.  

There are no great differences between forensic psychiatric patents and prisoners serving long-term sen-

tences. Since the study used self-report questionnaires, it is advisable to also score the Psychopathy Checklist-

Revised for a group of prisoners serving long-term sentences. This provides an opportunity to also compare both 

groups in terms of the psychopathy personality trait and support statements on differences in the risk of recidi-

vism. Aggression Control Therapy is indicated for prisoners serving a long-term sentence who have a history of 

violent crimes if there is an increased risk of recidivism due to criminogenic factors such as limited self-control, 

deficiency of socials skills and antisocial attitude. 
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There are relatively few forensic psychiatric inpatients in each institution and in general a limited amount 

of patients’ moving on. For this reason, it is recommendable for institutions in this field to intensively cooperate in 



evaluation and effect studies (multicenter research). This should result in an availability of data on larger groups 

of patients. Conditions for this are that (a) institutions use the same distribution of subpopulations, (b) develop 

identical treatment programs for these subpopulations and (c) use the same assessment instruments. The e

luation and effect study described in this article gives credence to violent forensic patients’ ability to benefit from

Aggression Control Therapy. Only multicenter research, where patients are randomly assigned to a therapy or a 

control group, will decisively establish the effectiveness of Aggression Control Therapy in various subpo

va-

 

pulations. 

Treatment programs focus on behavior change. Since a reduction in the risk of recidivism is usually used 

as the final criterion, institutions must have access to recidivism figures. It is recommendable to further study the 

applicability of Aggression Control Therapy in other subpopulations of violent forensic psychiatric patients, such 

as rapists and perpetrators of domestic violence. 
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Verantwoording 
 

Eind jaren negentig bleek in de forensische psychiatrie een cognitief-gedragstherapeutisch 

programma voor het belangrijkste probleemgedrag van verreweg de grootste groep patiën-

ten, namelijk agressief gedrag, niet voorhanden. In die periode werd echter in de Verenigde 

Staten op een groot aantal plaatsen de Aggression Replacement Training (ART) van Arnold 

P. Goldstein toegepast, al bestond de doelgroep niet uit volwassen forensisch psychiatrische 

patiënten met geweldsdelicten in hun voorgeschiedenis, maar uit gewelddadige adolescente 

delinquenten en studenten met agressieproblematiek. In 1997 trad ik als klinisch psycho-

loog/onderzoeker in dienst bij FPI De Kijvelanden te Poortugaal met als specifiek aandachts-

gebied de ontwikkeling van behandelprogramma’s. In dat kader bezocht ik in 1999 enkele 

penitentiaire instellingen in de Verenigde Staten waarvan de staf door Goldstein was ge-

traind, en in mei 2000 organiseerde ik een workshop door Goldstein te Utrecht voor geïnte-

resseerde collegae. Deze ervaringen met ART leidde bij mij tot de vraag of ART, al dan niet 

in aangepaste vorm, mogelijk geschikt zou zijn voor de Nederlandse populatie van volwas-

sen forensisch psychiatrische patiënten met geweldsdelicten in hun voorgeschiedenis. Om 

deze vraag te kunnen beantwoorden begon ik met het ontwikkelen van de Agressiehante-

ringstherapie (AHT) met de Aggression Replacement Training als uitgangspunt. Daarbij was 

een eerste stap het ontwerpen van een uitgewerkt draaiboek voor behandelaars en een bij-

behorend werkboek voor patiënten. Vervolgens was het voor mij van belang antwoord te 

krijgen op de volgende vragen: (a) kan de therapie in forensisch psychiatrische instellingen 

worden toegepast, (b) zo ja, leidt de therapie tot een afname in agressief en een toename in 

sociaal competent gedrag en (c) zijn er subgroepen patiënten te onderscheiden die in ver-

schillende mate van de therapie profiteren. Hoewel de therapie in eerste instantie was ont-

worpen voor volwassen klinische en poliklinische patiënten, werden afgelopen jaren steeds 

meer adolescente patiënten met geweldsdelicten in hun voorgeschiedenis aangemeld bij de 

poli- en dagkliniek van FPI De Kijvelanden (Het Dok) te Rotterdam. Daardoor kon worden 

onderzocht of de Agressiehanteringstherapie ook voor deze populatie effectief is. 

Door de uitbreiding van de te onderzoeken populaties werd extra ondersteuning  bij 

de uitvoering van het project noodzakelijk, en werd besloten subsidie aan te vragen bij het 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum van het Ministerie van Justitie. 

Door het WODC werd dit verzoek gehonoreerd, en is voor vier jaar (2002 t/m 2005) subsidie 

toegekend voor het project ‘Ontwikkeling en evaluatie van de Agressiehanteringstherapie 

voor gewelddadige forensisch psychiatrische patiënten’, teneinde antwoord te geven op de 

volgende vraagstellingen:      

1.1 Kan de Agressiehanteringstherapie worden uitgevoerd zoals beoogd? 
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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 Agressiehanterings-

therapie minder geschikt lijkt? 

2. Zijn er verschillen in agressief en sociaal competent gedrag tussen langgestraften 

en forensisch psychiatrische patiënten? 

 

Zoals valt op te maken uit de vraagstellingen, is als belangrijkste doelstelling van de Agres-

siehanteringstherapie in eerste instantie gekozen voor afname van agressief gedrag en niet 

voor afname van recidiverisico. In de literatuur wordt de relatie tussen beide begrippen na-

melijk bijzonder gecompliceerd genoemd (zie bijvoorbeeld Hollin, 2001). Criminogene facto-

ren hebben namelijk betrekking zowel op het individu als op de omgeving. Een psychologi-

sche behandeling richt zich alleen op individuele factoren en kan daarom slechts een be-

perkte bijdrage leveren aan de reductie van crimineel gedrag. 

 In deze publicatie wordt beschreven hoe de eigenschappen van te onderscheiden 

subpopulaties zijn onderzocht. Vervolgens wordt geanalyseerd in welke mate deze subpopu-

laties van de Agressiehanteringstherapie hebben geprofiteerd, waarna aanbevelingen wor-

den gedaan voor aanpassingen van de therapie. De studies hierover zijn gebaseerd op de 

gegevens van voldoende patiënten. Het effectonderzoek heeft echter beperkingen gekend. 

Er werd gebruik gemaakt van een controleconditie, omdat een design waarbij patiënten at 

random werden toegewezen aan een therapie- en een controlegroep om praktische redenen 

niet haalbaar was. Voor een meer definitief antwoord op de effectiviteit van de (aangepaste 

versie van de) Agressiehanteringstherapie is verder multicenter en gecontroleerd onderzoek 

voor de onderscheiden subpopulaties geboden. De vraag of de Agressiehanteringstherapie 

ook aangewezen is voor sommige ‘niet-psychiatrisch gestoorde’ delinquenten en forensisch 

psychiatrische patiënten met in hun voorgeschiedenis seksueel en/of huiselijk geweld, zal 

ook via gecontroleerd onderzoek nader moeten worden bepaald. Wat betreft de invloed van 

het al dan niet volgen van de Agressiehanteringstherapie op het recidiverisico zou met name 

bij de onderzochte poliklinische patiënten in een vervolgonderzoek een vergelijking gemaakt 

kunnen worden tussen de patiënten die de therapie afmaakten met degenen die hiermee 
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voortijdig stopten.     

De opzet van het onderzoeksproject werd goedgekeurd door de Toetsingscommissie 

Patiëntgebonden Wetenschappelijk Onderzoek te Arnhem. Het AHT-project werd vanuit het 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum begeleid door een commissie be-

staande uit: prof. Dr. C. de Ruiter (voorzitter, Universiteit van Maastricht/ Trimbos Instituut), 

prof. Dr. F.W. Kraaimaat (Radboud Universiteit Nijmegen), mw. Dr. C.H. de Kogel (MvJ, 

WODC), mw. drs. J. van Kuyvenhoven (MvJ, DGPJS/DSRS) / Mr. Dr. P. Osinga 

(MvJ/DGPJS/DSRS), mw. drs. R. Douglas-Broers (Flevo Future, locatie Utrecht) en mw. drs. 

H.W. Cuperus (FPI De Kijvelanden/poli- en dagkliniek Het Dok). De begeleidingscommissie 

kwam in principe drie maal per jaar bij elkaar. 

Zoals al eerder vermeld was ik tijdens de uitvoering van het project als klinisch 

psycholoog en wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan FPI De Kijvelanden en poli- en 

dagkliniek Het Dok. De werkzaamheden die ik in dat kader verrichtte hebben grote mate bij-

gedragen tot de bereikte onderzoeksresultaten. Daarom wil ik tot slot speciaal management 

en behandelaars bedanken van FPI De Kijvelanden te Poortugaal en van poli- en dagkliniek 

Het Dok te Rotterdam. Daarnaast gaat mijn dank uit naar management en behandelaars van 

TBS-kliniek De Singel (thans Flevo Future, locatie Amsterdam), Dr. F.S. Meijers Kliniek 

(thans Flevo Future, locatie Utrecht), FPI De Rooyse Wissel te Oostrum (L), DFP GGZ Dren-

the te Assen, Dr. S. van Mesdag Kliniek te Groningen en Ambulante Forensische Psychia-

trie-Jeugd te Assen. Zij allen hebben het onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van 

de Agressiehanteringstherapie door hun enthousiaste medewerking mogelijk gemaakt. 

 

Ruud H.J. Hornsveld 
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Deel A: Introductie 

 

1. Introductie 
 

 1.1 Gehanteerde definities 
 

In deze publicatie verstaan we onder de term agressief gedrag alle gedrag dat beschadiging 

van (eigendommen van) anderen tot gevolg heeft (Bandura, 1973). We spreken van geweld 

als het agressief gedrag betreft, waarbij ook fysieke middelen worden gebruikt (Browne & 

Howels, 1996). Forensisch psychiatrische patiënten met geweldsdelicten in hun voorge-

schiedenis zijn voor tenminste één delict veroordeeld waarbij fysiek agressief gedrag is ver-

toond. Voorafgaande aan een behandeling gedragen deze patiënten zich in het dagelijks le-

ven regelmatig verbaal en/of fysiek agressief. Bij agressief gedrag onderscheiden we reactief 

van proactief gedrag (Dodge, 1991). Iemand gedraagt zich reactief agressief als hij/zij meent 

geprovoceerd te worden, zich daarover opwindt en vervolgens verhaal haalt. Dit gedrag gaat 

gepaard met emoties als ergernis, boosheid en woede. Proactief agressief gedrag wordt op-

zettelijk vertoond om anderen te manipuleren en te intimideren; sterke emoties zijn meestal 

afwezig (Dodge, Lochman, Harnish, Bates, & Petit, 1997). Bij irritatie, boosheid of woede 

gaat het om getoonde emoties bij (vermeende) provocaties, zoals die zich manifesteren in 

bijvoorbeeld te lang aankijken, te luid spreken en te dichtbij staan. Bij angst en somberheid 

refereren we meer aan stemmingen gedurende een langere periode, zoals die zijn af te lei-

den uit gedrag als rusteloosheid, klagen of gebrek aan initiatief. De term vijandigheid (Black-

burn, 1993) heeft betrekking op de neiging van iemand om bij anderen kwade bedoelingen te 

veronderstellen. Als we spreken van een persoonlijkheidskenmerk of persoonlijkheidsdo-

mein, dan betreft het één van de psychologische persoonlijkheidskenmerken volgens de ‘big 

five’ (Hoekstra, Ormel, & De Fruyt, 1996). De termen oppositioneel-opstandige gedrags-

stoornis en gedragsstoornis refereren aan een medisch-psychiatrische classificatie op as I 

en de term antisociale persoonlijkheidsstoornis aan een classificatie op as II van de DSM-IV 

(American Psychiatric Association, 1994). Eén van de criteria voor alle drie de classificaties 

is dat regelmatig verbaal en/of fysiek agressief gedrag wordt vertoond. 

 

1.2 Programmaontwikkeling in de forensische psychiatrie 

 

In Nederland domineerden bij de behandeling van forensisch psychiatrische patiënten lange 

tijd het psychoanalytische en client-centered referentiekader. Risicotaxatie, programmaont-

wikkeling en effectonderzoek zijn mede daarom in de Nederlandse forensische psychiatrie 
 
Hornsveld, R.H.J. (mei 2006). Ontwikkeling en evaluatie van de Agressiehanteringstherapie voor geweldda-

dige forensisch psychiatrische patiënten, deel I. 

 

21



veel later op gang gekomen dan bijvoorbeeld in Canada of Groot-Brittannië. Afgelopen jaren 

is echter een begin gemaakt met een systematische risicotaxatie van forensisch psychiatri-

sche patiënten en verschenen verschillende publicaties over het belang van risicotaxatie, de 

toepassing van risicotaxatie-instrumenten en het onderzoek naar recidiverisico (bijvoorbeeld: 

De Ruiter, 2003; De Vogel, 2005; Hildebrand, 2004).  

 Over de ontwikkeling en evaluatie van behandelprogramma’s in de Nederlandse fo-

rensische psychiatrie zijn tot op heden nauwelijks internationale publicaties verschenen. Na-

dat De Ruiter & Hildebrand in 1999 een aanzet gaven tot programmaontwikkeling is over re-

sultaten van uitgewerkte behandelingen voor de verschillende subpopulaties in de forensi-

sche psychiatrie tot op heden vrijwel niet gepubliceerd. De Ruiter (2002) constateerde dat 

behandeling in de forensische psychiatrie zo tot op zekere hoogte een ‘black box’ blijft, al is 

er internationaal een redelijke hoeveelheid kennis beschikbaar over de werkzame factoren 

van behandelingen bij forensisch psychiatrische patiënten en bij niet-psychiatrische gestoor-

de delinquenten.  

 De populatie van Nederlandse forensisch psychiatrische instellingen wijkt echter af 

van die in andere landen. Zo worden in de Nederlandse forensische psychiatrie naar ver-

houding veel meer patiënten opgenomen met een stoornis op as II van de DSM-IV als 

hoofddiagnose. Behandelingen die bij niet-Nederlandse populaties effectief zijn gebleken 

dienen daarom opnieuw op effectiviteit getoetst te worden. Daarbij doet zich het probleem 

voor dat het vooralsnog ontbreekt aan een gedegen inzicht in de specifieke probleemgedra-

gingen van Nederlandse subpopulaties, aan inzicht in de werkzaamheid van specifieke be-

handelprogramma’s en aan meetinstrumenten die bij Nederlandse populaties op psychome-

trische eigenschappen zijn onderzocht. Deze publicatie beoogt voor een deel in deze lacu-

nes te voorzien.    

  

1.3 Behandeling van delinquenten 
 

Andrews & Bonta (2003) formuleerden een drietal principes waaraan behandelprogramma’s 

moeten voldoen teneinde het recidiverisico te verminderen, namelijk het risicoprincipe, het 

behoefteprincipe en het responsiviteitsprincipe. Het risicoprincipe houdt in dat de intensiteit 

van de behandeling dient te worden afgestemd op het recidiverisico van de delinquent, dat 

wil zeggen dat voor delinquenten met een laag recidiverisico een weinig intensieve en voor 

delinquenten met een hoog recidiverisico een zeer intensieve behandeling is geïndiceerd. 

Het recidiverisico moet dus worden vastgesteld alvorens indicatiestelling plaats vindt. 

 Het behoefteprincipe heeft betrekking op de dynamische factoren die van invloed zijn 

op het recidiverisico en die, in tegenstelling tot de statische factoren, door behandeling beïn-
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vloed kunnen worden. Andrews & Bonta (2003) noemden de volgende dynamische factoren: 

(a) algemene criminogene factoren zoals middelenafhankelijkheid, beperkte zelfcontrole, te-

kort aan sociale vaardigheden, antisociale attitudes en antisociaal netwerk, en (b) specifieke 

factoren zoals psychotische symptomen en deviante seksuele voorkeuren. Volgens Cooke & 

Philip (2001) kunnen programma’s die gericht zijn op dynamische factoren naast een aantal 

klinische verbeteringen tot een afname van het recidiverisico van 12 tot 25 % leiden. 

Het responsiviteitsprincipe benadrukt dat de vorm van de behandeling moet aanslui-

ten bij de leerstijl van de delinquent. Zo bleken cognitief-gedragstherapeutische programma’s 

het meest effectief in het veranderen van de dynamische factoren, omdat ze zeer gestructu-

reerd zijn en een actieve opstelling van de deelnemers eisen. Op voorwaarde dat het recidi-

verisico dat toestaat is ambulante behandeling te prefereren boven klinische behandeling, 

omdat dit de delinquenten de mogelijkheid biedt om het geleerde direct toe te passen.  

Hollin (1995) introduceerde in aanvulling op deze drie principes als vierde principe: 

‘behandelintegriteit’. Dit houdt in ‘een programma wordt uitgevoerd zoals het in theorie en 

praktijk bedoeld is’. Uit meta-analyses was namelijk steeds duidelijker geworden dat de ef-

fectiviteit van een behandelprogramma niet alleen afhangt van de inhoud van het program-

ma, maar ook van de gehanteerde randvoorwaarden (bijvoorbeeld: Lipsey, 1995). Voor een 

optimale behandelintegriteit moet volgens Cooke & Philip (2001) met name aan de volgende 

voorwaarden worden voldaan: (1) het programma is ontleend aan een empirisch getoetst 

theoretisch kader, (2) het programma beschikt over een uitgewerkt draaiboek, (3) het pro-

gramma wordt geëvalueerd met ‘objectieve’ meetinstrumenten, (4) de behandelaars be-

schikken over de juiste kennis, ervaring en attitudes, en (5) de behandelaars worden gesu-

perviseerd om ervoor te zorgen dat het programma wordt uitgevoerd zoals beoogd.  

 

1.4 Inhoud van deze publicatie  
 

Op de vraagstellingen zoals die zijn vermeld in de Verantwoording zal in de hierna volgende 

hoofdstukken getracht worden een antwoord te vinden.  

Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de onderzochte patiënten en de gebruikte 

(bestaande) meetinstrumenten, waarna in hoofdstuk 3 de ontwikkeling van een nieuw in-

strument aan de orde komt: de Observatie Schaal voor Agressief Gedrag (OSAG). Tot de 

ontwikkeling van dit instrument werd besloten omdat er bij het begin van het project (2000) 

geen relevante observatieschaal voorhanden bleek. De Observatie Schaal voor Agressief 

gedrag (OSAG) is bedoeld voor de evaluatie van klinische behandelprogramma’s die zich 

richten op afname van agressief gedrag en op toename van sociaal competent gedrag.  

  Hoofdstuk 4 beschrijft de resultaten van een onderzoek betreffende de persoonlijk-
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heidskenmerken en probleemgedragingen van gewelddadige forensisch psychiatrische pati-

enten beschreven. Hierbij worden klinische en poliklinische patiënten met geweldsdelicten 

zowel onderling als met normgroepen vergeleken. Op basis van de resultaten worden aan-

bevelingen gedaan voor vorm en inhoud van de Agressiehanteringstherapie. In hoofdstuk 5 

staat de ontwikkeling en toepassing van de Agressiehanteringstherapie centraal, met de in-

ternationale literatuur over cognitief-gedragstherapeutische programma’s voor agressieve 

en/of gewelddadige delinquenten als uitgangspunt. Dit levert aanbevelingen gedaan voor 

aanpassingen van de therapie. In de klinische praktijk blijkt dat persoonlijkheidskenmerken 

en agressieve gedragingen per patiënt sterk kunnen verschillen. Daarom worden in hoofd-

stuk 6 de individuele verschillen bij forensisch psychiatrische patiënten onderzocht, alsmede 

de verschillen van die patiënten met ‘normale’ VMBO-jongens. De resultaten worden gerela-

teerd aan het belang van gedegen diagnostisch onderzoek en aan de verdere ontwikkeling 

van de Agressiehanteringstherapie. 

  De uitkomsten van een eerste evaluatie van de Agressiehanteringstherapie komen 

aan de orde in hoofdstuk 7. Allereerst worden de verschillen in persoonlijkheidskenmerken 

en probleemgedragingen tussen afmakers en afhakers worden beschreven. Vervolgens 

worden de veranderingen in agressief en sociaal competent gedrag tussen voor- en name-

ting en tussen voor- en follow-up meting bij zowel klinische als poliklinische patiënten be-

sproken. Het hoofdstuk sluit af met aanbevelingen voor de uitvoering van het onderdeel So-

ciale vaardigheden. In hoofdstuk 8 wordt een eerste effectonderzoek van de Agressiehante-

ringstherapie bij klinische en poliklinische patiënten beschreven. Bij de poliklinische patiënten 

wordt een vergelijking getrokken met een wachtlijstconditie. Bij de klinische patiënten worden 

de effecten van de Agressiehanteringstherapie afgezet tegen ‘care as usual’. Hiertoe worden 

alle klinische patiënten elk half jaar gescoord met behulp van de Observatie Schaal voor 

Agressief Gedrag (OSAG). De resultaten van beide analyses worden besproken.  

Bij de behandeling van poliklinische patiënten met seksuele delicten in hun voorge-

schiedenis komt vaak de vraag aan de orde of deze patiënten vergeleken met ‘normalen’ 

meer agressief gedrag vertonen. In hoofdstuk 9 wordt een onderzoek beschreven naar de 

persoonlijkheidskenmerken, agressie en sociale competentie van deze patiënten. Daartoe 

worden de beginmetingen van niet-seksueel agressieve, poliklinische patiënten vergeleken 

met die van een groep poliklinische patiënten met seksuele delicten in hun voorgeschiede-

nis. De persoonlijkheidskenmerken en probleemgedragingen van de seksueel agressieve 

patiënten worden ook gerelateerd aan die van normgroepen. Aan de hand van de resultaten 

worden aanbevelingen gedaan ten aanzien van de samenstelling van behandelprogramma’s 

voor poliklinische patiënten met seksuele geweldsdelicten. De vraag in welk opzicht terbe-

schikkinggestelden en niet-psychiatrisch gestoorde delinquenten met een lange gevangenis-
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straf van elkaar verschillen komt aan de orde in hoofdstuk 10, dat de verschillen en overeen-

komsten tussen terbeschikkinggestelden en langgestraften behandeld. Enkele voorlopige 

conclusies worden getrokken over de toepasbaarheid van de Agressiehanteringstherapie bij 

gewelddadige delinquenten zonder psychiatrische stoornis.  

In hoofdstuk 11 worden tenslotte conclusies getrokken over de vraagstellingen zoals 

zijn geformuleerd in de Verantwoording. Hoofdstuk 12 bevat beleidsaanbevelingen voor de 

verdere ontwikkeling van de diagnostiek en behandeling van gewelddadige forensisch psy-

chiatrische patiënten. 
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2. Patiënten en meetinstrumenten 
 
2.1 Onderzochte patiënten 

 

Forensisch psychiatrische patiënten zijn delinquenten bij wie in veel gevallen door de rechter 

op grond van onderzoek door een psychiater en/of een psycholoog (meestal rapportage pro 

Justitia) een verband is geconstateerd tussen ‘een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke 

stoornis van de geestvermogens’ en een gepleegd delict. Zonder klinische of ambulante be-

handeling wordt de kans op herhaling reëel geacht. Belangrijkste doelstelling van de behan-

deling is daarom het bewerkstelligen van een zodanige gedragsverandering, dat de kans op 

herhaling tot een aanvaardbaar minimum wordt teruggebracht.  

Bij terbeschikkinggestelden gaat het om forensisch psychiatrische patiënten die een 

delict hebben gepleegd waarvoor een gevangenisstraf van ten minste vier jaar geldt. Behan-

deling vindt plaats in een gesloten, beveiligde instelling en is gericht op een verantwoorde te-

rugkeer naar de samenleving. Ambulante forensisch psychiatrische patiënten zijn delinquen-

ten, bij wie het volgen van een behandeling door de rechter is opgelegd. Dit kan bijvoorbeeld 

in het kader van een bijzondere voorwaarde bij delicten waarvoor een gevangenisstraf geldt 

van maximaal drie jaar, of in de vorm van een leerstraf bij delicten met een gevangenisstraf 

van maximaal zes maanden. De behandeling van ambulante patiënten wordt uitgevoerd op 

een forensisch psychiatrische poli- en dagkliniek. De meeste in deze publicatie beschreven 

onderzoeken hebben betrekking op drie groepen forensisch psychiatrische patiënten met 

geweldsdelicten in hun voorgeschiedenis die waren geïndiceerd voor de Agressiehanterings-

therapie: (a) klinische volwassen patiënten (terbeschikkinggestelden), (b) poliklinische vol-

wassen patiënten en (c) poliklinische adolescente patiënten. In enkele hoofdstukken worden 

daarnaast vergelijkingen getrokken of combinaties gemaakt met andere populaties.  

 (a) Klinische, volwassen patiënten (terbeschikkinggestelden)  

De klinische patiënten waren aselect opgenomen in zes forensisch psychiatrische instellin-

gen en veroordeeld voor ernstige geweldsdelicten; 37,5% van de patiënten maakte deel uit 

van een etnische minderheid. De patiënten waren afkomstig uit het hele land. Velen waren 

beneden gemiddeld intelligent, hadden voor hun opname vaak geen werk of hadden op het 

werk ernstige problemen veroorzaakt. De klinische patiënten hadden als hoofddiagnose een 

antisociale persoonlijkheidsstoornis op as II of een (chronisch) psychotische stoornis op as I 

in combinatie met een antisociale persoonlijkheidsstoornis op as II (DSM-IV: American Psy-

chiatric Association, 1994). Veel voorkomende nevendiagnosen waren op as I afhankelijk-

heid van (meerdere) middelen en/of op as II een borderline of narcistische persoonlijkheids-

stoornis (zie ook Van Emmerik, 2001). Bij de psychotische patiënten was aan het begin van 
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de Agressiehanteringstherapie het toestandsbeeld zodanig gestabiliseerd dat de persoonlijk-

heidsstoornis op de voorgrond kwam te staan.  

  De onderzochte groep was niet representatief voor de populatie van klinische patiën-

ten: patiënten met een nog niet gestabiliseerde psychotische stoornis, patiënten die het Ne-

derlands in woord en geschrift slecht beheersten en patiënten die niet konden functioneren in 

een groep werden van behandeling uitgesloten. Deze patiënten werd 

een ander behandelprogramma aangeboden. Ook weigerden sommige patiënten de Agres-

siehanteringstherapie te volgen: forensisch psychiatrische patiënten zijn namelijk veroor-

deeld tot dwangverpleging en niet tot dwangbehandeling.  

Een multidisciplinair behandelteam stelde de indicatie Agressiehanteringstherapie bij 

de klinische patiënten op basis van dossieronderzoek, psychodiagnostiek (inclusief risico-

taxatie) en klinische indrukken. De patiënten waren namelijk aan het begin van de behande-

ling al enige tijd in de instelling opgenomen. Vervolgens besprak de behandelverantwoorde-

lijke de indicatie met de patiënt. Voorafgaande aan de therapie werd met de behandelaars 

een individueel kennismakingsgesprek gevoerd, teneinde de doelen van de patiënt te con-

cretiseren en een behandelovereenkomst af te sluiten. 

  (b) Volwassen poliklinische patiënten 

De volwassen poliklinische patiënten waren ouder dan 21 jaar; 49,4% van de patiënten 

maakte deel uit van een etnische minderheid. Alle patiënten waren afkomstig uit de regio 

Rijnmond. De meesten waren beneden gemiddeld intelligent, hadden geen voortgezette op-

leiding afgemaakt, konden geen werk vinden of hadden op het werk ernstige problemen ver-

oorzaakt. Deze patiënten hadden een antisociale persoonlijkheidsstoornis op as II als hoofd-

diagnose (DSM-IV: American Psychiatric Association, 1994), vaak in combinatie met neven-

diagnosen als misbruik van (meerdere) middelen op as I en/of een borderline of narcistische 

persoonlijkheidsstoornis op as II. 

 (c) Adolescente poliklinische patiënten 

De adolescente poliklinische patiënten waren niet ouder dan 21 jaar; 53,5% van de patiënten 

maakte deel uit van een etnische minderheid. Bijna alle patiënten waren afkomstig uit de re-

gio Rijnmond. De meesten groeiden op in eenoudergezinnen, waren beneden gemiddeld in-

telligent, hadden grote moeite met het volgen van een voortgezette opleiding en woonden in 

een gebied met een relatief hoge jeugdwerkeloosheid. De adolescente patiënten hadden een 

(oppositioneel-opstandige) gedragsstoornis op as I of, als ze 18 jaar of ouder waren, een an-

tisociale persoonlijkheidsstoornis op as II als hoofddiagnose (DSM-IV: American Psychiatric 

Association, 1994). Veel adolescente patiënten hadden daarnaast op as I misbruik van can-

nabis als nevendiagnose.  

De twee groepen poliklinische patiënten zijn tamelijk representatief voor de populatie 
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van plegers van geweldsdelicten in de regio Rijnmond die door de rechter een ambulante 

behandeling kregen opgelegd. Slechts in een minderheid van de gevallen moesten patiënten 

van deelname aan de Agressiehanteringstherapie worden uitgesloten op grond van acute 

psychotische klachten, ernstige verslavingsproblematiek, onvoldoende beheersing van de 

Nederlandse taal in woord en geschrift en/of het niet kunnen functioneren in een groep. Deze 

patiënten werd een andere behandeling aangeboden. 

De indicatie Agressiehanteringstherapie werd bij de poliklinische patiënten in een 

multidisciplinair indicatieteam vastgesteld. Dit gebeurde op basis van een intakegesprek, 

waarvoor niet alleen de patiënt maar ook de verwijzer, en bij adolescenten de ouders, wer-

den uitgenodigd. De intaker kon meestal beschikken over informatie uit een vooronderzoek 

door een psychiater en/of psycholoog (Pro Justitia of Fora rapportage). Voorafgaand aan de 

therapie vond met de behandelaars een individueel kennismakingsgesprek plaats, waarin de 

doelen die de patiënt zou willen bereiken werden geconcretiseerd en een behandelovereen-

komst werd ondertekend.  

 

2.2 Gebruikte (bestaande) meetinstrumenten 
 

De meetinstrumenten in de verschillende onderzoeken zijn geselecteerd op grond van de 

volgende criteria (in volgorde van belangrijkheid): 

• relevant voor meting van de aspecten van agressief gedrag (cognities, emoties en soci-

aal competent gedrag); 

• relevant voor meting van persoonlijkheidskenmerken (‘big five’, psychopathie, recidiveri-

sico); 

• optimale psychometrische eigenschappen (COTAN-beoordeling: Evers, Van Vliet-

Mulder, & Ter Laak, 1992); 

• gangbaar binnen de forensische psychiatrie; 

• ontbreken van een alternatief. 
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Tabel 2.2.1. Overzicht van de gebruikte meetinstrumenten. 

Te meten persoonlijk-
heidskenmerken of ge-
dragingen 

Naam instrument Afkor-
ting 

Soort instrument Referentie 

Psychopathie Psychopathy Checklist-

Revised  

PCL-R Interview en dos-

sieronderzoek 

Hare (1991); Nederlandse 

versie: Vertommen, Ver-

heul, De Ruiter, & Hilde-

brand, 2002) 

Persoonlijkheidsdomein NEO-Five Factor In-

ventory  

NEO-FFI Zelfrapportage 

vragenlijst 

Costa & McCrae (1992); 

Nederlandse versie: 

Hoekstra, Ormel, & De 

Fruyt (1996) 

Boosheid als dispositie Zelf-Analyse Vragen-

lijst  

ZAV-D Zelfrapportage 

vragenlijst 

Spielberger (1980); Ne-

derlandse versie: Van der 

Ploeg, Defares, & Spiel-

berger (1982) 

Cognitie Attributie Vragenlijst  ATV Zelfrapportage 

vragenlijst 

Hornsveld, Nijman, & 

Kraaimaat (2002) 

Agressief gedrag Agressie Vragenlijst  AVL Zelfrapportage 

vragenlijst 

Buss & Perry (1992); Ne-

derlandse versie: Mees-

ters, Muris, Bosma, 

Schouten, & Beuving 

(1996) 

 Novaco Anger Scale  NAS-A Zelfrapportage 

vragenlijst 

Novaco (1994) 
 

Sociaal gedrag Inventarisatielijst Om-

gaan met Anderen  

IOA Zelfrapportage 

vragenlijst 

Van Dam-Baggen & 

Kraaimaat (1987, 2000) 

Emoties Alexithymia Vragenlijst BVAQ Zelfrapportage 

vragenlijst 

Bermond & Vorst (1996) 
 

Agressief gedrag, Sociaal 

gedrag, Irritatie/boosheid, 

Angst/somberheid, Aanlei-

ding en Sanctie 

Observatieschaal voor 

Agressief gedrag  

OSAG Observatieschaal Hornsveld, Nijman, & 

Kraaimaat (hoofdstuk 3) 

Zelfverzorging, Sociaal ge-

drag, Oppositioneel gedrag, 

Inzicht, Verbale vaardighe-

den en ‘Distress’ 

Forensic Inpatient Ob-

servation Scale  

FIOS Observatieschaal Timmerman, Vastenburg, 

& Emmelkamp (2001) 

Risicotaxatie bij seksueel 

agressieve patiënten 

Static-99 Static-99 Dossieronderzoek Hanson & Thornton, 1999; 

Nederlandse versie: Van 

Beek, DeDoncker, & De 

Ruiter, (2001) 

 

Voor meerdere instrumenten ontbreekt een COTAN-beoordeling. Uit nationale en internatio-
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nale publicaties bleek echter dat deze instrumenten over goede psychometrische eigen-

schappen beschikken.    

 

 Gestructureerd interview in combinatie met dossieronderzoek 
De Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R; Hare, 1991; Nederlandse versie: Vertommen, 

Verheul, De Ruiter, & Hildebrand, 2002) is een checklist voor meting van psychopathie. De 

lijst moet worden ingevuld op basis van een gestructureerd interview en een dossieronder-

zoek. De checklist bevat twee factoren: ‘egoïstisch, ongevoelig en zonder wroeging gebruik 

maken van anderen’ (factor 1), en ‘chronisch instabiel en antisociaal gedrag’ (factor 2).  

 

  Dossieronderzoek 
De Static-99 (Hanson & Thornton, 1999; Nederlandse versie: Van Beek, DeDoncker, & De 

Ruiter, 2001) bestaat uit 10 statische items en meet het recidiverisico van patiënten met sek-

suele delicten aan de hand van dossiergegevens. 

De Spousal Assault Risk Assessment Guide-2nd  Edition (SARA; Kropp, Hart, Webster, & 

Eaves, 1995; voorlopige Nederlandse versie: Hildebrand, De Ruiter, & Leunissen, 2005) is 

een checklist met 20 items voor het beoordelen van het risico van huiselijk geweld. De 

checklist heeft de volgende rubrieken: (a) crimineel verleden (3 items), (b) psychosociale 

aanpassing (7 items), (c) verleden van huiselijk geweld (7 items) en (d) ‘index’ van het ge-

weld (3 items). 

 

  Zelfrapportage vragenlijsten 
Voor meting van persoonlijkheidskenmerken zijn de volgende vragenlijsten gebruikt: De NEO 

Five Factor Inventory (NEO-FFI; Costa & McCrae, 1992; Nederlandse versie: Hoekstra, Or-

mel, & De Fruyt, 1996) heeft 60 items en meet vijf ‘persoonlijkheidsdomeinen‘, te weten: neu-

roticisme, extraversie, openheid, altruïsme en consciëntieusheid (Big Five).  

De Zelf-Analyse Vragenlijst is een Nederlandse vertaling van de Spielberger State-Trait An-

ger Scale (Spielberger, 1980). Van deze vragenlijst (ZAV; Van der Ploeg, Defares, & Spiel-

berger, 1982) werden de tien ‘trait’ items gebruikt voor de bepaling van boosheid als disposi-

tie. 

  Voor meting van agressief en sociaal competent gedrag zijn de volgende vragenlijs-

ten ingezet: De Attributie Vragenlijst1 is een experimenteel instrument om vijandigheid te me-

ten. Patiënten moeten een schriftelijke reactie geven op 12 plaatjes met ambigue en provo-

cerende interpersoonlijke situaties opschrijven. Antwoorden worden beoordeeld aan de hand 
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1 De Attributie Vragenlijst en de Agressie Vragenlijst zijn verkrijgbaar via r.hornsveld@tiscali.nl 
 



van een zeven-punts Likert-schaal die loopt van 1= helemaal niet vijandig tot 7= extreem vij-

andig (ATV; Hornsveld, Nijman, & Kraaimaat, 2002).  

De Agressie Vragenlijst1 is een Nederlandse versie van Buss & Perry’s Aggression Questi-

onnaire (1992). Deze vragenlijst van 29 items meet verschillende vormen van agressief ge-

drag, te weten: fysieke agressie, verbale agressie, woede en vijandigheid (AVL; Meesters, 

Muris, Bosma, Schouten, & Beuving, 1996).  

De Novaco Anger Scale (NAS; Novaco, 1994) in dit onderzoek is een vertaling van een voor-

lopige versie met 48 items in deel A en 25 items in deel B. In de meeste onderzoeken hoef-

den de patiënten alleen deel A in te vullen. Hierin staat centraal hoe individuen woede erva-

ren. 

Bij de Inventarisatielijst Omgaan met Anderen beoordelen de patiënten 35 interpersoonlijke 

situaties, waarbij zij (a) moeten aangeven hoeveel spanning zij in die situaties zouden erva-

ren (sociale angst), en (b) hoe vaak ze het beschreven gedrag daadwerkelijk zouden uitvoe-

ren (sociale vaardigheden) als de situatie zich voordoet. De vijf subschalen van deze vragen-

lijst, zowel voor sociale angst als voor sociale vaardigheden, zijn: Kritiek geven, Aandacht 

vragen voor de eigen mening, Waardering voor een ander uitspreken, Initiatief nemen tot 

contact en Jezelf waarderen (IOA; Van Dam-Baggen & Kraaimaat, 2000). 

De Alexithymia Vragenlijst bestaat uit 40 items over de omgang met gevoelens. Er zijn vijf 

subschalen, te weten: (moeite hebben met) verbaliseren, fantaseren, identificeren, emotiona-

liseren en analyseren (BVAQ; Bermond & Vorst, 1996). 

  

Ter vergelijking met ‘normalen’ worden de volgende normgroepen gebruikt: Persoonlijk-

heidskenmerken worden vergeleken met die van de normgroep ‘mannen ouder dan 17 jaar’ 

uit een brede bevolkingssteekproef (Hoekstra e.a. 1996). Met betrekking tot de dispositie tot 

boosheid is vergeleken met een normgroep ‘aselect gekozen mannelijke Leidse inwoners 

van 16 tot 71 jaar’ (Van der Ploeg e.a. 1982). Wat betreft de gerapporteerde probleemgedra-

gingen op het gebied van sociale competentie, kan de totale groep vergeleken worden met 

een normgroep ‘normalen van 16 - 80 jaar’ (Van Dam-Baggen & Kraaimaat 2000). 

 

  Observatieschalen 
Voor registratie van gedrag op de afdeling worden twee observatieschalen voor forensisch 

psychiatrische patiënten gebruikt: De Observatie Schaal voor Agressief Gedrag1 (OSAG) be-

staat uit 40 items en omvat de subschalen Irritatie/boosheid, Angst/somberheid, Agressief 
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1 De Observatie Schaal voor Agressief Gedrag (OSAG) is verkrijgbaar via r.hornsveld@tiscali.nl. 
 
 



gedrag, Aanleiding, Sanctie en Sociaal gedrag (zie ook hoofdstuk 3). De afdelingsstaf vult de 

schaal in op basis van het gedrag in de voorafgaande week. Voor invulling van de OSAG is 

een gebruikersvriendelijk computerprogramma ontwikkeld. 

De Forensic Inpatient Observation Scale (FIOS; Timmerman, Vastenburg, & Emmelkamp, 

2001) telt 35 items, onderverdeeld in de subschalen Zelfverzorging, Sociaal gedrag, Opposi-

tioneel gedrag, Inzicht, Verbale vaardigheden en ‘Distress’. Bij de FIOS wordt in de regel ge-

drag geregistreerd dat in de voorafgaande drie weken plaats vond, maar omdat de OSAG 

betrekking heeft op gedrag van ‘afgelopen week’, wordt deze periode ook voor de FIOS aan-

gehouden. 
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3. Nieuw instrument: de Observatie Schaal voor Agressief Gedrag (OSAG) 
 
  3.1 Introductie 
 
In Nederlandse instellingen voor forensische psychiatrie zijn de laatste jaren steeds meer 

cognitief-gedragstherapeutische methoden ontwikkeld en geïmplementeerd, waaronder de 

Agressiehanteringstherapie voor gewelddadige forensisch psychiatrische patiënten (Horns-

veld, 2004a). Ter evaluatie van die behandelingen ontstond behoefte aan specifiek op pro-

bleemgedragingen afgestemde meetinstrumenten, die bovendien in een Nederlands foren-

sisch psychiatrische populatie op psychometrische eigenschappen waren onderzocht. Zowel 

Timmerman, Vastenburg en Emmelkamp (2001) als Brand en Van Emmerik (2001) publi-

ceerden een observatieschaal voor deze populatie, respectievelijk de Forensic Inpatient Ob-

servation Scale (FIOS) en de FP40. De Agressie Vragenlijst (AVL; Meesters, Muris, Bosma, 

Schouten, & Beuving, 1996), een zelfrapportage vragenlijst, is in 2002 door Morren & Mees-

ters gevalideerd bij de enigszins vergelijkbare populatie van adolescente delinquenten.  

  Voor meting van agressief en sociaal gedrag in een forensisch psychiatrische popula-

tie dienen zowel zelfrapportage vragenlijsten als observatieschalen te worden gebruikt (Po-

laschek & Reynolds, 2001; Bech, 1994). Forensisch psychiatrische patiënten hebben vaak 

onvoldoende inzicht in hun gedrag en zijn geneigd op vragen sociaal wenselijke antwoorden 

te geven. Observatieschalen kennen deze beperkingen niet, maar vereisen deskundigheid 

en onafhankelijkheid bij de beoordelaars op de afdeling (Bech & Mak, 1995). Toen in 2000 

met de ontwikkeling van de Agressiehanteringstherapie werd begonnen (Hornsveld, 2004a), 

waren de FIOS en de FP40 nog niet beschikbaar. Daarom werd besloten tot de constructie 

van een observatieschaal voor agressief gedrag bij klinische patiënten met een antisociale 

persoonlijkheidsstoornis. Deze schaal zou voldoende sensitief moeten zijn om veranderingen 

te meten in ‘criminogene’ probleemgedragingen (Andrews & Bonta, 2003) zoals die in de 

Agressiehanteringstherapie aan bod komen (zie hoofdstuk 5). Gedoeld wordt op de beperkte 

beheersing van getoonde negatieve emoties (irritatie, boosheid of woede) en het tekort aan 

sociale vaardigheden. 

  Bij literatuuronderzoek naar observatieschalen voor agressief gedrag bleken de 

meeste schalen ontwikkeld te zijn voor (chronisch) psychotische patiënten op opnameafde-

lingen van algemeen psychiatrische ziekenhuizen. Er zijn bij deze schalen twee typen te on-

derscheiden. Het eerste type kent vier categorieën voor agressie (OAS: Yudofsky, Silver, 

Jackson, Endicott, & Williams, 1986; MOAS: Kay, Wolkenfeld, & Murrill, 1988), namelijk ver-

bale agressie, fysieke agressie tegen voorwerpen, fysieke agressie tegen zichzelf en fysieke 

agressie tegen anderen. Het tweede type beschouwt agressief gedrag als onderdeel van een 
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gedragsketen en omvat vijf aspecten van agressief gedrag (CGH Aggression Scale: Arbole-

da-Florez, Crisanti, Rose, & Holley, 1994; SOAS-R: Nijman, 1999), te weten provocatie, door 

patiënt gebruikte middelen, doelwit van de agressie, consequentie(s) voor slachtoffer(s) en 

maatregelen om agressie te stoppen. Sommige schalen meten naast agressief gedrag ook 

sociale competentie (NOSIE: Hafkenscheid, 1991) of stemming (MIBS: Evenson & Dong, 

1987; SDAS: Wistedt, Rasmussen, Pedersen, Malm, Träskman-Bendz, Wakelin, & Bech, 

1990).  

  Om de doelstellingen van de Agressiehanteringstherapie te evalueren diende de ob-

servatieschaal de volgende gedragingen te registreren: (1) afname van agressief gedrag ge-

richt op medepatiënten (bijvoorbeeld dreigen), op stafleden (bijvoorbeeld schelden) of op 

zichzelf (bijvoorbeeld snijden); (2) situaties die aanleiding geven tot agressief gedrag (bij-

voorbeeld een beperkende maatregel); (3) emoties of stemmingen die een mediërende rol 

kunnen spelen bij agressief gedrag (bijvoorbeeld somberheid, angst of woede); (4) conse-

quenties van agressief gedrag voor de patiënt (bijvoorbeeld naar de kamer gestuurd worden) 

en (5) toename van prosociaal gedrag gericht op medepatiënten of stafleden (bijvoorbeeld 

constructief kritiek geven, op een adequate manier contact leggen). Daarnaast was een 

voorwaarde dat de schaal snel door groepsleiders kan worden ingevuld, zonder uitgebreide 

instructies.  

   

  3.2 Constructie van de schaal 
 

Bij de selectie van de items voor de OSAG werd gebruik gemaakt van (a) de eerder ge-

noemde observatieschalen voor het registreren van agressieve incidenten, (b) de uitkomst 

van een gestructureerd interview bij zes groepsleiders en zes patiënten van FPI De Kijvelan-

den over agressief gedrag op de afdeling en (c) de lijst met te oefenen sociale vaardigheden 

in het kader van de Agressiehanteringstherapie (tabel 3.1).  

De piloot versie van de OSAG bestond in eerste instantie uit 82 items die onderge-

bracht werden in acht categorieën: Aanleiding (5 items), Emotie (11 items), Agressief gedrag 

jegens de instelling (14 items), Agressief gedrag jegens medepatiënten (11 items), Agressief 

gedrag jegens zichzelf (7 items), Sanctie door de staf (6 items), Sociaal gedrag jegens de 

staf (14 items) en Sociaal gedrag jegens medepatiënten (14 items). Items konden gescoord 

worden op een vierpuntsschaal van ‘niet’ (score=1), via ‘zelden’ (score=2) en ‘soms’ (sco-

re=3) tot ‘vaak’ (score=4). Het te observeren gedrag had betrekking op de afgelopen week.  
 

Tabel 3.1. Door patiënten te kiezen sociale vaardigheden. 
Nr.  Sociale vaardigheid 
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1.   Contact leggen (en in stand houden) 

2.  Een situatie beëindigen 

3.  Om hulp vragen (verzoek doen) 

4.  Weigeren 

5.  Reageren op een weigering 

6.  Kritiek geven 

7.  Reageren op kritiek 

8.  Mening geven 

9.  Voor jezelf opkomen 

10.  Waardering uiten tegen een ander 

11.  Waardering uitspreken over jezelf 

12.  Reageren op waardering 

 

Voor het berekenen van de interbeoordelaarbetrouwbaarheid werd de piloot versie van de 

OSAG door twee groepsleiders tegelijk en onafhankelijk van elkaar ingevuld voor 56 manne-

lijke patiënten op gesloten afdelingen van FPI De Kijvelanden (leeftijd: M=35,5; SD=7,8; be-

reik=23-55 jaar). Het betrof patiënten met een antisociale persoonlijkheidsstoornis op as II 

als hoofddiagnose ofwel patiënten met zowel een psychotische stoornis op as I als een anti-

sociale persoonlijkheidsstoornis op as II (DSM-IV: American Psychiatric Association, 1994), 

bij wie het psychotische toestandsbeeld zodanig was gestabiliseerd dat de persoonlijkheids-

stoornis op de voorgrond stond. Bij elf van de 56 patiënten had zich volgens tenminste een 

observator in de onderzochte periode geen enkel conflict voorgedaan. Van deze elf patiënten 

werden de aan agressief gedrag gerelateerde items buiten beschouwing gelaten. Agressief 

gedrag jegens zichzelf kwam slechts bij 6 patiënten voor, zodat voor deze items geen bere-

kening kon worden uitgevoerd. Na verwijdering van de items die betrekking hadden op 

agressief gedrag jegens zichzelf en de items met een niet-significante interbeoordelaar be-

trouwbaarheid (Kendall’s τ; p>0,05) omvatte de OSAG 42 items, verdeeld over de categorie-

en: Emotie (10 items), Agressief gedrag jegens de instelling (8 items), Agressief gedrag je-

gens medepatiënten (2 items), Aanleiding (6 items), Sanctie (4 items), Sociaal gedrag jegens 

de staf (7 items) en Sociaal gedrag jegens medepatiënten (5 items).  

 

 3.3 Factorstructuur 
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Voor het bepalen van de factorstructuur van de resterende 42 items werden vervolgens de 

data bij 169 patiënten verzameld (leeftijd: M=36,8; SD=10,0; bereik=21-76 jaar). Het betrof in 

dit geval patiënten van een zestal forensisch psychiatrische instituten met een antisociale 

persoonlijkheidsstoornis op as II als hoofddiagnose of patiënten met zowel een psychotische 

stoornis op as I als een antisociale persoonlijkheidsstoornis op as II (DSM-IV: American Psy-

chiatric Association, 1994), bij wie het psychotische toestandsbeeld zodanig was gestabili-

seerd dat de persoonlijkheidsstoornis op de voorgrond stond. Factoranalyse, hoofdassen 

methode met oblimin rotatie en met vijf factoren, leverde een goed te interpreteren oplossing 

op die grotendeels overeen kwam met de gehanteerde a priori categorieën: (a) verbaal 

agressief gedrag gericht op personen, inclusief aanleidingen en sancties, (b) sociaal gedrag, 

(c) fysiek agressief gedrag gericht op voorwerpen, (d) angst/somberheid en (e) boos-

heid/vijandigheid. Hoewel de items van de categorie boosheid/vijandigheid ook hoog laadden 

op de categorie verbaal agressief gedrag, werd vanwege de opzet van de Agressiehante-

ringstherapie dit onderscheid gehandhaafd. Twee items (Emotie/stemming: ‘onverschillig’ en 

Sanctie: ‘patiënt wordt naar de separeer gebracht’) laadden minder dan 0,50 op een factor 

en werden daarom alsnog uit de schaal verwijderd. Vervolgens werd de factoranalyse 

(hoofdassen methode met oblimin rotatie en met vijf factoren; totaal verklaarde variantie: 

61,1%) herhaald (zie tabel 3.2) en werden aan de hand van de factoren de volgende sub-

schalen samengesteld (zie bijlage1): Irritatie/boosheid (5 items), Angst/somberheid (4 items), 

Agressief gedrag (10 items), Aanleiding (6 items), Sanctie (3 items) en Sociaal gedrag (12 

items). Twee items (Emotie/stemming: ‘onverschillig’ en Sanctie: ‘patiënt wordt naar de sepa-

reer gebracht’) laadden minder dan 0,50 op een factor en werden daarom alsnog uit de 

schaal verwijderd. Vervolgens werd de factoranalyse (hoofdassen methode met oblimin rota-

tie en met vijf factoren; totaal verklaarde variantie: 61,1%) herhaald (zie tabel 3.2) en werden 

aan de hand van de factoren de volgende subschalen samengesteld: Irritatie/boosheid (5 

items), Angst/somberheid (4 items), Agressief gedrag (10 items), Aanleiding (6 items), Sanc-

tie (3 items) en Sociaal gedrag (12 items).  
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Tabel 3.2. Gemiddelden, standaarddeviaties en factorladingen van de items (n=169). 

Factorladingen Item Gem. S.D. 
1 2 3 4 5 

    14 1,56 0,84     0,80    -0,12     0,37     0,26     0,44 
    21 2,31 1,12     0,80    -0,12     0,19     0,24     0,32 
    13 1,74 0,97     0,80    -0,17     0,32     0,25     0,53 
    28 1,46 0,79     0,78    -0,05     0,53     0,19     0,38 
    27 1,74 0,90     0,77     0,14     0,20     0,15     0,51 
    20 2,22 1,06     0,77    -0,15     0,20     0,08     0,19 
    12 1,73 0,94     0,74    -0,14     0,27     0,29     0,55 
      9     1,83 1,01     0,73    -0,17     0,40     0,36     0,58 
    24 2,27 1,09     0,70    -0,01     0,13     0,38     0,26 
    23 1,76 0,98     0,68    -0,09     0,01     0,22     0,21 
    11 2,63 1,05     0,66    -0,21     0,21     0,27     0,58 
    10 1,87 1,00     0,66    -0,18     0,22     0,35     0,47 
    18 1,62 0,89     0,65     0,12     0,31     0,02     0,41 
    25 2,03 1,02     0,65    -0,08     0,09     0,27     0,24 
    26 2,63 1,07     0,64    -0,18     0,20     0,16     0,57 
    19 1,34 0,72     0,58     0,11     0,13    -0,03     0,42 
    22 2,41 1,17     0,50    -0,18     0,04     0,37     0,40 
    40 2,71 0,85    -0,12    0,87     0,06    -0,22    -0,07 
    38 2,55 0,96     0,01    0,81    -0,02    -0,15    -0,10 
    35 2,75 0,77     0,10    0,81     0,18    -0,22    -0,11 
    36 2,66 0,93    -0,01    0,79    -0,10    -0,22     0,10 
    33 2,51 0,89    -0,03    0,76     0,03    -0,09    -0,20 
    32 2,64 0,84    -0,18    0,75    -0,09    -0,22     0,03 
    30 2,92 0,78    -0,37    0,67    -0,02    -0,20    -0,43 
    37 3,24 0,91     0,22    0,65     0,16    -0,24     0,31 
    29 3,32 0,77    -0,25    0,59    -0,22    -0,22    -0,48 
    39 2,54 0,98     0,16    0,57     0,36    -0,41     0,36 
    34 2,55 0,95     0,12    0,52     0,33    -0,46     0,33 
    31 2,92 0,82    -0,21    0,51    -0,08    -0,04    -0,16 
    15 1,09 0,38     0,22     0,02    0,85     0,06     0,10 
    17 1,06 0,30     0,12    -0,05    0,85     0,14     0,03 
    16 1,12 0,42     0,19     0,03    0,83     0,14     0,11 
      6 2,28 0,97     0,32    -0,10     0,18    0,81     0,21 
      7 2,79 0,89     0,32     0,01     0,17    0,71     0,37 
      1 1,93 0,93     0,24    -0,28     0,19    0,69    -0,08 
      4 2,78 0,91     0,45    -0,32     0,24    0,58     0,55 
      2 2,68 0,99     0,61    -0,16     0,25     0,41     0,78 
      3 3,04 0,82     0,57    -0,13     0,21     0,32     0,74 
      8 2,08 1,07     0,59    -0,25     0,30     0,36     0,72 
      5 1,74 0,93     0,35    -0,10     0,07     0,03     0,67 
Noot: Dikgedrukt = factorladingen groter of gelijk aan 0,50. Factor 1: verbaal agressief gedrag gericht op perso-

nen, factor 2: sociaal gedrag, factor 3: fysiek agressief gedrag gericht op voorwerpen, factor 4: angst/somberheid 

en factor 5: boosheid/vijandigheid. 
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  3.4 Betrouwbaarheid  
 
Om de interbeoordelaar betrouwbaarheid van de OSAG met 40 items te kunnen berekenen 

werd de schaal door twee groepsleiders gelijktijdig maar onafhankelijk van elkaar ingevuld 

voor 74 patiënten (leeftijd: M=36,9; SD=8,0; bereik=23-57 jaar) op een beveiligde afdeling 

van FPI De Kijvelanden. Zoals weergegeven in tabel 3.3, bleek de interbeoordelaar voldoen-

de tot goed, variërende van 0,49 (p<0,01) voor de subschaal Aanleiding tot 0,81 (p<0,01) 

voor de subschaal Agressief gedrag. Bij het vergelijken met behulp van een t-toets van deze 

resultaten op de subschalen tussen de groepsleiders werden geen significante verschillen 

gevonden. De interne consistentie van de subschalen (Cronbach’s α) werd berekend op ba-

sis van de metingen bij de 74 patiënten (die werden beoordeeld door twee groepsleiders) en 

was meer dan voldoende voor alle subschalen, variërende van 0,63 voor de subschaal 

Sanctie tot 0,93 tot de subschaal Sociaal gedrag.  

Om de test-hertest betrouwbaarheid te berekenen werd de OSAG gelijktijdig en onafhanke-

lijk door twee groepsleiders twee tot drie weken na de beoordeling voor de interbeoordelaar-

betrouwbaarheid opnieuw ingevuld. Vanwege personele mutaties en overplaatsingen van 

patiënten konden 108 vergelijkingen worden gemaakt. De test-hertest betrouwbaarheid bleek 

voldoende tot goed, variërende van 0,48 (p<0,01) voor de subschaal Sanctie tot 0,79 

(p<0,01) voor de subschaal Sociaal gedrag. Bij het vergelijken met behulp van een t-toets 

van de opeenvolgende resultaten op de subschalen werden geen significante verschillen ge-

vonden. 

De OSAG vertoonde goede interne consistentie en goede interbeoordelaar betrouw-

baarheid. De test-hertest betrouwbaarheid was voldoende tot goed, maar bij enkele s

schalen niet optimaal. Mogelijk is dit resultaat te wijten aan fluctuaties in agressief gedrag 

gedurende de periode tussen de twee opeenvolgende beoordelingen (twee tot drie weken), 

zoals dit verwacht kan worden bij klinische forensisch psychiatrische patiënten.  

ub-
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Tabel 3.3. Interne consistentie, interbeoordelaar betrouwbaarheid en test-hertest betrouwbaarheid van de OSAG-subschalen. 

Interne consistentie Interbeoordelaar be-

trouwbaarheid 

Test-hertest betrouw-

baarheid 

Subschaal 

      

Aantal

items 

 

n Cronbach’s α n Pearson’s r n Pearson’s r

Emotie Irritatie/boosheid       5 148 0,82 74     0,79** 108     0,59** 

 Angst/somberheid       4 148 0,79 74     0,53** 108     0,57** 

Agressief gedrag Totaal     10 148 0,79 74     0,81** 108     0,57** 

 Jegens de instelling       8 148 0,72 74     0,80** 108     0,50** 

 Jegens medepatiënten       2 148 0,86 74     0,65** 108     0,51** 

Aanleiding        6  148 0,79 74     0,49** 108     0,58** 

Sanctie        3 148 0,63 74     0,70** 108     0,48** 

Sociaal gedrag  Totaal     12 148 0,93 74     0,71** 108     0,79** 

 Jegens de staf       7 148 0,86 74     0,66** 108     0,74** 

 Jegens medepatiënten       5 148 0,89 74     0,70** 108     0,76** 

**p< 0,01 (tweezijdig). 
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  3.5 Validiteit  
 

 Patiënten en procedure 
De samenhang tussen de verschillende subschalen werd berekend met behulp van de me-

ting in februari 2004 bij 90 patiënten van FPI De Kijvelanden. De verwachting was dat de 

subschalen Irritatie/boosheid, Angst/somberheid, Agressief gedrag, Aanleiding en Sanctie 

positief met elkaar zouden samenhangen en dat de subschalen Irritatie/boosheid en Agres-

sief gedrag negatief zouden correleren met de subschaal Sociaal gedrag. 

 Voor het bepalen van de concurrente validiteit werd in eerste instantie gekeken naar 

mogelijke verbanden tussen subschalen van de OSAG met die van de eerder genoemde fo-

rensisch psychiatrische observatieschaal, de FIOS (Timmerman, Vastenburg, & Emmel-

kamp, 2001). Daarnaast werd de relatie onderzocht tussen de OSAG en de PCL-R (Hare, 

1991; Nederlandstalige versie van Vertommen, Verheul, De Ruiter, & Hildebrand, 2002) en 

tussen de OSAG en zelfrapportage vragenlijsten voor persoonlijkheidskenmerken, voor 

agressief gedrag en voor sociaal gedrag. Het onderzoek vond plaats bij 220 patiënten (leef-

tijd: M=36,4; SD=9,7; bereik=21-76 jaar) van een zestal forensisch psychiatrische instituten. 

Van deze 220 patiënten waren lang niet alle maten beschikbaar: nogal wat sommige klini-

sche patiënten weigerden de vragenlijsten in te vullen.   

 Verwachting was dat agressief gedrag (OSAG) en oppositioneel gedrag (FIOS), en 

ook sociaal gedrag (OSAG) en sociaal gedrag (FIOS), positief met elkaar zouden samen-

hangen. Daarnaast werd een negatieve samenhang tussen agressief of oppositioneel  ge-

drag enerzijds en sociaal gedrag anderzijds verondersteld. De relatie tussen de subschaal 

Agressief gedrag en de PCL-R zou naar verwachting significant positief zijn, maar zwakker 

dan tussen de subschaal Agressief gedrag van de OSAB en de subschaal Oppositioneel ge-

drag van de FIOS. Wat betreft de zelfrapportage vragenlijsten werd een zwakke maar signifi-

cante relatie verwacht tussen de subschaal Agressief gedrag en de NEO-FFI subschalen 

Neuroticisme (positief) en Altruïsme (negatief), aangezien forensisch psychiatrische patiën-

ten op deze subschalen afwijkend scoorden vergeleken met de Nederlandse populatie 

(hoofdstuk 4). Zwakke maar positieve correlaties werden ook verondersteld tussen de sub-

schaal Agressief gedrag van de OSAG en zelfrapportage vragenlijsten over agressief gedrag 

als de ZAV, AVL en NAS, alsmede tussen de subschaal Sociaal gedrag van de OSAG en de 

IOA.    

 

  Meetinstrumenten 
De NEO-Five Factor Inventory (Hoekstra, Ormel, & De Fruyt, 1996), de Zelf-Analyse Vragen-

lijst (ZAV; Van der Ploeg, Defares, & Spielberger, 1982) en de Psychopathy Checklist-
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Revised (Vertommen, Verheul, De Ruiter, & Hildebrand, 2002) werden gebruikt voor meting 

van persoonlijkheidskenmerken. Voor agressief en sociaal competent gedrag werd gebruik 

gemaakt van de Attributie Vragenlijst (ATV; Hornsveld, Nijman, & Kraaimaat, 2002), de 

Agressie Vragenlijst (AVL; Meesters, Muris, Bosma, Schouten, & Beuving, 1996), de Novaco 

Anger Scale (NAS; Novaco, 1994), de Inventarisatielijst Omgaan met Anderen (IOA; Van 

Dam-Baggen & Kraaimaat, 2000) en de Forensic Inpatient Observation Scale (FIOS; Tim-

merman, Vastenburg, & Emmelkamp, 2001). Op de PCL-R en de FIOS na waren alle meet-

instrumenten zelfrapportage vragenlijsten. Zie voor meer gegevens over meetinstrumenten 

en normgroepen: hoofdstuk 2.2. 

   

 Resultaten 
De correlaties tussen de subschalen Irritatie/boosheid, Angst/somberheid, Agressief gedrag, 

Aanleiding en Sanctie van de OSAG onderling waren naar verwachting relatief hoog en sig-

nificant (p<0,01). Tegen de verwachting in werden er echter geen negatieve verbanden tus-

sen aspecten van agressief gedrag en sociaal gedrag gevonden (tabel 3.4).  

 Voor het onderzoek naar concurrente validiteit werden de subschalen van de OSAG 

gecorreleerd met die van de FIOS. De subschalen Irritatie/boosheid en Agressief gedrag van 

de OSAG bleken relatief sterk (p<0,01) te correleren met de subschaal Oppositioneel gedrag 

van de FIOS. Daarnaast werd een significante en relatief hoge correlatie gevonden tussen 

de OSAG-subschaal Angst/somberheid en de FIOS-subschaal ‘Distress’. De subschaal So-

ciaal gedrag van de OSAG liet verder een relatief hoge positieve samenhang zien met de 

subschaal Sociaal gedrag van de FIOS. Zowel bij de OSAG als bij de FIOS werd geen signi-

ficant negatieve relatie gevonden tussen respectievelijk de subschalen Agressief en Opposi-

tioneel gedrag enerzijds en Sociaal gedrag anderzijds. Wel bleek er een matige, negatieve 

maar significante relatie tussen de subschaal Agressief gedrag van de OSAG en de sub-

schaal Sociaal gedrag van de FIOS (tabel 3.5). 

Zoals in tabel 3.6 is te zien, bleek de OSAG-subschaal Irritatie/boosheid relatief laag 

maar positief gecorreleerd te zijn met de totaalscore op de PCL-R , met PCL-R Factor 1, met 

de NEO-FFI subschaal Neuroticisme, met de ZAV-subschaal Boosheid en met de AVL-

subschaal Woede. Voor de OSAG-subschaal Angst/somberheid werden significante maar 

relatief lage correlaties gevonden met de NEO-FFI subschaal Neuroticisme en de ZAV-

subschaal Boosheid. De OSAG-subschaal Agressief gedrag bleek samen te hangen met 

PCL-R Totaal, PCL-R Factor 1, PCL-R Factor 2, de ZAV-subschaal Boosheid, de AVL-

Totaal, de AVL-subschaal Verbale agressie en de AVL-subschaal Woede. Tenslotte werd 

een positieve, maar wederom vrij lage correlatie gevonden tussen de OSAG-subschaal So-

ciaal gedrag en de IOA-Frequentieschaal (sociale vaardigheden). In het algemeen bleken de 
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(observatie) subschalen van de OSAG dus positief maar zwak samen te hangen met verge-

lijkbare maten van de zelfbeoordeling vragenlijsten. Deze relatief lage samenhang komt 

overeen met de klinische indruk dat met name bij de populatie forensisch psychiatrische pa-

tiënten het vermogen tot observatie van eigen gedrag en tot zelfreflectie gering is.  
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Tabel 3.4. Correlaties tussen subschalen van de OSAG (n=90). 

Emotie Agressief gedrag Aanleiding Sanctie Sociaal gedrag Subschaal 

Irritatie, 

boosheid 

Angst, 

somber-

heid 

Totaal     Jegens de

instelling 

Jegens 

medepati-

enten 

Totaal Jegens de

staf 

 Jegens 

medepati-

enten 

Emotie Irritatie/boosheid               ---

 Angst/somberheid    0,59**      ---        

Totaal    0,70**    0,51**      ---       

Jegens instelling    0,70**    0,52**    0,98**      ---      

Agressief 

gedrag 

Jegens medepatiënten    0,48**    0,31**    0,78**    0,62**     ---     

Aanleiding     0,67**    0,56**    0,72**    0,70**    0,56**     ---    

Sanctie     0,68**    0,49**    0,69**    0,66**    0,57**    0,62**     ---   

Totaal   -0,10    0,08   -0,06   -0,09    0,04   -0,09   -0,04      ---  

Jegens staf   -0,18    0,07   -0,14   -0,15   -0,04   -0,20   -0,09    0,95**      --- 

 

Sociaal 

gedrag  

Jegens medepatiënten    0,01    0,10   -0,04   -0,00    0,13   -0,03    0,02    0,94**    0,77**      --- 

**p<0,01 (tweezijdig). 
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Tabel 3.5. Correlaties tussen subschalen van de OSAG met die van de FIOS (correlaties tussen twee observatieschalen). 

Schaal    OSAG

Subschaal Emotie

   Irritatie, boosheid Angst, somberheid 

Agressief gedrag 

 

Sociaal gedrag 

OSAG Emotie Irritatie/boosheid          ---    

  Angst/somberheid  0,56** (169)         ---   

 Agressief gedrag   0,81** (168)  0,46** (168)          ---  

 Sociaal gedrag  -0,20** (168) -0,24** (168) -0,11 (202)          --- 

‘Distress’   0,53** (102)  0,73** (102)  0,56** (121) -0,29** (121) 

Oppositioneel gedrag   0,77** (102)  0,36** (102)  0,75** (121) -0,06 (121) 

FIOS 

Sociaal gedrag  -0,31** (102) -0,40** (102) -0,27** (121)  0,62** (121) 

    

*p<0,05; **p<0,01 (tweezijdig); tussenhaakjes het aantal metingen. 

 
Hornsveld, R.H.J. (mei 2006). Ontwikkeling en evaluatie van de Agressiehanteringstherapie voor gewelddadige forensisch psychiatrische patiënten, deel I. 

 

46



Tabel 3.6. Correlaties tussen de OSAG (observatieschaal), de PCL-R (checklist) en zelfbeoordeling vragenlijsten. 

Emotie Meetinstru- 

ment 

Factor of subschaal 

Irritatie/ boos-

heid 

Angst/ somber-

heid 

Agressief ge-

drag 

Sociaal gedrag 

Totaal   0,21* (131)   -0,06 (131)   0,25** (154)    0,12 (154)  

Factor 1   0,23* (115)   -0,06 (115)   0,17* (137)    0,11 (137)  

PCL-R 

Factor 2   0,17 (115)    0,01 (115)   0,18* (137)   0,15 (137) 

Neuroticisme   0,21* (98)    0,21* (98)   0,14 (118)    -0,15 (118) 

Extraversie  -0,10 (98)   -0,16 (98)  -0,01 (118)   0,26** (118) 

Openheid  -0,00 (97)    0,08 (97)  -0,03 (117)   0,29** (117) 

Altruïsme  -0,09 (98)    0,02 (98)  -0,17 (118)   0,12 (118) 

NEO-FFI 

Conscientieusheid  -0,04 (98)   -0,12 (98)  -0,03 (118)   0,18* (118) 

ZAV Dispositie    0,25* (93)    0,21* (93)   0,27** (108)  -0,10 (108)  

Totaal   0,17 (101)   -0,00 (101)   0,20* (120)  -0,13 (120) 

Fysieke agressie   0,04 (101)   -0,12 (101)   0,14 (120)   0,05 (120) 

Verbale agressie   0,19 (101)    0,05 (101)   0,22** (120)  -0,19* (120) 

Woede   0,29** (101)    0,12 (101)   0,26** (120)  -0,11 (120) 

AVL 

Vijandigheid   0,09 (101)    0,03 (101)   0,08 (120)  -0,23* (120) 

NAS Deel A   0,15 (98)    0,09 (98)   0,18 (113)  -0,19 (113) 

Sociale angst  -0,03 (90)    0,07 (90)  -0,05 (108)  -0,12 (108) IOA 

Sociale vaardigheden  -0,08 (99)   -0,10 (99)  -0,00 (118)   0,22* (118) 

*p<0,05; **p<0,01 (tweezijdig; tussen haakjes het aantal proefpersonen). Noot: PCL-R=Psychopathy Checklist-

Revised; NEO-FFI=Fivve Factor Inventory; ZAV=Zelf-Analyse Vragenlijst; AVL=Agressie Vragenlijst; 

NAS=Novaco Anger Scale; IOA=Inventarisatielijst Omgaan met Anderen. 

  

 3.6 Discussie 
 

De op grond van de literatuur en van de interviews verzamelde pool van 82 items werd, via 

een onderzoek naar interbeoordelaar betrouwbaarheid op item niveau en factoranalyse, ge-

reduceerd tot 40 items. Aan de hand van de resultaten met de factoranalyse konden deze 40 

items als volgt gerubriceerd worden: Irritatie/boosheid, Angst/somberheid, Agressief gedrag, 

Aanleiding, Sanctie en Sociaal gedrag. De interne consistentie van de subschalen bleek 

goed te zijn, de interbeoordelaar betrouwbaarheid was goed en de test-hertest betrouwbaar-

heid voldoende tot goed.bleek voor de meeste schalen matig tot goed, maar voor de sub-

schaal Angst/somberheid werd geen significante relatie tussen de eerste en tweede meting 

gevonden. De correlaties voor de test-hertest betrouwbaarheid wijken overigens nauwelijks 

af van de correlaties zoals die door Nijman, Van Nieuwenhuizen, De Kruyk (2004) konden 

worden berekend voor de REHAB observatieschaal (Baker & Hall, 1988; Nederlandse ver-

sie: Van der Gaag & Wilken, 1994) aan de hand van twee opeenvolgende metingen bij een 

populatie van forensisch psychiatrische patiënten. 
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 Zoals te verwachten bleek de onderlinge samenhang tussen de subschalen Irrita-

tie/boosheid, Angst/somberheid, Agressief gedrag, Aanleiding en Sanctie groot en signifi-

cant, maar de veronderstelde negatieve correlatie tussen deze subschalen en de subschaal 

Sociaal gedrag kon niet worden aangetoond. De voor de concurrente validiteit berekende 

samenhang tussen de subschalen van de OSAG en die van een andere observatieschaal 

voor forensisch psychiatrische patiënten, de FIOS leverden relatief hoge correlaties op zowel 

tussen de subschalen Agressief en Oppositioneel gedrag, als tussen beide subschalen Soci-

aal gedrag en tussen de subschalen Angst/somberheid en ‘Distress’. Ook bij de FIOS werd 

geen negatieve significante correlatie gevonden tussen Oppositioneel gedrag en Sociaal ge-

drag (zie ook Timmerman, Vastenburg, & Emmelkamp, 2001), maar er bleek wel een zwak 

negatieve, maar significante correlatie tussen de OSAG-subschaal Agressief gedrag en de 

FIOS-subschaal Sociaal gedrag. Een mogelijke verklaring voor deze resultaten kan zijn het 

bij de OSAG-subschaal Agressief gedrag om specifieke en bij de OSAG-subschaal Sociaal 

gedrag om meer algemene gedragingen gaat. Bij de FIOS daarentegen lijkt de subschaal 

Oppositioneel gedrag meer algemene gedragingen en de subschaal Sociaal gedrag juist 

specifieke situaties te meten. Dit zou betekenen dat er zwak negatief verband tussen agres-

sief gedrag en sociaal gedrag gevonden kan worden als bij de formulering van de items de-

zelfde mate van specificiteit wordt betracht en dat dit verband ontbreekt zodra voor meer al-

gemene omschrijvingen wordt gekozen.   

 De validiteit van de OSAG-subschaal Irritatie/boosheid kon verder worden onder-

steund door significante verbanden met PCL-R Totaal, PCL-R Factor 1, Neuroticisme (NEO-

FFI), Boosheiddisposite (ZAV) en Woede (AVL). De subschaal Irritatie/boosheid lijkt derhalve 

te verwijzen naar kenmerken als egoïsme, gewetenloosheid, emotionele labiliteit en de ten-

dentie om snel gevoelens van boosheid of woede te ervaren. De validiteit van de OSAG-

subschaal Agressief gedrag manifesteerde zich eveneens door significante correlaties met 

PCL-R Totaal, PCL-R Factor 1, PCL-R Factor 2, Boosheid (ZAV), Verbale agressie (AVL) en 

Woede (AVL). Deze subschaal refereert waarschijnlijk aan antisociaal en verbaal agressief 

gedrag, naast de neiging om bij (vermeende) provocaties gevoelens van boosheid en woede 

te ervaren. Tenslotte correleerde de subschaal Sociaal gedrag van de OSAG positief met 

Extraversie (NEO-FFI), Openheid (NEO-FFI), Consciëntieusheid (NEO-FFI) en Sociale vaar-

digheden (IOA-Frequentie). De subschaal Sociaal gedrag lijkt daarmee te verwijzen naar so-

ciabiliteit, nieuwsgierigheid en doelgerichtheid. De zwakke, negatieve maar significante cor-

relaties met Verbale agressie (AVL) en Vijandigheid (AVL) lijken de vaak veronderstelde re-

latie tussen agressief en sociaal gedrag te ondersteunen, maar deze omgekeerde relatie 

bleek in deze studie erg zwak. 

 De Observatie Schaal voor Agressief gedrag (OSAG) is ontwikkeld voor het meten 

van gedragsverandering door een cognitief-gedragstherapeutisch programma gericht op 
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woedebeheersing, sociale vaardigheden en moreel besef (Hornsveld, Van Dam-Baggen, 

Leenaars, & Jonkers, 2004). De schaal lijkt op betrouwbare en valide wijze gedragingen te 

meten die in conflictsituaties een belangrijke rol spelen, namelijk agressief gedrag, de aan-

leidingen tot dit gedrag, de mediërende emoties of stemmingen en de consequenties die het 

agressieve gedrag voor de patiënt in een forensisch psychiatrische instelling heeft. Daar-

naast meet de OSAG de sociale vaardigheden waarover de patiënt in het algemeen be-

schikt. 

 De correlaties tussen OSAG-subschalen en overeenkomstige maten van zelfrappor-

tage vragenlijsten bleken opvallend laag. De gevonden relatief lage samenhang laat zich in 

de eerste plaats verklaren door het beperkte vermogen van forensisch psychiatrische patiën-

ten om het eigen gedrag te observeren. Daarnaast is het niet onwaarschijnlijk dat sociale 

wenselijkheid een rol speelt. Door een zo positief mogelijk beeld van het eigen gedrag te 

schetsen hoopt men wellicht het gedwongen verblijf in een forensisch psychiatrische instel-

ling in positieve zin te kunnen beïnvloeden. 

Het lijkt er op dat een behandeling van gewelddadige forensisch psychiatrische pati-

enten, die zich richt op het aanleren van nieuwe sociale vaardigheden, niet automatisch leidt 

tot een afname in agressief gedrag. Er zijn zelfs aanwijzingen dat het aanleren van sociale 

vaardigheden gecontraïndiceerd is voor personen die relatief hoog scoren op psychopathie 

omdat ze gebruikt kunnen worden voor het (nog beter) manipuleren van anderen (Quinsey, 

Harris, Rice, & Cormier, 1998). Agressief gedrag komt voor in combinatie met voldoende so-

ciale vaardigheden en niet-agressief gedrag kan gepaard gaan met beperkte sociale vaar-

digheden. De behandeling van forensisch psychiatrische patiënten vereist om die reden een 

aparte aanpak voor het agressieve gedrag en het prosociale gedrag. Die aparte aanpak 

dient gebaseerd te zijn op basis van assessment voorafgaande aan de behandeling, waarbij 

onder andere onderzocht moet worden in hoeverre er een tekort is aan adequate sociale 

vaardigheden en of uitbreiding van adequate sociale vaardigheden kan bijdragen tot een af-

name van het agressieve gedrag. Er zijn namelijk aanwijzingen dat forensisch psychiatrische 

patiënten te vaak en inadequaat ‘‘grenzenstellend’e’ gedrag (bijvoorbeeld kritiek geven) ver-

tonen en te weinig ‘‘toenaderend’’ gedrag (bijvoorbeeld iemand een compliment geven) 

(Hornsveld, 2005). Bij de assessment zal men overigens niet alleen moeten afgaan op wat 

de patiënt zelf rapporteert, maar ook wat door anderen wordt geobserveerd en wat in dos-

siers is vastgelegd.  

  Samengevat lijkt de OSAG een veelbelovend instrument voor het observeren van 

agressief en sociaal gedrag bij klinische forensisch psychiatrische patiënten met een antiso-

ciale persoonlijkheidsstoornis. De hier gepresenteerde eerste evaluatie van de psychometri-

sche eigenschappen wijzen er op dat deze voldoende tot goed zijn. In tegenstelling tot de 

FIOS en FP40 is de OSAG speciaal ontworpen voor de evaluatie van cognitief-
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gedragstherapeutische programma’s voor de reductie van agressief gedrag. Van de OSAG 

is een computerprogramma1 is ontwikkeld dat geïnstalleerd kan worden op een centrale ser-

ver en dat op de afdelingen opgeroepen en ingevuld kan worden. De data kunnen beschik-

baar komen voor daartoe geautoriseerde behandelaars of onderzoekers.   

 

 

                                                 
1 Het computerprogramma is verkrijgbaar via r.hornsveld@tiscali.nl. 
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Deel B: Ontwikkeling  

 
4. Gewelddadige forensisch psychiatrische patiënten1 
 
4.1 Introductie 

 
Hoewel verschillende instellingen in Nederland een begin hebben gemaakt met de ontwikke-

ling van behandelprogramma’s voor forensisch psychiatrische patiënten met geweldsdelicten 

in hun voorgeschiedenis, is empirische kennis over psychologische persoonlijkheidskenmer-

ken en probleemgedragingen van de Nederlandse populatie vooralsnog beperkt. Wel zijn er 

meerdere publicaties verschenen over kenmerken en gedragingen bij min of meer vergelijk-

bare, niet-Nederlandse populaties. Opvallend daarin is het gebrek aan eenduidigheid in het 

gebruik van termen als ‘antisociale persoonlijkheid’, ‘antisociale persoonlijkheidsstoornis’, 

‘agressief gedrag’, ‘antisociaal gedrag’, ‘gewelddadig gedrag’ en ‘criminaliteit’. Nietzel, Ha-

semann, & Lynam (1999) constateerden op basis van internationale studies dat ‘ernstig anti-

sociaal gedrag’ gerelateerd is aan lage scores op de ‘big five’ persoonlijkheidsdomeinen 

Agreeableness en Consciousness (Costa & McCrae, 1992), een verband dat al eerder door 

andere auteurs werd verondersteld (Digman, 1994; Widiger, Trull, Clarkin, Sanderson, & 

Costa, 1994). Eysenck & Gudjonsson (1989) concludeerden op grond van onderzoek dat er 

een verband is tussen de persoonlijkheidsdimensies Extraversion en Neuroticism enerzijds 

en criminaliteit anderzijds. Bij jongere en meer actieve criminelen zou de relatie met extra-

versie sterker en die met neuroticisme minder sterk zijn dan bij oudere gedetineerden. De 

dimensies Neuroticisme en Extraversie van Eysenck & Gudjonsson komen volgens Digman 

(1994) overeen met de gelijknamige persoonlijkheidsdomeinen van de ‘big five’.  

Agressief gedrag houdt naar de mening van Goldstein, Glick, & Gibbs (1998) verband 

met probleemgedragingen als een slechte beheersing van emoties, een beperkt repertoire 

aan sociale vaardigheden en antisociale attitudes. Meerdere onderzoekers vonden empiri-

sche ondersteuning voor deze veronderstelling. Bij agressieve personen werden, in vergelij-

king met niet-agressieve personen, disfuncties aangetroffen op het terrein van de perceptie 

(Akhtar & Bradley, 1991), attentie (Lochman, White, & Wayland, 1991), attributie (Dodge, 

Price, Bachorowski, & Newman, 1990), cognitie (Lochman & Dodge, 1994), emotie (Zamble 

& Quinsey, 1997), sociale competentie (Hollin, 1990) en moreel besef (Nelson, Smith, & 

Dodd, 1990; Palmer & Hollin, 1999).  
                                                 
1 Dit hoofdstuk is een samenvatting van het artikel ‘Forensisch psychiatrische patiënten met geweldsdelicten: 

persoonlijkheidskenmerken en gedrag’, door R.H.J. Hornsveld, C.M.J. van Dam-Baggen, S.M.M. Lammers, H.L.I. 

Nijman en F.W. Kraaimaat in het Tijdschrift voor Psychiatrie, 46, (3), 133-143. De redactie van het Tijdschrift voor 

Psychiatrie heeft voor publicatie van dit hoofdstuk toestemming verleend. 
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Hornsveld (2004a) onderzocht in een exploratieve studie in hoeverre deze persoon-

lijkheidskenmerken en probleemgedragingen kenmerkend zijn voor een vergelijkbare Neder-

landse populatie. De studie werd uitgevoerd in het kader van de ontwikkeling en evaluatie 

van een agressiehanteringstherapie voor klinische en poliklinische forensisch psychiatrische 

patiënten met geweldsdelicten. Een groep terbeschikkinggestelden en een groep poliklini-

sche forensisch psychiatrische patiënten werden beide vergeleken met normgroepen met 

behulp van zelfrapportage vragenlijsten. De vragenlijsten betroffen persoonlijkheidskenmer-

ken en op aspecten van agressief en sociaal competent gedrag. Ook is onderzocht of er ver-

schillen zijn tussen klinische en poliklinische forensisch psychiatrische patiënten in persoon-

lijkheidskenmerken en probleemgedragingen. Literatuur voorspelde (a) dat beide groepen 

samen hoger zouden scoren op de persoonlijkheidsdomeinen Neuroticisme en Extraversie, 

en lager op de domeinen Altruïsme en Consciëntieusheid dan ‘normalen’, (b) dat beide 

groepen samen hoger zouden scoren op de dispositie tot boosheid dan ‘normalen’ en (c) dat 

de groep poliklinische patiënten minder agressief en meer sociaal competent gedrag zou 

rapporteren dan de groep terbeschikkinggestelden.     

 

 4.2 Methode 
 

Patiënten 
Het onderzoek werd uitgevoerd bij 110 klinische en 69 poliklinische patiënten. De klinische 

patiënten waren opgenomen in zes TBS-klinieken en veroordeeld voor ernstige geweldsde-

licten. Hun leeftijd was gemiddeld 32,5 jaar (SD= 7,1; bereik: 21-51 jaar). De poliklinische pa-

tiënten in dit onderzoek (volwassenen en adolescenten) bezochten een forensisch psychia-

trische polikliniek in het kader van een door de rechter opgelegde behandeling wegens ge-

weldsdelicten; hun leeftijd was gemiddeld 23,4 jaar (SD= 8,3; bereik: 16-47 jaar). Zie voor 

meer informatie over de patiënten hoofdstuk 2.1.  

 

 Meetinstrumenten 
De NEO-Five Factor Inventory (Hoekstra, Ormel, & De Fruyt, 1996), de Zelf-Analyse Vragen-

lijst (ZAV; Van der Ploeg, Defares, & Spielberger, 1982) en de Psychopathy Checklist-

Revised (PCL-R; Vertommen, Verheul, De Ruiter, & Hildebrand, 2002) werden gebruikt voor 

het meten van persoonlijkheidskenmerken. Voor het meten van agressief en sociaal compe-

tent gedrag werd gebruik gemaakt van de Attributie Vragenlijst (ATV; Hornsveld, Nijman, & 

Kraaimaat, 2002), de Agressie Vragenlijst (AVL; Meesters, Muris, Bosma, Schouten, & Beu-

ving, 1996), de Novaco Anger Scale (NAS; Novaco, 1994), de Inventarisatielijst Omgaan met 

Anderen (IOA; Van Dam-Baggen & Kraaimaat, 2000) en de Alexithymia Vragenlijst (BVAQ; 

Bermond & Vorst, 1996). Met uitzondering van de PCL-R waren alle gebruikte meetinstru-
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menten zelfrapportage vragenlijsten. In dit onderzoek werden bij de Novaco Anger Scale de 

scores van de delen A en B bij elkaar opgeteld. Zie voor meer gegevens over meetinstru-

menten en normgroepen hoofdstuk 2.2. 

 
Procedure  

De vragenlijsten werden individueel afgenomen voorafgaande aan de Agressiehanterings-

therapie. Dit gebeurde in sommige instellingen door de therapeuten, in andere door een on-

derzoeker. De PCL-R werd in de meeste gevallen door de eerste auteur gescoord aan de 

hand van dossieronderzoek, gecombineerd met gegevens uit het intakegesprek of met in-

drukken van therapeuten tijdens het uitvoeren van de behandeling. Voor deze werkwijze 

werd gekozen vanwege de nog beperkte deskundigheid op het gebied van de PCL-R in en-

kele participerende instellingen ten tijde van het onderzoek. De scores werden voldoende 

betrouwbaar geacht voor exploratief wetenschappelijk onderzoek. In enkele gevallen kon in 

een later stadium een vergelijking worden gemaakt met scores berekend door een andere, 

onafhankelijke onderzoeker en bleken verschillen marginaal. 

Patiënten mochten weigeren aan het onderzoek deel te nemen. In de behandelovereen-

komst werden ze geïnformeerd over het doel van het onderzoek en over het vertrouwelijk en 

geanonimiseerd gebruik van hun gegevens. 

 
4.3 Resultaten 

 

Vanwege het aantal vergelijkingen werd bij het toetsen een Bonferroni-correctie uitgevoerd 

en werd voor de α 0,00125 aangehouden (α=0,05:40 toetsen). De poliklinische patiënten 

bleken significant jonger dan de terbeschikkinggestelden [t(177)= -7,8, p<0,00125]. De ge-

middelde leeftijd van de eerste groep was 23,4 jaar (SD= 8,3) tegen 32,5 jaar gemiddeld 

(SD= 7,1) van de tweede groep. Van de 69 poliklinische patiënten waren er 39 in de leef-

tijdscategorie van 16 t/m 21 jaar.   
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Tabel 4.1. Vergelijking van de patiënten met normgroepen. 

Normgroepen   Totale groep Poliklinische patiënten Klinische patiënten Meetin-
stru-
menten 

Subscha-len 
M (SD) M (SD)  Statistische

toetsing 
 M (SD)  Statistische

toetsing 
 M (SD)  Statistische

toetsing 
 

Neuroticisme   29,6 (7,8)   33,5 (7,7) 6e deciel t(163)=6,5*   33,1 (7,8) 6e deciel t(65)=3,7*   33,8 (7,6) 
   

6e deciel t(97)=5,5* 

Extraversie   39,8 (6,5)   40,1 (5,4) 5e deciel t(163)=0,8   39,9 (5,4) 5e deciel t(65)=0,2   40,3 (5,4) 5e deciel t(97)=0,9 

Openheid   35,4 (6,6)   35,5 (5,4) 5e deciel t(162)=0,2   33,7 (4,8) 5e deciel t(65)=-2,8   36,7 (5,6) 6e deciel t(96)=2,3 

Altruïsme   42,5 (5,1)   39,3 (5,5) 4e deciel t(163)=-7,6*   37,7 (5,8) 3e deciel t(65)=-6,7*   40,3 (5,0) 4e deciel t(97)=-4,3* 

NEO-FFI 

Consciënti-
eusheid 

  45,3 (5,7)   44,5 (5,9) 5e deciel t(163)=-1,7   42,7 (6,5) 4e deciel t(65)=-3,3   45,7 (5,2) 5e deciel t(97)=0,9 

ZAV Dispositie   17,3 (5,4)   19,1 (6,4) 8e deciel t(140)=3,3*   21,5 (7,4) 8e deciel t(58)=4,3*   17,3 (4,9) 6e deciel t(81)=0,1 

Sociale angst   70,5 (17,8)   62,9 (19,2) Bene-
den ge-
middeld 

t(162)=-5,0*   64,4 (20,0) Gemid-
deld  

t(66)=-2,5   61,9 (18,7) Bene-
den ge-
middeld 

t(95)=-4,5* IOA 

Sociale 
vaardigheden 

 111,3 (15,8) 114.8 (21.6) Gemid-
deld  

t(162)=2,1 109,8 (23,5) Gemid-
deld  

t(65)=-0,5   118,1 (9,6) Boven
gemid-
deld  

t(96)=3,4* 

*p<0,00125 (α=0,05:aantal toetsen). Noot: NEO-FFI=Fivve Factor Inventory; ZAV=Zelf-Analyse Vragenlijst; IOA=Inventarisatielijst Omgaan met Anderen. 
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Patiënten vergeleken met normgroepen 

De gemiddelde scores van de onderzochte patiëntengroepen werden met behulp van one 

sample t-toetsen vergeleken met de gemiddelde scores van de normgroepen. Wat betreft 

persoonlijkheidskenmerken werden de scores van de totale groep patiënten op de NEO-FFI 

vergeleken met die van de normgroep ‘Mannen ouder dan 17 jaar’, ontleend aan een brede 

bevolkingssteekproef (Hoekstra, Ormel, & De Fruyt, 1996). Daarbij bleek dat de v

stelling dat de totale groep vergeleken met de normgroep hoger zou scoren op Neuroticis

en lager op Altruïsme kon worden ondersteund. De totale groep scoorde vergeleken me

normgroep echter niet hoger op Extraversie en niet lager op Consciëntieusheid. 

eronder-

me 

t de 

 

ati-

 
Tabel 4.2. Scores van de patiënten op de meetinstrumenten (gemiddelden en standaardafwijkingen). 

Meetinstru-
menten 

Factoren of subschalen Poliklinische p
enten 

Klinische patiën-
ten  

  M (SD) M (SD) 

Statistische toetsing 

Leeftijd    23,4 (8,3)   32,5 (7,1)   t(177)= -7,8* 

Totaal   18,7 (5,7)   21,1 (7,3)   F(1,151)=2,4 

Factor 1     9,9 (3,0)     8,7 (3,7)   F(1,137)=2,4 

PCL-R 

Factor 2     8,4 (3,4)   10,7 (3,6)   F(1,137)=8,5* 

Neuroticisme   33,1 (7,8)   33,8 (7,6)   F(1,161)=1,5 

Extraversie   39,9 (5,4)   40,3 (5,4)   F(1,161)=0,2 

Openheid   33,7 (4,8)   36,7 (5,6)   F(1,160)=8,4* 

Altruïsme   37,7 (5,8)   40,3 (5,0)   F(1,161)=6,8* 

NEO FFI 

Consciëntieusheid   42,7 (6,5)   45,7 (5,2)   F(1,161)=5,8* 

ZAV Dispositie   21,5 (7,4)   17,3 (4,9)   F(1,138)=8,3* 

ATV    50,3 (14,9)   43,4 (13,2)   F(1,135)=5,4* 

BVAQ  118,9 (20,5) 105,5 (21,1)   F(1,141)=9,7* 

AVL    92,3 (21,4)   78,1 (15,6)   F(1,160)=12,6* 

NAS Delen A + B 149,1 (32,4) 132,3 (24,4)   F(1,153)=8,2* 

Sociale angst   64,4 (20,0)   61,9 (18,7)   F(1,160)=0,9 IOA 

Sociale vaardigheden 109,8 (23,5) 118,1 (19,6)   F(1,160)=3,5 

*p<0,00125 (α=0,05:aantal toetsen). PCL-R=Psychopathy Checklist-Revised; NEO-FFI=Fivve Factor Inventory; 

ZAV=Zelf-Analyse Vragenlijst; ATV=Attributie Vragenlijst; BVAQ=Alexithymia Vragenlijst; AVL=Agressie Vragen-

lijst; NAS=Novaco Anger Scale; IOA=Inventarisatielijst Omgaan met Anderen. 

 

De totale groep patiënten werd ook vergeleken met een normgroep ‘aselect gekozen manne-

lijke Leidse inwoners van 16 tot 71 jaar’ (Van der Ploeg, Defares, & Spielberger, 1982) op de 

dispositie tot boosheid (ZAV). De veronderstelling dat de totale groep patiënten hoger zou 

scoren werd ondersteund, al werd aan die hogere totaalscore vooral bijgedragen door de po-

liklinische patiënten (zie tabel 4.1). Wat betreft de gerapporteerde probleemgedragingen op 
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het gebied van de sociale competentie, kon de totale groep vergeleken worden met een 

normgroep ‘normalen van 16 tot 80 jaar’ (Van Dam-Baggen & Kraaimaat, 2000). De IOA-

score van de totale groep op sociale angst was tegen de verwachting in lager dan het ge-

middelde van de normgroep. Deze lagere totaalscore was vooral het resultaat van de score 

bij de groep terbeschikkinggestelden. Eveneens tegen de verwachting in rapporteerde de 

groep terbeschikkinggestelden op de IOA meer sociale vaardigheden (zie tabel 4.1). 

Poliklinische patiënten vergeleken met terbeschikkinggestelden   

De poliklinische patiënten verschilden significant in leeftijd van de terbeschikkinggestelden. 

Omdat de resultaten op enkele meetinstrumenten significant correleerden met leeftijd, werd 

bij vergelijking van gemiddelden op de meetinstrumenten tussen beide groepen steeds met 

behulp van een ANCOVA gecorrigeerd voor leeftijd. Voor de α werd weer 0,00125 aange-

houden. De poliklinische patiënten verschilden, ook na correctie op leeftijd, op meerdere ma-

ten significant van de terbeschikkinggestelden (zie table 4.2). Zo scoorden de poliklinische 

patiënten lager op factor 2 van de PCL-R, lager op de domeinen Openheid, Altruïsme en 

Consciëntieusheid (NEO-FFI) en hoger op boosheiddispositie (ZAV-D). Tegen de verwach-

ting in bleek er geen significant verschil tussen de gemiddelde totaalscore op de PCL-R bij 

de groep terbeschikkinggestelden (M=21,5; SD=7,3) en die bij de groep poliklinische patiën-

ten (M=18,7; SD=5,8). In beide gevallen was die score relatief hoog. Cooke (1998) kwam, na 

inventarisatie van Europees onderzoek, op een gemiddelde van 16,2 voor gedetineerde mis-

dadigers en forensisch psychiatrische patiënten tezamen. Hildebrand & De Ruiter (2002) 

vonden met behulp van een Nederlandstalige versie bij een groep van 98 terbeschikkingge-

stelden een overeenkomstige score (M=21,3; SD=8,4), al waren dit niet uitsluitend patiënten 

met geweldsdelicten in hun voorgeschiedenis.  

Ook wat betreft vijandig en agressief gedrag scoorden de poliklinische patiënten te-

gen de verwachting in significant hoger dan de terbeschikkinggestelden op alle maten (ATV, 

AVL en NAS). Over het omgaan met gevoelens (BVAQ) werd door de terbeschikkinggestel-

den eveneens gunstiger gerapporteerd dan door de poliklinische patiënten. Er bleek geen 

verschil tussen beide groepen in sociaal competent gedrag. De veronderstelling dat de poli-

klinische patiënten meer sociaal competent gedrag en minder agressief gedrag zouden rap-

porteren dan de terbeschikkinggestelden werd derhalve niet ondersteund. 

 

4.4 Discussie 
 

Nederlandse forensisch psychiatrische patiënten met geweldsdelicten lijken, vergeleken met 

de gemiddelde Nederlander, afwijkend te scoren op de ‘big five’ persoonlijkheidsdomeinen 
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Neuroticisme (hoger) en Altruïsme (lager), maar niet op Extraversie en Consciëntieusheid. 

Ze zijn bovendien meer gedisponeerd tot boosheid dan de gemiddelde Nederlander en rap-

porteren minder angst in sociale situaties. Deze resultaten komen slechts ten dele overeen 

met onderzoeksgegevens afkomstig uit de internationale literatuur. Een verklaring voor de 

verschillen zou kunnen zijn dat het in dit onderzoek om een enigszins andere populatie gaat, 

namelijk die van forensisch psychiatrische patiënten en niet om die van agressieve personen 

of van delinquenten in het algemeen.  

De verschillen in persoonlijkheidskenmerken en in probleemgedragingen tussen de 

terbeschikkinggestelden en de poliklinische patiënten waren op bijna alle maten significant. 

Tegen de verwachting in scoorde de poliklinische groep lager op de persoonlijkheidsdomei-

nen Openheid, Altruïsme en Consciëntieusheid, hoger op vijandig en agressief gedrag en 

was er geen verschil in sociaal competent gedrag. Mogelijk verkeren poliklinische patiënten, 

in tegenstelling tot de groep terbeschikkinggestelden, in een omgeving waarin agressief ge-

drag vaker toegelaten en/of bekrachtigd wordt. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat afwijkend 

gedrag bij terbeschikkinggestelden in het algemeen gedurende het eerste jaar van opname 

significant afneemt, onder andere door verblijf in een gestructureerde en controlerende om-

geving (Nijman, De Kruyk, & Van Nieuwenhuizen, 2002).  

De resultaten van dit onderzoek moeten met voorzichtigheid worden gehanteerd, 

omdat geen aselecte steekproeven werden onderzocht. De onderzochte groep omvatte al-

leen patiënten voor wie de Agressiehanteringstherapie geïndiceerd was en die bereid waren 

die te volgen. Deze groep is niet representatief voor forensisch psychiatrische patiënten met 

geweldsdelicten in het algemeen. Daarnaast hebben zelfrapportage vragenlijsten als nadeel 

dat scores beïnvloed kunnen zijn door de neiging tot het geven van sociaal wenselijke ant-

woorden (Bech & Mak, 1995) en/of door het beperkte inzicht van de respondenten in eigen 

sociaal functioneren (Hollin & Palmer, 2001). Het geven van sociaal wenselijke antwoorden 

zal vooral een rol gespeeld hebben bij de terbeschikkinggestelden, omdat ze mogelijk veron-

derstelden dat de onderzoeksgegevens negatieve consequenties kunnen hebben voor een 

eventuele verlenging van hun maatregel.  

Opmerkelijk was dat beide groepen niet verschilden in hun (relatief hoge) gemiddelde 

totaalscore op de PCL-R. Het significante verschil tussen poliklinische patiënten en terbe-

schikkinggestelden op factor 2 (‘chronisch instabiel en antisociaal gedrag’) heeft waarschijn-

lijk te maken met de jongere leeftijd van de poliklinische patiënten, waardoor er minder gele-

genheid was tot het vertonen van chronisch instabiel en antisociaal gedrag. De PCL-R to-

taalscore is een goede voorspeller van toekomstig gewelddadig gedrag (Vertommen, Ver-

heul, De Ruiter, & Hildebrand, 2002). Meerdere longitudinale studies hebben aangetoond dat 
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gewelddadige volwassenen vaak in de adolescentie al ernstig agressief gedrag vertoonden 

(Loeber & Hay, 1997). De bevinding dat de jongere poliklinische patiënten in hun score op de 

PCL-R niet verschilden van de terbeschikkinggestelden impliceert een pleidooi voor een 

zorgvuldige risicotaxatie en een vroegtijdig ingrijpen bij jonge, gewelddadige delinquenten 

met psychiatrische problematiek. 
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5. Ontwikkeling van de Agressiehanteringstherapie1 
 

5.1 Introductie 
 
 

Pas in de jaren negentig is de ontwikkeling van cognitief-gedragstherapeutische program-

ma’s voor forensisch psychiatrische patiënten in Nederland op gang gekomen, en dan vooral 

voor patiënten met seksuele delicten in hun voorgeschiedenis. Tot voor kort ontbrak echter 

nog steeds een programma voor gewelddadige forensisch psychiatrische patiënten. Gesti-

muleerd door een workshop van Arnold Goldstein te Utrecht, begon Hornsveld (2004) daar-

om in 2000 met de ontwikkeling van de Agressiehanteringstherapie.  

In de literatuur is tot op heden nauwelijks gerapporteerd over behandelresultaten bij 

de Nederlandse forensisch psychiatrische populatie. Over onderzoek naar behandeleffecten 

bij delinquenten zijn wel diverse internationale publicaties verschenen. Zo concludeerden 

Lipton, Pearson, Cleland, & Yee (2003) op grond van een aantal meta-analyses dat cogni-

tief-gedragstherapeutische programma’s voor delinquenten een gunstig effect hebben op het 

recidiverisico. Bij de meeste meta-analyses ging het echter vooral om adolescente delin-

quenten, was er ook sprake van andere dan geweldsdelicten, waren de behandelingen niet 

bij uitstek gericht op afname van het agressieve gedrag en waren de onderzoeken van wis-

selende kwaliteit. Volgens de onderzoekers rechtvaardigen de enkele onderzoeken bij vol-

wassen delinquenten echter de conclusie dat ook bij deze groep cognitief-

gedragstherapeutische programma’s het meest effectief zijn. Dergelijke programma’s moe-

ten zich dan wel richten op (a) algemene criminogene factoren als middelenafhankelijkheid, 

beperkte zelfcontrole, tekort aan sociale vaardigheden, antisociale attitudes en antisociaal 

netwerk, en (b) specifieke factoren als psychotische symptomen en deviante seksuele voor-

keuren (Andrews & Bonta, 2003). Volgens Cooke & Philip (2001) kunnen dergelijke pro-

gramma’s tezamen met een aantal klinische verbeteringen leiden tot een afname van het re-

cidiverisico van 12 tot 25 %.  

 Een van de uitgewerkte programma’s voor agressief en gewelddadig gedrag is de 

Aggression Replacement Training (ART) van Goldstein, Glick, & Gibbs (1998). De training is 

gebaseerd op recente cognitief-gedragstherapeutische inzichten (Hollin, 2004) en omvat drie 

onderdelen: (a) ‘Anger Control Training’, ontleend aan de woedebeheersingstraining van Fe-

indler & Ecton (1986), (b) ‘Skillstreaming’, de door Goldstein ontwikkelde sociaalvaardig-

heidstraining (Goldstein & McGinnis, 1997) en (c) ‘Moral Reasoning Training’, gebaseerd op 

een model van Kohlberg (1984). De drie onderdelen besteden direct of indirect aandacht aan 
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1 Dit hoofdstuk is gedeeltelijk gebaseerd op een publicatie in het Tijdschrift voor Psychotherapie, 30, (1), 22-38. 



 

probleemgedragingen op het terrein van de perceptie (Akhtar & Bradley, 1991), attentie 

(Lochman, White, & Wayland, 1991), attributie (Dodge, Price, Bachorowski, & Newman, 

1990), cognitie (Lochman & Dodge, 1994), emotie (Zamble & Quinsey, 1997), sociale com-

petentie (Hollin, 1990) en moreel besef (Nelson, Smith, & Dodd, 1990; Palmer & Hollin, 

1999). De Aggression Replacement Training is ontwikkeld voor kinderen en adolescenten. 

Gecontroleerd onderzoek bij agressieve en/of delinquente adolescenten in residentiële in-

stellingen, in ambulante projecten en bij jeugdbendes leverden in het algemeen significante 

verbeteringen op bij jongeren die de ART gevolgd hadden (Goldstein, Glick, & Gibbs, 1998). 

De vorderingen werden vastgesteld aan de hand van sociaal functioneren, frequentie en 

ernst van incidenten, en het aantal arrestaties na beëindiging van de training. Een aangepas-

te versie van ART voor jongens en meisjes in een opvangcentrum leidde tot afname van an-

tisociaal gedrag, geoperationaliseerd als inbreuk op huisregels, inbreuk op sociale normen, 

inbreuk op iemands persoonlijk eigendom en agressie jegens het fysieke of psychische wel-

bevinden van anderen (Nugent, Bruley, & Allen, 1999). Uit een groot onderzoek in de staat 

Washington kwam naar voren dat ART bij agressieve en/of gewelddadige jongeren ook op 

langere termijn resulteerde in een significante afname van het recidiverisico, mits de training 

op ‘competente wijze’ werd uitgevoerd (Washington State Institute for Public Policy, 2004). 

Over de toepassing van de training bij gewelddadige volwassenen ontbreken vooralsnog 

adequate effectstudies.    

In Nederland is weinig onderzoek verricht naar het effect van behandelprogramma’s, 

zowel bij volwassen als bij jeugdige delinquenten (Bartels, Schuursma, & Slot, 2001). Van 

Gageldonk & Bartels (1991) voerden een meta-analyse uit van Nederlandse evaluatie- en ef-

fectonderzoeken van interventies voor delinquente of gedragsgestoorde jongeren. Zij con-

cludeerden dat vooral gedragstherapeutische bevordering van sociale competentie, zowel 

ambulant als residentieel, effectief is. Een van de weinige studies naar het effect van inter-

venties bij volwassen delinquenten werd verricht door Märker (1996). Zij deed gecontroleerd 

onderzoek naar de effecten van een zeer korte sociaalvaardigheidstraining (vier bijeenkom-

sten van 2 uur) onder 40 Nederlandse delinquenten in de leeftijd van 19 tot 60 jaar. Na de 

training werd een significant verschil in de verwachte richting gevonden tussen de experi-

mentele en de controle groep op vier van de zeven uitkomstvariabelen. Het onderzoek betrof 

echter een korte periode (tussen voor- en nameting), zodat niet duidelijk is of er ook op lange 

termijn klinische verbeteringen waren. Nelissen (2003) vond dat het recidiverisico bij delin-

quenten afnam na het volgen van het ‘Schakelproject’. In dit project werd niet alleen tijdens 

de detentie een cognitieve vaardigheidstraining gegeven, maar werd ook de terugkeer in de 

samenleving intensief begeleid. De toelatingscriteria tot het project waren echter nogal 
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streng: delinquenten mochten niet kampen met ernstige psychische of verslavingsproblema-

tiek, moesten gemotiveerd zijn voor opleiding of werk en werden geacht zich te houden aan 

een verplicht reclasseringscontact. De cognitieve vaardigheidstraining bleek echter niet bij te 

dragen tot de afname van het recidiverisico.  

 Afgelopen decennium is steeds duidelijker geworden dat de effectiviteit van een be-

handelprogramma niet alleen afhangt van de inhoud, maar ook van de randvoorwaarden 

(Lipsey, 1995). Hollin (1995) introduceerde in dit verband het begrip ‘behandelintegriteit’, dat 

wil zeggen dat ‘een programma wordt uitgevoerd zoals het in theorie en praktijk bedoeld is’. 

Voor een optimale behandelintegriteit moet volgens Cooke & Philip (2001) aan de volgende 

voorwaarden worden voldaan: (1) het programma is ontleend aan een empirische getoetst 

theoretisch kader, (2) het programma beschikt over een uitgebreid therapiedraaiboek, (3) het 

programma wordt geëvalueerd met ‘objectieve’ meetinstrumenten, (4) de behandelaars be-

schikken over de juiste kennis, ervaring en attitudes, en (e) de behandelaars worden gesu-

perviseerd om ervoor te zorgen dat het programma wordt uitgevoerd zoals beoogd.  

Dit hoofdstuk beschrijft eerst opzet en werkwijze van de Agressiehanteringstherapie, 

waarna de vraag aan de orde komt of behandelaars in meerdere, over het land verspreide, 

forensisch psychiatrische instellingen de therapie konden toepassen zoals beoogd. Ook 

wordt aandacht besteed aan de initiatieven ter bevordering van de behandelintegriteit. In het 

verlengde van de klinische praktijk worden nieuwe modulen voor de therapie op korte en op 

langere termijn beargumenteerd. Tot slot wordt ingegaan op het verschil in context waarbin-

nen de behandeling van klinische en poliklinische patiënten plaats vindt.  

 

 5.2 Agressiehanteringstherapie (AHT) 
 

Opzet 
De Agressiehanteringstherapie (Hornsveld, 2004a) heeft Goldstein’s Aggression Replace-

ment Training (Goldstein, Glick, & Gibbs, 1998) als uitgangspunt, maar werd aangepast voor 

de behandeling van agressieve adolescenten en volwassenen in Nederlandse forensisch 

psychiatrische settings. Die aanpassing betrof in eerste instantie een lagere frequentie van 

de therapiebijeenkomsten en bijgevolg een langere duur van de therapie. De frequentie werd 

gereduceerd van drie- tot eenmaal per week om de volgende redenen: (1) de therapie moest 

zowel in klinische als in ambulante settings toegepast kunnen worden en (2) de in de foren-

sisch psychiatrische instellingen beschikbare cognitief-gedragstherapeutisch geschoolde be-

handelaars werden ook ingezet voor andere behandelprogramma’s, te weten die voor sek-

sueel agressieve en voor chronisch psychotische patiënten (Hornsveld & Nijman, 2005). De 
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duur van de therapie werd vanwege de verminderde frequentie van de bijeenkomsten ver-

lengd van 10 tot 30 weken. 

De Agressiehanteringstherapie omvatte vijftien wekelijkse bijeenkomsten van 1½ uur 

(voor de modulen Woedebeheersing, Sociale vaardigheden en Moreel redeneren) en drie 

vijfwekelijkse terugkombijeenkomsten en werd gegeven aan groepen van vijf tot acht patiën-

ten. Aan de therapie was een module Zelfregulatie vaardigheden (Van Dam-Baggen & 

Kraaimaat, 1979; 2000) toegevoegd, zodat patiënten aan het eind van de behandeling een 

methode tot hun beschikking hadden om zelf problemen in de omgang met anderen aan te 

pakken. Op die manier werd niet alleen generalisatie van de in de therapie geleerde vaardig-

heden naar verwante situaties bevorderd, maar konden patiënten zich ook in geheel nieuwe 

situaties adequate vaardigheden eigen maken (Goldstein & Martens, 2000). De opzet van de 

AHT is weergegeven in tabel 5.1. 
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Tabel 5.1. Modulen van de Agressiehanteringstherapie. 

Module Bijeenkomsten Doelstelling 

Woedebeheersing Week 1 t/m 5 Herkennen van en adequaat omgaan met gevoelens als irritatie, 
boosheid, woede of agressie 

Sociale vaardigheden Week 6 t/m 10 Verbeteren of uitbreiden van relevante sociale vaardigheden 

Moreel redeneren Week 11 t/m 15 Kennis nemen van gangbare waarden en normen en leren oplossen 
van morele problemen 

Zelfregulatie 
vaardigheden 

Week 6 t/m 15 Veranderen van inadequaat aspiratieniveau, zichzelf bekrachtigen 
voor bereikte resultaten en programma’s kunnen maken voor nieuw 
gedrag 

Terugkombijeenkom-
sten 

Week 20, 25 en 
30 

Evaluatie en rapportage 

 

De therapiebijeenkomsten verliepen in principe volgens een vast plan en bestonden uit de 

volgende onderdelen:  

• korte bespreking van het zittingsplan; 

• verslag van de huiswerkopdrachten door één of meer patiënten; 

• introductie van de nieuwe vaardigheid of probleemsituatie; 

• oefening van de nieuwe vaardigheid of probleemsituatie; 

• toelichting op de huiswerkopdrachten voor de volgende bijeenkomst; 

• evaluatie.  

Voor de klinische patiënten was naast de AHT nog een tweetal modulen ontwikkeld: 

(a) Psychomotore therapie, voor het leren verlagen van het lichamelijk spanningsniveau, het 

herkennen van lichamelijke sensaties bij verschillende emoties en het observeren van non-

verbaal gedrag, en (b) Bewegingsagogie, voor het leren verlagen van spanning door licha-

melijke activiteiten, het samenwerken in groepsverband en het hebben van plezier in bewe-

ging. Deze modulen vormden samen met de AHT het behandelprogramma ‘Geweldsdelicten 

bij patiënten met een cluster B persoonlijkheidsstoornis’. 

 
Hornsveld, R.H.J. (mei 2006). Ontwikkeling en evaluatie van de Agressiehanteringstherapie voor geweldda-

dige forensisch psychiatrische patiënten, deel I. 

 
 

63

De indicatie AHT werd in een multidisciplinair behandelteam gesteld. Bij de klinische 

patiënten gebeurde dit op basis van dossieronderzoek, psychodiagnostiek en klinische in-

drukken. Patiënten waren namelijk aan het begin van de behandeling al enige tijd in de in-

stelling opgenomen. De indicatie werd vervolgens met de patiënt besproken door de behan-

delverantwoordelijke. Poliklinische patiënten kregen een intakegesprek, waarvoor niet alleen 

de patiënt maar ook de verwijzer, en bij adolescenten de ouders, werden uitgenodigd. De in-

taker kon meestal beschikken over informatie uit een vooronderzoek door een psychiater 

en/of psycholoog. Zowel met de klinische als de poliklinische patiënten vond voorafgaande 



 

aan de therapie individueel een kennismakingsgesprek plaats, waarin de doelen die de deel-

nemer zou willen bereiken werden geconcretiseerd en een behandelovereenkomst werd on-

dertekend.  

 

 Werkwijze 
In afwijking van de ART werd bij de module Woedebeheersing gebruik gemaakt van een in 

Nederland gebruikelijke werkwijze, namelijk die van de zogenaamde vijf G’s (gebeurtenis, 

gedachte, gevoel, gedrag en gevolg). Gebeurtenis (observatie) en gedachte (interpretatie) 

werden de eerste twee bijeenkomsten geoefend aan de hand van de brochure ‘Observeren’ 

van Van Dam-Baggen & Kraaimaat (1979, 2000). Tijdens de derde bijeenkomst werden ma-

nieren om lichamelijke spanning te verlagen geïnventariseerd. Gevoel en gevolg kwamen 

achtereenvolgens aan bod op de vierde en vijfde bijeenkomst. Dit gebeurde aan de hand van 

oefensituaties in de werkmap en situaties die door de patiënten op eerdere bijeenkomsten 

waren ingebracht. 

Bij de module Sociale vaardigheden werd in principe de werkwijze van Van Dam-

Baggen & Kraaimaat (1979, 2000) aangehouden, omdat de 50 situaties van Goldstein (1999) 

wat betreft de te oefenen vaardigheden veel overlap bleken te vertonen. Van Dam-Baggen & 

Kraaimaat onderscheidden zestien specifieke sociale vaardigheden, die afzonderlijk of in 

combinaties op de meeste sociale situaties van toepassing zijn. Uit deze zestien vaardighe-

den werden er twaalf geselecteerd die als alternatief voor agressief gedrag het meest rele-

vant leken. Als onderdeel van het huiswerk voor de vijfde bijeenkomst maakten de patiënten 

een keuze uit deze twaalf sociale vaardigheden, waaronder ‘weigeren’, ‘kritiek ontvangen’ en 

‘een compliment maken’. Aan de hand van de door de patiënten gemaakte keuzes werd een 

groepsrangorde opgesteld (zie tabel 5.2). In de zesde tot en met de tiende bijeenkomst wer-

den de vijf meest gekozen vaardigheden van de groepsrangorde geoefend. Voor de eerste 

vaardigheid die aan bod kwam, werden de patiënten gevraagd op een vijfpuntsschaal aan te 

geven hoeveel spanning ze ervaarden in vijf algemeen geformuleerde situaties voor deze 

vaardigheid. De patiënten oefenden in de zitting met de situatie die hun de minste spanning 

geeft.  
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Tabel 5.2. Door patiënten te kiezen sociale vaardigheden. 

Nr.  Sociale vaardigheid 

1.   Contact leggen (en in stand houden) 

2.  Een situatie beëindigen 

3.  Om hulp vragen (verzoek doen) 

4.  Weigeren 

5.  Reageren op een weigering 

6.  Kritiek geven 

7.  Reageren op kritiek 

8.  Mening geven 

9.  Voor jezelf opkomen 

10.  Waardering uiten tegen een ander 

11.  Waardering uitspreken over jezelf 

12.  Reageren op waardering 

 

In de daaropvolgende bijeenkomsten werd steeds geoefend met situaties die de patiënten 

zelf voorafgaand aan de zitting bedacht hadden, situaties die te maken hadden met de vaar-

digheid die in de betreffende zitting aan de orde kwam. Per te oefenen gedrag bedachten ze 

steeds vijf oefensituaties van ‘makkelijk naar moeilijk’. Voorafgaand aan het oefenen werden 

de doelen (‘Wat wil je bereiken?’) van en criteria (‘Waar let je op?’) voor die vaardigheid ge-

inventariseerd, waarna de patiënten een hand-out kregen van mogelijke doelen en criteria. 

Zowel tijdens de zitting als bij het huiswerk begonnen patiënten te oefenen met ‘gemakkelij-

ke’ situaties, dat wil zeggen situaties die weinig spanning gaven. Daarna werd per bijeen-

komst door de deelnemer de hiërarchie verder afgewerkt. 

De module Moreel redeneren omvatte vijf bijeenkomsten waarin morele probleemsi-

tuaties bediscussieerd werden. Een voorbeeld van zo’n situatie was bijvoorbeeld dat een col-

lega je een DVD-recorder aanbiedt voor een onwaarschijnlijk laag bedrag ‘omdat ie van de 

vrachtwagen gevallen is’. Eén situatie kwam op een bijeenkomst uitgebreid aan de orde, 

terwijl andere situaties als onderdeel van het huiswerk werden voorbereid. Daarnaast kregen 

patiënten de opdracht mee een moreel probleem op te lossen en daarvan verslag te doen in 

de huiswerkmap.  

De module Zelfregulatie vaardigheden was eveneens ontleend aan Van Dam-Baggen 

& Kraaimaat (1979, 2000). Aan de hand van de brochure ‘Eisen, activiteiten en waardering’ 

leerden patiënten eerst hun afgestemde eisen op te sporen en zichzelf te bekrachtigen voor 
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de betreffende activiteit. Vervolgens leerden ze belemmerende (dat wil zeggen vooral te ho-

ge of te vage) eisen op te sporen en deze bij te stellen. Tenslotte oefenden ze met het ma-

ken van een programma voor het doen toe- of afnemen van activiteiten. Na het oefenen van 

een stap in een programma (een oefensituatie), maakten de patiënten een verslag in de 

huiswerkmap. Daarbij werden ze gestimuleerd zichzelf te bekrachtigen als het beoogde doel 

bereikt was of anders hun eisen te verlagen en de situatie opnieuw te oefenen. Naarmate de 

therapie tegen het eind liep controleerden de therapeuten minder de uitvoering van de pro-

gramma’s en werd het signaleren van geslaagde maar ook minder geslaagde situaties aan 

de patiënten zelf overgelaten.  

Tijdens de eerste terugkombijeenkomst (week 20) deden de patiënten verslag van de 

verdere uitvoering van hun programma’s en rapporteerden ze over de manier waarop ze met 

het toepassen van de sociale vaardigheden verder waren gegaan. Daarna werd een pro-

bleemsituatie in het kader van Moreel redeneren besproken.  

Op de tweede terugkombijeenkomst (week 25) werd het inbrengen van geslaagde of 

minder geslaagde situaties vrijwel helemaal aan de patiënten overgelaten. Na dit onderdeel 

werd de therapie geëvalueerd aan de hand van een achttiental uitspraken over elementen 

van de therapie, de eigen inzet van de patiënten en de bereikte resultaten. De patiënten 

konden met behulp van een vijfpuntsschaal aangeven in welke mate die uitspraken op hen 

van toepassing waren. Enkele voorbeelden waren: ‘ik heb beter in de gaten welke schade je 

met agressief gedrag bij anderen aanricht’ en ‘ik was bij het begin van de behandeling vol-

doende ingelicht over wat er in de behandeling zou gaan gebeuren’.  

De therapie werd afgesloten tijdens de derde terugkombijeenkomst (week 30). Pati-

enten gaven eerst aan in hoeverre ze het in de therapie geleerde nog steeds toepasten. Dit 

gebeurde met behulp van een lijst met twaalf uitspraken, waarvan ze weer konden aangeven 

in welke mate die op hen van toepassing waren. Voorbeelden hiervan waren: ‘ik vertoon nu 

minder agressief gedrag dan aan het eind van de wekelijkse zittingen’ en ‘in een sociale si-

tuatie bedenk ik vaker vooraf wat ik wil bereiken’. Vervolgens werd het conceptverslag aan 

de verwijzer besproken, waarin melding werd gemaakt van de vorderingen die elke deelne-

mer had gemaakt, hun feitelijke aanwezigheid, de kwaliteit van het huiswerk en eventueel de 

probleemgedragingen die nog nadere aandacht vereisten. Tenslotte werd een certificaat als 

bewijs van deelname uitgereikt. 
 

 Behandelintegriteit 
Voor het uitvoeren van de AHT was voor de behandelaars een draaiboek (Hornsveld, 2004b) 

beschikbaar, waarin per bijeenkomst de verschillende onderdelen gedetailleerd waren uitge-

 
Hornsveld, R.H.J. (mei 2006). Ontwikkeling en evaluatie van de Agressiehanteringstherapie voor geweldda-

dige forensisch psychiatrische patiënten, deel I. 

 
 

66



 

werkt. De patiënten kregen aan het begin van de behandeling een losbladig werkboek 

(Hornsveld, 2004b) uitgereikt voor het maken van de huiswerkopdrachten. De gemaakte 

huiswerkopdrachten werden na bespreking van het huiswerk door de behandelaars ingeno-

men, vervolgens van commentaar voorzien en de daaropvolgende bijeenkomst weer uitge-

reikt. Om het bespreken van de informatiebrochures te vergemakkelijken waren deze zowel 

in het draaiboek voor de behandelaars als in het werkboek voor de patiënten opgenomen. 

De brochures waren geschreven in een zo eenvoudig mogelijk Nederlands. 

Hoofdbehandelaars dienden een gedragswetenschappelijke opleiding tot psycholoog 

of een medisch-specialistische opleiding tot psychiater gevolgd te hebben, bekend te zijn 

met het cognitief-gedragstherapeutische referentiekader en ervaring te hebben met groeps-

behandeling van weinig gemotiveerde psychiatrische patiënten. Van de co-therapeut werd 

verwacht dat deze een hogere beroepsopleiding maatschappelijk werk of sociaal psychiatri-

sche hulpverlening had gevolgd en ervaring had met het geven van trainingen aan psychia-

trische patiënten. 

Voor de (acht) behandelaars in de over het land verspreide instellingen werden door 

de eerste auteur op een centrale locatie tweewekelijkse afstemmingbijeenkomsten georgani-

seerd waarin voorkomende problemen met de uitvoering van de AHT konden worden be-

sproken. Bij de psychologen die de AHT leidden in FPI De Kijvelanden te Poortugaal (zes) 

en op polikliniek Het Dok te Rotterdam (vijf), en die een postdoctorale opleiding tot gezond-

heidszorgpsycholoog of klinisch psycholoog volgden, kwamen de uitvoeringsproblemen tij-

dens de tweewekelijkse supervisiebijeenkomsten aan de orde. Bij acute vragen of problemen 

konden behandelaars de eerste auteur tussen de afstemming- of supervisiebijeenkomsten in 

telefonisch of via e-mail raadplegen.    

 

5.3 Toepasbaarheid 
 
  Patiënten 
In de periode van 1 januari 2001 tot 1 juli 2005 werden 141 klinische en 198 poliklinische fo-

rensisch psychiatrische patiënten geïndiceerd voor de Agressiehanteringstherapie. De klini-

sche patiënten waren aselect opgenomen in zes TBS-klinieken en veroordeeld voor ernstige 

geweldsdelicten. Hun leeftijd was gemiddeld 34,9 jaar (SD=7,1; bereik=21-56 jaar). De poli-

klinische patiënten werden in het kader van een door de rechter opgelegde behandeling we-

gens geweldsdelicten behandeld op twee poliklinieken die een laagdrempelig toelatingsbe-

leid voerden. Bij de polikliniek te Rotterdam betrof het niet alleen volwassen maar in toene-

mende mate ook adolescente patiënten. De volwassen poliklinische patiënten waren gemid-
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deld 31,5 jaar (SD=7,8; bereik=21-51 jaar) en de adolescente poliklinische patiënten gemid-

deld 17,0 jaar (SD=1,5; bereik=13-20 jaar). Als ouders tijdens het intakegesprek aanwezig 

waren en aangaven opvoedingsproblemen te hebben werd hun begeleiding of behandeling 

aangeboden. De meeste ouders maakten van dit aanbod echter geen gebruik. Zie voor meer 

informatie over de patiënten hoofdstuk 2.1.  

 
Tabel 5.3. Enkele patiëntgegevens. 

Percentage drop-out  Aantal geïndi-

ceerde patiën-

ten 

Leeftijd Percentage 

allochtonen 
Hele groep Autochto-

nen 

Allochtonen

Klinische p

enten 

ati-

 

141 M=34,9; SD=7,1; 

bereik=23-56 jaar 

37,5 13,5 11,2 19,6 

Poliklinische 

patiënten (vol-

wassenen) 

83 M=31,5; SD=7,8; 

bereik=21-51 jaar  

49,4 34,9 34,1 37,5 

Poliklinische 

patiënten (ado-

lescenten) 

115 M=17,0; SD=1,5; 

bereik=13-20 jaar 

53,5 45,2 43,4 45,9 

 

 

Settings 
De klinische patiënten werden behandeld in een zestal over het land verspreide klinieken 

voor terbeschikkinggestelden, de poliklinische patiënten in een tweetal forensisch psychiatri-

sche poliklinieken. De instellingen hadden aanvankelijk weinig ervaring in de ontwikkeling en 

uitvoering van geprotocolleerde behandelprogramma’s. Mede daarom werd een onderzoek 

naar de toepassingsmogelijkheden van de Agressiehanteringstherapie door het manage-

ment van de betreffende instellingen gestimuleerd en ondersteund. Afspraken over de te 

volgen werkwijze werden in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd.   

 

Klinische praktijk  
De klinische patiënten verzuimden nogal eens (percentage afhakers: 13,5%), waarschijnlijk 

omdat de behandeling niet verplicht was. Degenen die de therapie afmaakten deden dat wel-

licht in de veronderstelling dat het volgen van de behandeling hun verblijf in de forensisch 

psychiatrische instelling zou kunnen bekorten. Was een patiënt niet tijdig op de bijeenkomst 

aanwezig, dan kon de groepsleiding op de afdeling gevraagd worden de betreffende patiënt 

te bewegen alsnog te komen. Slechts in enkele gevallen moest een patiënt van verdere 
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deelname worden uitgesloten vanwege chronisch provocatief gedrag jegens de behande-

laars. Het maken van de huiswerkopdrachten vond bij de klinische patiënten meestal indivi-

dueel of in kleine groepen plaats op een afdeling Onderwijs. De docenten bespraken met de 

patiënten de informatiestencils en assisteerden ze met het maken van de huiswerkopdrach-

ten. Behandelaars rapporteerden dat deze werkwijze door de meeste patiënten werd ge-

waardeerd en dat ook de patiënten die moeite hadden met lezen en schrijven zo in de groep 

een actieve bijdrage konden leveren. 

   Hoewel bij de poliklinische patiënten deelname aan de AHT direct of indirect door de 

rechter was opgelegd, was het verzuim aanzienlijk (percentage afhakers bij de volwassenen: 

34,9% en bij de adolescenten: 45,2%, zie tabel 5.3) en moesten nogal eens patiënten we-

gens ongeoorloofde afwezigheid van verdere deelname worden uitgesloten. Vooral bij de 

adolescenten slaagden de medewerkers van de jeugdreclassering er vaak niet in ongemoti-

veerde patiënten ertoe te bewegen de therapie te blijven volgen, ook al kon dit soms (op-

nieuw) detentie tot gevolg hebben. De volwassen poliklinische patiënten waren meestal in 

staat om zelfstandig de huiswerkopdrachten te maken. Omdat de adolescente patiënten over 

het algemeen veel moeite hadden met het huiswerk, was het aanvankelijk de bedoeling om 

voor deze groep twee bijeenkomsten per week te organiseren, één voor de therapie en één 

voor het maken van de huiswerkopdrachten. Uit contacten met de jeugdreclassering werd 

echter duidelijk dat twee bijeenkomsten per week op de polikliniek geen haalbare kaart wa-

ren, onder andere omdat de patiënten ook regelmatig bij de jeugdreclasseerder werden ver-

wacht. De enig haalbare oplossing bleek patiënten de mogelijkheid te bieden om vooraf-

gaande aan een bijeenkomst het huiswerk te maken met begeleiding van de behandelaars. 

De ervaring van de behandelaars leerde dat de meeste patiënten zo toch een actieve bijdra-

ge aan de groepsbijeenkomst konden leveren.  

Zowel de klinische als de poliklinische patiënten deden naar de mening van de be-

handelaars over het algemeen actief mee tijdens het onderdeel Woedebeheersing. Voor de 

meeste patiënten was de analyse van hun agressieve gedrag informatief en tegelijkertijd niet 

bedreigend omdat vooralsnog geen gedragsverandering van hen werd verlangd. Naarmate 

het onderdeel Woedebeheersing vorderde merkten de behandelaars dat de patiënten steeds 

vaker relevante situaties konden noemen.  

Het onderdeel Sociale vaardigheden bleek in de praktijk de meeste problemen op te 

leveren. Veel patiënten meenden over voldoende sociale vaardigheden te beschikken en 

vonden dat ze die op de juiste wijze toepasten. Behandelaars merkten dat als patiënten pro-

bleemsituaties inbrachten, die voor het merendeel te maken hadden met autoriteitsfiguren. 

Vrijwel alle groepen kozen wellicht daarom voor het oefenen van ‘‘grenzenstellend’e’ sociale 
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vaardigheden als ‘kritiek geven’, ‘weigeren’, ‘reageren op een weigering’ en dergelijke. ‘‘toe-

naderend’e’ sociale vaardigheden, zoals ‘contact leggen’ en ‘waardering uiten tegen een an-

der’ werden veel minder vaak gekozen. De behandelaars gingen daarom soms gedeeltelijk 

voorbij aan de keuze van de patiënten en lieten hen niet alleen ‘‘grenzenstellend’e’ maar ook 

‘‘toenaderend’e’ vaardigheden oefenen.  

Bij het onderdeel Zelfregulatie vaardigheden werd voor de behandelaars duidelijk 

hoezeer patiënten moeite hadden om geleerde vaardigheden te blijven toepassen en zichzelf 

nieuwe vaardigheden aan te leren. Het formuleren van een concreet doel en het onderverde-

len van dit doel in haalbare tussenstappen werden vrijwel altijd belemmerd door de hoge ei-

sen die de patiënten aan zichzelf stelden. Tijdens het onderdeel Moreel redeneren kwam tij-

dens de besproken morele dilemma’s naar voren dat veel patiënten een vijandige en wan-

trouwende houding ten opzichte van mensen in het algemeen hanteerden. Hoewel sommige 

patiënten vertelden voor naaste familieleden een uitzondering te maken, was vaak volgens 

de behandelaars uit hun dossiers gebleken dat zich in het verleden toch ernstige conflicten in 

de familiesfeer hadden voorgedaan. De meeste patiënten konden naar de mening van de 

behandelaars in hun argwanende en bagatelliserende attitude met zeer veel moeite enige 

verandering aanbrengen.  

De evaluatie van de therapie leverde nogal eens sociaal wenselijke antwoorden op. 

Sommigen bleven volharden in hun standpunt dat ze onterecht in de groep waren ingedeeld 

en bijgevolg er niets van opgestoken hadden. Relevantere informatie werd volgens de be-

handelaars door de patiënten gegeven als het ging over de opzet van de therapie. Zo bleken 

informatiebrochures voor veel patiënten niet altijd goed te volgen.  

 

 5.4 Aanpassingen van de Agressiehanteringstherapie 
 
De uitbreiding van de therapie op korte termijn betreft twee nieuwe modulen, namelijk ‘Ka-

raktervorming’ en ‘Ouderbegeleiding’ (Salmon, 2004). De module ‘Karaktervorming’ wordt 

toegevoegd omdat naar de mening van de behandelaars bij de toepassing van de Agressie-

hanteringstherapie bleek dat veel patiënten niet alleen reactief maar ook proactief agressief 

gedrag vertoonden. In dit nieuwe onderdeel zal uitgebreid aandacht besteed worden aan de 

negatieve consequenties van (proactief) agressief gedrag op langere termijn. Daarnaast ko-

men thema’s aan de orde als verantwoordelijkheid, samenwerking, eerlijkheid en dienst-

baarheid (Salmon, 2004).   

Tijdens de intakegesprekken met de adolescente poliklinische gesprekken gaven ou-

ders vaak aan niet om te kunnen gaan met het agressieve gedrag van hun zoon. Naar de 
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mening van de jeugdreclasseerder waren ouders soms zelfs geneigd dit gedrag te bekrach-

tigen. Voor de ouders van adolescente poliklinische patiënten zullen binnenkort tijdens de 

therapie aparte informatiebijeenkomsten (module ‘Ouderbegeleiding’) worden georganiseerd. 

Op die informatiebijeenkomsten worden ouders geïnformeerd over doel van de behandeling 

en krijgen ze advies over hoe met het probleemgedrag van hun kind om te gaan.  

Op de langere termijn zullen voor de klinische patiënten aan het programma ‘Ge-

weldsdelicten bij patiënten met een cluster B persoonlijkheidsstoornis’ psychoeducatieve en 

behandelmodules worden toegevoegd die zich richten op criminogene factoren als midde-

lenmisbruik en problemen in de omgang met de andere sekse. Daarnaast zal het programma 

zich niet langer beperken tot de periode waarin de patiënten in de kliniek verblijven en zullen 

op de extramurale resocialisatieafdelingen boostersessies worden georganiseerd.  

 
5.5 Tot slot 
 

De Agressiehanteringstherapie sloot volgens de behandelaars in principe aan bij de belang-

rijkste problematiek van gewelddadige forensisch psychiatrische patiënten, namelijk agres-

sief gedrag. De therapie kon worden toegepast in klinische instellingen met aanvankelijk be-

perkte ervaring in de ontwikkeling en uitvoering van behandelprogramma’s. Hoewel in eerste 

instantie bedoeld voor volwassenen, bleek de therapie ook toepasbaar bij adolescenten op 

de polikliniek. De therapie dient echter op korte termijn te worden uitgebreid met de module 

‘Karaktervorming’ en voor de adolescenten op de polikliniek ook met de module ‘Ouderbege-

leiding’. Op de langere termijn zal voor de klinische patiënten de therapie, als onderdeel van 

het behandelprogramma ‘Geweldsdelicten bij cluster B persoonlijkheidsstoornissen’, worden 

verlengd tot en met de resocialisatiefase. 

  Opmerkelijk is dat er voor de poliklinische patiënten veel meer dan bij de klinische pa-

tiënten allerlei organisatorische maatregelen genomen moesten worden om ervoor te zorgen 

dat ze de therapie gingen en bleven volgen. De structuur van een kliniek zorgt ervoor dat pa-

tiënten niet alleen een beter overzicht hebben van wat er van hen verlangd wordt, maar ook 

dat ze bij het niet nakomen van verplichtingen direct gewezen worden op hun verantwoorde-

lijkheden. Een klinische setting draagt zo bij tot een goede therapietrouw, maar heeft als na-

deel dat de patiënten moeten oefenen in weinig levensechte omgeving.  

  De omgeving van de poliklinische patiënten kenmerkt juist door het ontbreken van 

structuur en door het accepteren of soms zelf stimuleren van agressief of gewelddadig ge-

drag. Ondanks de veelheid aan maatregelen om de therapietrouw van de poliklinische pati-

enten te optimaliseren, bleek bij deze populatie het percentage afhakers hoog. Overigens 
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werd er bij de poliklinische patiënten geen verschil gevonden in percentage afhakers tussen 

autochtonen en allochtone patiënten (zie tabel 5.3). Poliklinische patiënten die behandeling 

afmaken hebben echter een kleinere kans om te recidiveren. Lösel (1995) concludeerde op 

grond van een aantal meta-analyses dat poliklinische behandeling over het algemeen effec-

tiever was dan klinische behandeling, mogelijk omdat poliklinische patiënten de geleerde 

vaardigheden in hun dagelijkse leven kunnen oefenen en toepassen.  

 Uit contacten met de (jeugd) reclassering bleek dat poliklinische patiënten die afhaak-

ten daarvan nauwelijks negatieve consequenties ondervonden. Hoewel de verwijzer kon be-

sluiten betrokkene bij de Officier van Justitie af te rapporteren, werd daar in sommige geval-

len van afgezien omdat ‘het nu vrij goed gaat met cliënt’. Als een patiënt al werd afgerappor-

teerd bij de Officier, wilde dat nog niet zeggen dat de zaak voor de rechter kwam, bijvoor-

beeld omdat door Officieren aan andere zaken een hogere prioriteit werd gegeven. Bij toe-

passing van de Agressiehanteringstherapie op een polikliniek lijkt het dus belangrijk om het 

beleid mede te richten op voorlichting aan en deskundigheidsbevordering bij verwijzers, Offi-

cieren van Justitie en rechters. 

  De toepassing van de Agressiehanteringstherapie heeft nog eens duidelijk gemaakt 

dat in de forensische psychiatrie behandelaars, zowel in een klinische als poliklinische set-

ting, de juiste randvoorwaarden moeten scheppen wil een behandeling effectief zijn. Dit vergt 

van hen dus niet alleen inhoudelijke maar ook organisatorische bekwaamheden en vasthou-

dendheid in hun optreden.  
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6. Verschillen tussen forensisch psychiatrische patiënten en de consequenties 
voor behandeling 
 

6.1 Introductie 
 

Er zijn aanwijzingen dat het van belang is de opzet van behandelprogramma’s voor geweld-

dadige forensisch psychiatrische patiënten aan te passen aan verschillende subpopulaties. 

Coie & Dodge (1997) meenden bijvoorbeeld dat het bij agressieve personen zinvol is een 

onderscheid te maken tussen reactieve en proactieve agressie (Dodge, 1991). Reactief 

agressieve personen zouden emotioneel, defensief en ‘heetgebakerd’ zijn en proactief 

agressieve personen berekenend, offensief en ‘koelbloedig’ (Dodge, Lochman, Harnish, Ba-

tes, & Petit, 1997). Zo zouden proactief agressieve kinderen meer zelfvertrouwen en een ho-

gere status onder leeftijd genoten hebben dan reactief agressieve kinderen (Day, Bream, & 

Pal, 1992; Dodge, 1991; Price & Dodge, 1989). Omdat bij reactief en proactief agressief ge-

drag verschillende mechanismen werkzaam lijken, adviseerden meerdere auteurs om aparte 

behandelprogramma’s te ontwikkelen (Akhtar & Bradley, 1991; Coie & Koeppl, 1990; Crick & 

Dodge, 1996, Day, Bream, & Pal, 1992). Brendgen, Vitaro, Tremblay, & Lavoi (2001) en Pul-

kinnen (1996) vonden dat met name proactief agressief gedrag, al dan niet in combinatie met 

reactief agressief gedrag, bij adolescenten gerelateerd is aan (toekomstig) fysiek agressief 

gedrag.  

  Cornell, Warren, Hawk, Stafford, Oram, & Pine (1996) onderzochten bij gewelddadige 

delinquenten de relatie tussen psychopathie en instrumenteel (= proactief) geweld. Uit een 

eerste analyse kwam naar voren dat een groep gewelddadige delinquenten niet zonder meer 

verdeeld kon worden in een subgroep instrumenteel en een subgroep reactief gewelddadige 

delinquenten: De instrumenteel gewelddadige delinquenten bleken ook een voorgeschiede-

nis van reactief geweld te hebben. Bij het vergelijken van de subgroep delinquenten die ten-

minste één instrumenteel gewelddadig delict hadden gepleegd met een subgroep reactief 

gewelddadige delinquenten en met een groep niet-gewelddadige delinquenten bleek dat de 

subgroep instrumenteel gewelddadige delinquenten significant hoger scoorde op psychopa-

thie, gemeten met de Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R; Hare, 1991). De reactief ge-

welddadige en niet-gewelddadige delinquenten verschilden niet van elkaar in PCL-R score. 

Een tweede studie bij delinquenten die waren verwezen voor een forensisch psychiatrisch 

onderzoek leverde dezelfde resultaten als het eerste onderzoek op, namelijk dat de instru-

menteel gewelddadige delinquenten significant hoger scoorden op de PCL-SV dan de reac-

tief gewelddadige delinquenten. De grootste groepsverschillen werden tijdens eerste onder-
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zoek gevonden bij de items van PCL-R factor 2 (‘chronisch instabiel en antisociaal gedrag’), 

maar tijdens het tweede onderzoek bij de items van PCL-SV factor 1 (‘egoïstisch, ongevoelig 

en zonder wroeging gebruik maken van anderen’).  

          Vassileva, Kosson, Abramowitz, & Conrod (2005) onderzochten welke subtypen kun-

nen worden onderscheiden bij psychopathische gedetineerden op grond van de scores op 

de twee factoren van de PCL-R, de mate van middelenafhankelijkheid, de interpersoonlijke 

interactie tijdens een gestandaardiseerd interview en angst als persoonlijkheidskenmerk. Zij 

vonden een viertal subtypen: (1) ‘primaire’ (=niet-angstige) psychopaten, (2) ‘secundaire’ 

(=angstige) psychopaten, (3) gedetineerden met antisociale en psychopatische kenmerken 

en (4) niet-psychopatische gedetineerden. De onderzoekers veronderstelden dat vanwege 

de aanwezigheid van angst ‘secundaire’ psychopaten eerder voor behandeling in aanmer-

king komen dan ‘primaire’ psychopaten. De laatste groep zou zich vaak tegen gedragsver-

andering verzetten.  

 Frick (1998) stelde op grond van exploratief onderzoek dat het twee-factoren model 

voor psychopathie ook van toepassing lijkt op het gedrag van antisociale jongeren. Persoon-

lijkheidskenmerken als ‘ongevoeligheid en kilheid’ enerzijds, en impulsief en antisociaal ge-

drag anderzijds zijn volgens hem waarschijnlijk twee aparte psychologische dimensies met 

verschillende correlaten: niet alle kinderen met gedragsstoornissen hebben een ‘ongevoelige 

en kille’ persoonlijkheid. Ter bevestiging van deze voorlopige bevinding vergeleken Frick, 

Cornell, Barry, Bodin, & Dane  (2003) in een vervolgonderzoek vier subgroepen van 24-25 

kinderen met elkaar. De subgroepen omvatten: (1) ‘normale’ kinderen, (2) kinderen met ge-

dragsstoornissen, (3) kinderen met een ‘ongevoelige en kille’ persoonlijkheid en (4) ‘onge-

voelige en kille’ kinderen met gedragsstoornissen. De onderzoekers vonden dat vooral de 

laatste groep geneigd is proactief agressief gedrag te vertonen, terwijl kinderen met alleen 

gedragsstoornissen vaker reactief agressief gedrag vertonen.  

In Nederland is tot op heden geen indeling van gewelddadige forensisch psychiatri-

sche patiënten in subtypen beschreven die consequenties kan hebben voor de opzet van 

behandelprogramma’s voor deze populatie. Wel is er door Hornsveld, Van Dam-Baggen, 

Lammers, Nijman, & Kraaimaat (zie hoofdstuk 4) exploratief onderzoek gedaan naar de per-

soonlijkheidskenmerken en probleemgedragingen van de hele populatie. Zij vonden dat, ver-

geleken met de gemiddelde Nederlandse bevolking, de scores van de patiënten verschilden 

op de ‘Big Five’ persoonlijkheidsdomeinen Neuroticisme (hoger) en Altruïsme (lager), maar 

niet op de domeinen Extraversie, Openheid en Consciëntieusheid. De patiënten bleken ook 

meer gedisponeerd tot boosheid en woede dan de normgroep. Vergeleken met een norm-

groep scoorden de patiënten significant lager op sociale angst, maar was er geen verschil in 
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gerapporteerde sociale vaardigheden tussen de patiënten en de normgroep. Helaas kon niet 

vastgesteld worden in hoeverre de patiënten afwijkend scoorden op de vragenlijsten voor vij-

andigheid en agressief gedrag, omdat voor deze vragenlijsten geen normen beschikbaar wa-

ren. 

Om te onderzoeken of een indeling van gewelddadige forensisch psychiatrische pati-

enten op basis van de twee factoren van de Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R; Ver-

tommen, Verheul, De Ruiter, & Hildebrand, 2002) consequenties moet hebben voor de opzet 

van een behandeling werden vier subgroepen samengesteld. Subgroep 1 scoorde lager dan 

de mediaan op de factoren 1 en 2, subgroep 2 hoger dan de mediaan op factor 1 maar lager 

dan de mediaan op factor 2, subgroep 3 lager dan de mediaan op factor 1 maar hoger dan 

de mediaan op factor 2 en subgroep 4 hoger dan de mediaan op de factoren 1 en 2. Op 

grond van de literatuur, het eerder genoemde exploratief onderzoek van Hornsveld e.a. (zie 

hoofdstuk 4) en klinische bevindingen werd verwacht dat alle vier de subgroepen hoger zou-

den scoren op neuroticisme en boosheid als dispositie, maar lager op altruïsme in vergelij-

king tot de Nederlandse bevolking. Gezien de relatief hogere score van de subgroepen 2 en 

4 op factor 1 van de PCL-R was de verwachting dat deze twee subgroepen lager zouden 

scoren op sociale angst en hoger op sociale vaardigheden in vergelijking met de normgroep. 

Daarnaast werd, gezien de relatief lagere score op factor 1, verondersteld dat de subgroe-

pen 1 en 3 op sociale angst gelijk zouden scoren aan de normgroep en wat betreft sociale 

vaardigheden lager zouden scoren dan de normgroep.  

 Bij een vergelijking tussen de vier subgroepen was de verwachting dat de subgroe-

pen 2 en 4 lager zouden scoren op neuroticisme dan de subgroepen 1 en 3. Vanwege de 

PCL-R score werd tevens verondersteld dat de subgroepen 2 en 3 hoger zouden scoren op 

agressief gedrag dan subgroep 1, en subgroep 4 hoger dan de subgroepen 2 en 3. Op so-

ciale angst en vijandigheid zouden naar verwachting de subgroepen 1 en 3 hoger en op so-

ciale vaardigheden lager scoren dan de subgroepen 2 en 4. Per subgroep werden tevens de 

factoren geanalyseerd die bijdragen tot vijandig en agressief gedrag. De verwachting was 

dat bij alle subgroepen neuroticisme een belangrijke rol zou spelen en daarnaast bij de sub-

groepen 1 en 3 sociale angst en bij de subgroepen 2 en 4 sociale vaardigheden.  

 

6.2 Methode 
 

Patiënten 
Patiënten werden in dit onderzoek voorafgaand aan de Agressiehanteringstherapie gemeten; 

het betrof in totaal 133 klinische en 176 poliklinische patiënten. De klinische patiënten (vol-
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wassenen) waren aselect opgenomen in zes TBS-klinieken en veroordeeld voor ernstige 

geweldsdelicten. Hun leeftijd was gemiddeld 35,3 jaar (SD=8,9; bereik=21-63 jaar). De poli-

klinische patiënten (volwassenen en adolescenten) in dit onderzoek bezochten een foren-

sisch psychiatrische polikliniek te Rotterdam in het kader van een door de rechter opgelegde 

behandeling wegens geweldsdelicten; hun leeftijd was gemiddeld 22,6 jaar (SD=8,4; be-

reik=16-48 jaar). Zie voor meer informatie over de patiënten hoofdstuk 2.1.  

 

 Design 
Voor de samenstelling van de subgroepen werden eerst voor de totale groep patiënten de 

mediaan van de PCL-R factoren 1 en 2 berekend (respectievelijk 10 en 10). Daarna werden 

de vier subgroepen gedefinieerd: subgroep 1 (laag/laag) met factor 1 <10 en factor 2 <10, 

subgroep 2 (hoog/laag) met factor 1 ≥ 10 en factor 2 <10, subgroep 3 (laag/hoog) met factor 

1 <10 en factor 2 ≥ 10 en subgroep 4 (hoog/hoog) met factor 1 ≥ 10 en factor 2 ≥ 10 (zie ta-

bel 6.1). 
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Tabel 6.1. Verdeling van de vier subgroepen over settings.  
Setting 

Klinische patiënten Poliklinische patiënten 
Totaal  Subgroep 

N Leeftijd (M, SD) Percen-
tage 

N Leeftijd (M, SD) Percen-
tage 

N Leeftijd (M, SD) Percen-
tage 

1 (laag/laag)     35    37,5 (9,4)   11,3     55    22,8 (10,1)   17,8    90        28,5 (12,2)   29,1 

2 (hoog/laag)      12    46,4 (8,6)     3,9     45    22,0 (6,9)   14,5     57    27,1 (12,4)   18,4 

3 (laag/hoog)     36    32,4 (7,2)   11,7     18    24,4 (9,4)     5,8     54    29,8 (8,7)   17,5 

4 (hoog/hoog)     50    33,2 (7,3)   16,2     58    22,4 (7,4)   18,8   108    27,4 (9,1)   35,0 

Totaal    133    35,3 (8,9)   43,1   176    22,6 (8,4)   56,9   309    28,1 (10,7) 100,0 
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Meetinstrumenten 
De NEO-Five Factor Inventory (Hoekstra, Ormel, & De Fruyt, 1996), de Zelf-Analyse Vragen-

lijst (ZAV; Van der Ploeg, Defares, & Spielberger, 1982) en de Psychopathy Checklist-

Revised (Vertommen, Verheul, De Ruiter, & Hildebrand, 2002) werden gebruikt voor het me-

ten van persoonlijkheidskenmerken. Voor het meten van agressief en sociaal competent ge-

drag werd gebruik gemaakt van de Attributie Vragenlijst (ATV; Hornsveld, Nijman, & Kraai-

maat, 2002), de Agressie Vragenlijst (AVL; Meesters, Muris, Bosma, Schouten, & Beuving, 

1996), de Inventarisatielijst Omgaan met Anderen (IOA; Van Dam-Baggen & Kraaimaat, 

2000) en de Observatie Schaal voor Agressief Gedrag (OSAG; zie hoofdstuk 3). Op de PCL-

R en de OSAG na waren alle gebruikte meetinstrumenten zelfrapportage vragenlijsten. Zie 

voor meer gegevens over meetinstrumenten en normgroepen: hoofdstuk 2.2. 

Bij de Inventarisatielijst Omgaan met Anderen (IOA; Van Dam-Baggen & Kraaimaat, 

2000) werden ten behoeve van dit onderzoek werden twee a priori subschalen samenge-

steld. De subschaal ‘grenzenstellend’ gedrag’ bestaat uit de subschalen Kritiek geven en 

Aandacht vragen voor je eigen mening, de subschaal ‘toenaderend’ gedrag uit Waardering 

voor een ander uitspreken en Initiatief nemen tot contact. 

 

6.3 Resultaten 
  

 Vergelijking met normgroepen 
Vergeleken met de normgroepen scoorden alle vier de subgroepen significant lager op de 

NEO-FFI subschaal Altruïsme (p<0,01) en significant hoger op de ZAV subschaal Boosheid 

als dispositie (p<0,05 en p<0,01). Op de NEO-FFI subschalen Neuroticisme en Consciënti-

eusheid werd echter tegen de verwachting in door de subgroepen verschillend gescoord. 

Subgroepen 1 (laag/laag), 3 (laag/hoog) en 4 (hoog/hoog) scoorden significant hoger dan de 

normgroep op de NEO-FFI subschaal Neuroticisme (p<0,01), terwijl subgroep 2 (hoog/laag) 

niet significant van de normgroep verschilde, Op de NEO-FFI subschaal Consciëntieusheid 

scoorden de subgroepen 1, 3 en 4 tegen de verwachting in significant lager dan de norm-

groep (p<0,05 en p<0,01) en verschilde subgroep 2 niet van de normgroep. Subgroep 2 

scoorde als enige significant hoger op de subschaal Extraversie (p<0,01)(zie tabel 6.2). 
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Tabel 6.2. De vier subgroepen vergeleken met normgroepen. 

Normgroepen Subgroep 1 (laag/laag) 
(n=90) 

 Subgroep 2 (hoog/laag) 
(n=57) 

 Subgroep 3 (laag/hoog) 
(n=54) 

 Subgroep 4 (hoog/hoog) 
(n=108) 

Meetin-
strumen-
ten 

Subschalen 

M (SD) M (SD) Statistische
toetsing 

 M (SD) Statistische
toetsing 

 M (SD) Statistische
toetsing 

 M (SD) Statistische
toetsing 

 

NEO-FFI Neuroticisme   29,6 (7,8)       34,6 (8,9) t(89)= 5,3**   30,2 (8,1) t(56)= 0,5   33,3 (7,5) t(53)= 3,6 **   31,9 (7,6) t(107)= 2,5** 

 Extraversie   39,8 (6,5)     39,2 (6,1) t(89)=-0,9   41,9 (5,4) t(56)= 2,9**   40,7 (4,8) t(53)= 1,3   40,5 (5,1) t(107)= 1,4 

 Openheid   35,4 (6,6)    34,3 (5,2) t(89)=-2,0*   35,3 (4,6) t(56)=-0,3   35,0 (6,1) t(53)=-0,5   35,1 (5,9) t(107)=-0,6 

 Altruïsme   42,5 (5,1)    40,0 (5,5) t(89)=-4,3**   40,6 (4,2) t(56)=-3,3**   39,6 (4,9) t(53)=-4,4**   39,1 (5,6) t(107)=-6,4** 

 Consciën-
tieusheid 

  45,3 (5,7)    44,1 (6,5) t(89)=-1,8*   45,7 (6,0) t(56)= 0,4   43,5 (5,6) t(53)=-2,4*   43,7 (7,0) t(107)=-2,5** 

ZAV Dispositie   17,2 (5,3)    21,6 (8,6) t(89)= 4,6**   18,9 (6,4) t(56)= 1,9*   21,4 (8,3) t(53)= 3,4**   20,9 (9,0) t(107)= 3,9** 

Totaal   70,5 (17,8)    71,5 (22,9) t(89)= 0,4   62,1 (24,5) t(56)=-2,5**   63,8 (21,3) t(53)=-2,3*   62,6 (21,9) t(107)=-3,6** 

Grenzenstel-
lend 

  31,6 (9,2)   28,2 (9,7) t(89)=-3,3**   23,8 (9,3) t(56)=-6,1**   25,6 (9,6) t(53)=-4,4**   24,5 (8,6) t(107)=-8,3** 

IOA So-
ciale 
angst 

Toenaderend   14,9 (5,5)   17,9 (6,2) t(89)= 4,4**   15,6 (7,3) t(56)= 0,7   15,2 (5,5) t(53)= 0,4   15,8 (6,3) t(107)= 1,3 

Totaal   111,3 (15,8) 107,8 (19,8) t(89)=-1,7* 117,9 (24,8) t(56)= 1,9* 120,8 (18,6) t(53)= 3,6** 117,8 (24,2) t(107)= 2,7** 

Grenzenstel-
lend 

  36,9 (8,1)   37,9 (7,6) t(89)= 1,2   41,3 (10,9) t(56)= 2,9**   43,0 (8,3) t(53)= 5,3**   42,4 (9,3) t(107)= 6,0** 

IOA So-
ciale 
vaardig-
heden 

Toenaderend   32,0 (5,8)   28,9 (6,1) t(89)=-4,7**   31,4 (7,8) t(56)=-0,6   32,4 (5,7) t(53)= 0,4   31,3 (6,9) t(107)=-1,1 

*p<0,05; **p<0,01 (eenzijdig). Noot: NEO-FFI = Neo Five Factor Inventory, ZAV = Zelf-Analyse Vragenlijst; IOA = Inventarisatielijst Omgaan met Anderen.
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Tabel 6.3. De vier subgroepen onderling vergeleken. 

Subgroep 1  
(laag/laag) (n=90) 

Subgroep 2 
(hoog/laag) (n=57) 

Subgroep 3 
(laag/hoog) (n=54) 

Subgroep 4  
(hoog/hoog) (n=108) 

Meetin-
strumen-
ten 

Factoren of subscha-
len 

M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

Statistische toetsing 

Leeftijd         28,5 (12,2)         27,1 (12,4)         29,8 (8,7)         27,4 (9,1) F(3,308)=0,8 
Totaal        12,5 (4,0)         19,7 (3,3)         20,2 (3,5)         26,5 (4,0)  
Factor 1          6,3 (2,2)         11,7 (1,7)           7,1 (2,4)         12,5 (2,1)  

PCL-R 

Factor 2          5,9 (2,3)           7,1 (1,9)         11,6 (2,2)         12,2 (2,0)  
Neuroticisme        34,6 (8,9)         30,2 (8,1)         33,3 (7,5)         31,9 (7,6) F(3,308)=4,4* 1>2,4 
Extraversie        39,2 (6,1)         41,9 (5,4)         40,7 (4,8)         40,5 (5,1) F(3,308)=2,9* 1<2 
Openheid        34,3 (5,2)         35,3 (4,6)         35,0 (6,1)         35,1 (5,9) F(3,308)=0,4 
Altruïsme        40,0 (5,5)         40,6 (4,2)         39,6 (4,9)         39,1 (5,6) F(3,308)=1,2 

NEO-FFI 

Consciëntieusheid         44,1 (6,5)         45,7 (6,0)         43,5 (5,6)         43,7 (7,0) F(3,308)=1,4 
ZAV Dispositie        21,6 (8,6)         18,9 (6,4)         21,4 (8,3)         20,9 (9,0) F(3,308)=1,2 
ATV         49,3 (16,1)         42,7 (11,9)         43,9 (13,8)         46,2 (15,7) F(3,308)=2,3, 

Totaal        84,0 (19,6)         84,3 (21,8)         86,1 (13,6)         83,9 (19,2) F(3,308)=0,2 
Fysieke agressie        26,6 (7,7)         27,9 (8,3)         29,9 (5,8)         28,2 (7,4) F(3,308)=2,2 
Verbale agressie        15,0 (3,7)         15,0 (3,4)         15,0 (2,5)         15,1 (3,6) F(3,308)=0,0 
Woede        19,5 (5,6)         19,5 (5,2)         19,4 (4,3)         19,0 (5,4) F(3,308)=0,2 

AVL 

Vijandigheid        22,9 (6,7)         21,9 (7,8)         21,7 (5,7)         21,5 (6,6) F(3,308)=0,7 
Totaal        71.5 (22.9)         62.1 (24.5)         63.8 (21.3)         62.6 (21.9) F(3,308)=2.8* 1>4 
Grenzenstellend        28.2 (9.7)         23.8 (9.3)         25.6 (9.6)         24.5 (8.6) F(3,308)=2.9* 1>2 

IOA So-
ciale 
angst 

Toenaderend        17.9 (6.2)         15.6 (7.3)         15.2 (5.5)         15.8 (6.3) F(3,308)=2.7* 1>3 
Totaal      107.8 (19.8)       117.9 (24.8)       120.8 (18.6)       117.8 (24.2) F(3,308)=4.9* 1<3,4 
Grenzenstellend        37.9 (7.6)         41.3 (10.9)         43.0 (8.3)         42.4 (9.3) F(3,308)=5.0* 1<3,4 

IOA So-
ciale 
vaardig-
heden Toenaderend        28.9 (6.1)         31.4 (7.8)         32.4 (5.7)         31.3 (6.9) F(3,308)=3.4* 1<3 

*p<0,05 (tweezijdig). Noot: PCL-R=Psychopathy Checklist-Revised; NEO-FFI=Neo Five Factor Inventory; ZAV=Zelf-Analyse Vragenlijst; ATV=Attributie Vragenlijst; 

AVL=Agressie Vragenlijst; NAS=Novaco Anger Scale; IOA=Inventarisatielijst Omgaan met Anderen. 
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Naar verwachting scoorden de subgroepen 2 en 4 significant lager dan de normgroep op de 

IOA Sociale angst (p<0,01) en subgroep 1 gelijk aan de normgroep. Subgroep 3 scoorde 

echter ook significant lager op IOA Sociale angst (p<0,05). Bij een nadere analyse bleken al-

le vier de subgroepen significant lager dan de normgroep1 te scoren op de ‘grenzenstellende’ 

subschalen van IOA Sociale angst (p<0,01). Daarnaast bleek groep 1 significant hoger te 

scoren op de ‘toenaderende’ subschalen van IOA Sociale angst (p<0,01). Wat betreft de IOA 

Sociale vaardigheden scoorden de subgroepen 2 en 4 naar verwachting significant hoger 

(p<0,01 en p<0,05) en subgroep 1 significant lager (p<0,05) dan de normgroep. Echter, an-

ders dan verwacht, scoorde ook subgroep 3 significant hoger dan de normgroep (p<0,05) op 

IOA Sociale vaardigheden. De subgroepen 2, 3 en 4 scoorden significant hoger dan de 

normgroep1 op de ‘grenzenstellende’ subschalen van IOA Sociale vaardigheden (p<0,01), 

terwijl subgroep 1 hierop gelijk aan de normgroep scoorde. Alleen subgroep 1 scoorde signi-

ficant lager op de ‘toenaderende’ subschalen van IOA Sociale vaardigheden (p<0,01). De 

vragenlijsten voor het meten van vijandigheid (ATV) en agressief gedrag (AVL) waren niet 

genormeerd, zodat niet onderzocht kon worden in hoeverre de verschillende subgroepen ten 

aanzien van deze gedragingen van ‘normalen’ verschilden. 

Bij een vergelijking tussen de vier subgroepen bleek subgroep 1 wel (p<0,05) maar 

subgroep 3 niet hoger te scoren op de NEO-FFI subschaal Neuroticisme dan de subgroepen 

2 en 4. Eveneens tegen de verwachting in scoorde subgroep 1 wel, maar subgroep 3 niet 

hoger op IOA Sociale angst (p<0,05) en lager op IOA Sociale vaardigheden (p<0,05). Tegen 

de verwachting in werden tussen de vier subgroepen geen verschillen gevonden in gerap-

porteerde vijandigheid en agressief gedrag.   

 

Relaties tussen persoonlijkheidskenmerken en probleemgedragingen  
In een tweede studie werd voor de vier subgroepen de relatie onderzocht tussen enerzijds 

boosheid als dispositie (ZAV-D), vijandigheid (ATV) en agressief gedrag (AVL), en anderzijds 

neuroticisme (NEO-FFI), sociale angst (IOA) en sociale vaardigheden (IOA). 

                                                 
 
1 Voor een vergelijking van de a priori subschalen ‘grenzenstellend’ en ‘toenaderend’ gedrag met normgroepen 

werden de gemiddelden en standaarddeviaties van de normgroepen behorende bij de samenstellende subscha-

len bij elkaar opgeteld.  
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Tabel 6.4. Correlaties per subgroep tussen enerzijds agressiematen en anderzijds neuroticisme, sociale angst en sociale vaardigheden.  

NEO-FFI Neuroticisme IOA Sociale angst IOA Sociale vaardigheden Meetin-
strumen-
ten 

Subschalen 
 Sub-

groep 1  
Sub-

groep 2 
Sub-

groep 3 
Sub-

groep 4 
 Sub-

groep 1 
Sub-

groep 2 
Sub-

groep 3 
Sub-

groep 4 
 Sub-

groep 1 
Sub-

groep 2 
Sub-

groep 3 
Sub-

groep 4 
ZAV Dispositie   0,57**   0,48**   0,25   0,34**   0,24*   0,28*   0,40**   0,00  -0,16   0,05  -0,14   0,10 

ATV    0,18   0,17   0,10   0,08   0,01  -0,09   0,44**   0,13  -0,14   0,02  -0,54**   0,10 

Totaal   0,44**   0,42**   0,39**   0,45**   0,23*   0,19   0,24   0,07  -0,08   0,03  -0,02  -0,01 

Totaal   0,48**   0,31*   0,34*   0,16    ---    ---    ---  -0,40**  -0,29*  -0,38**  -0,36** 

Grenzenstel-
lend 

  0,43**   0,41**   0,35*   0,18   0,94**   0,96** 

IOA So-
ciale 
angst 
 

AVL 

   --- 

  0,93**   0,93**  -0,39**  -0,33*  -0,32*  -0,32** 

Toenaderend   0,41   0,23   0,14   0,06   0,91**   0,96**   0,86**   0,91**  -0,31**  -0,21  -0,34*  -0,35** 

Totaal  -0,34**  -0,12  -0,23  -0,23*  -0,40**  -0,29*  -0,38**  -0,36*    ---    ---   ---   --- 

Grenzenstel-
lend 

 -0,23*  -0,24  -0,16  -0,18  -0,39**  -0,24  -0,32*  -0,36**   0,89**   0,93**   0,86**   0,93** 

Sociale 
vaardigh
eden 

Toenaderend  -0,33**  -0,13  -0,21  -0,34**  -0,30**  -0,16  -0,32  -0,27**   0,92**   0,92**   0,83**   0,89** 

*p<0,05; **p<0,01 (tweezijdig). Noot: NEO-FFI = Neo Five Factor Inventory; ZAV = Zelf-Analyse Vragenlijst; ATV = Attributie Vragenlijst; AVL = Agressie Vragenlijst; NAS = 

Novaco Anger Scale; IOA = Inventarisatielijst Omgaan met Anderen.   
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Bij alle vier de subgroepen werd een significant verband (p<0,01 en p<0,05) gevonden tus-

sen agressief gedrag (AVL) en neuroticisme (NEO-FFI), maar niet tussen vijandigheid  (ATV) 

en neuroticisme (NEO-FFI). Een significant positieve correlatie tussen sociale angst (IOA) en 

vijandigheid (ATV) werd alleen aangetroffen bij subgroep 3 (p<0,01) en tussen sociale angst 

(IOA) en agressief gedrag (AVL) bij subgroep 1 (p<0,05). Bij subgroep 3 was ook sprake van 

een significant negatieve correlatie (p<0,01) tussen sociale vaardigheden (IOA) en vijandig-

heid (ATV)(zie tabel  6.4).   

  

Factoren die vijandigheid en agressief voorspellen 
Om een indruk te krijgen van de invloed van factoren als neuroticisme, sociale angst en so-

ciale vaardigheden op agressief gedrag werd een aantal multiple regressie analyses uitge-

voerd. Deze analyses leverden bij de vier subgroepen verschillende resultaten op, die vaak 

anders waren dan verwacht. Zo bleek bij de subgroepen 1 (laag/laag), 2 (hoog/laag) en 4 

(hoog/hoog) dat boosheid als dispositie (ZAV-D) alleen voorspeld (p<0,01) werd door neuro-

ticisme (NEO-FFI) en niet door sociale angst of sociale vaardigheden (IOA). Vijandigheid, 

zoals gemeten door de ATV, werd bij de vier subgroepen patiënten over het algemeen niet 

voorspeld door neuroticisme (NEO-FFI), sociale angst (IOA) en sociale vaardigheden (IOA), 

zowel in ‘grenzenstellende’ als ‘toenaderende’ situaties. Echter, bij subgroep 1 bleek vijan-

digheid (ATV) significant (p<0,05) te worden voorspeld door vermijding van ‘toenaderend’ 

gedrag in sociale situaties (IOA) en bij subgroep 4 significant (p<0,01) door sociale angst in 

‘toenaderende’ situaties (IOA)(zie tabel 6.5). 

Bij alle vier de subgroepen bleek agressief gedrag, gemeten met de AVL te worden 

voorspeld (p<0,01 en p<0,05) door neuroticisme (NEO-FFI) en, anders dan verwacht, bij de 

subgroepen 1 (p<0,01) en 2 (p<0,05) ook door ‘grenzenstellende’ en ‘toenaderende’ sociale 

vaardigheden (IOA). Verschillen tussen de subgroepen bleken ook bij fysiek agressief ge-

drag (AVL): bij de subgroepen 2 (hoog/laag) en 4 (hoog/hoog) werd fysieke agressie voor-

speld (p<0,01 en p<0,05) door neuroticisme (NEO-FFI). Bij subgroep 1 bleek fysieke agres-

sie te worden voorspeld door ‘grenzenstellende’ (p<0,01) en ‘toenaderende’ (p<0,01) sociale 

vaardigheden, en bij subgroep 2 door ‘grenzenstellende’ sociale angst (p<0,05) en ‘grenzen-

stellende’ (p<0,05) en ‘toenaderende’ (p<0,05) sociale vaardigheden (zie tabel 6.6).  
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Tabel 6.5. Samenvatting regressie analyse van neuroticisme, sociale angst en sociale vaardigheden voor de voorspelling van woede als dispositie en van vijandigheid.  

ZAV-D: gestandaardiseerde β coëfficiënten ATV: gestandaardiseerde β coëfficiënten Meetin-
strumen-
ten 

Subschalen 

Subgroep 1 
(laag/laag) 

Subgroep 2 
(hoog/laag)  

Subgroep 3 
(laag/hoog) 

Subgroep 4 
(hoog/hoog) 

Subgroep 1 
(laag/laag) 

Subgroep 2 
(hoog/laag)  

Subgroep 3 
(laag/hoog) 

Subgroep 4 
(hoog/hoog) 

NEO-FFI Neuroticisme     0,50**     0,55**     0,05     0,37**     0,09     0,28    -0,09     0,12 

Grenzenstel-
lend 

   -0,02    -0,47     0,51*    -0,02    -0,28    -0,35     0,03    -0,31 IOA Soci-
ale angst 

‘toenaderend’     0,05     0,58    -0,22     0,11     0,22     0,14     0,30     0,47** 

Grenzenstel-
lend 

    0,29     0,19     0,16     0,25     0,31     0,15    -0,10     0,35* IOA Soci-
ale 
vaardig-
heden 

Toenaderend    -0,26    -0,23    -0,37    -0,01    -0,45*    -0,32    -0,32    -0,13 

R²     0,34     0,29     0,26     0,16     0,15     0,10     0,35     0,15 

Statistische toetsing F(5,89) = 
7,3** 

F(5,56) = 
3,7** 

F(5,53) = 2,4 F(5,108) = 
3,1* 

F(5,89) = 2,3* F(5,56) = .84 F(5,53) = 
3.8** 

F(5,108) = 
3.1* 

*p<0,05; **p<0,01 (tweezijdig). Noot: NEO-FFI = Neo Five Factor Inventory; ZAV = Zelf-Analyse Vragenlijst; ATV = Attributie Vragenlijst; IOA = Inventarisatielijst Omgaan met 

Anderen. 
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Tabel 6.6. Samenvatting regressie analyse van neuroticisme, sociale angst en sociale vaardigheden voor de voorspelling van (fysieke) agressie.  

AVL Totaal: gestandaardiseerde β coëfficiënten AVL Fysieke agressie: gestandaardiseerde β coëfficiënten Meetin-
strumen-
ten 

Subschalen 

Subgroep 1 
(laag/laag) 

Subgroep 2 
(hoog/laag)  

Subgroep 3 
(laag/hoog) 

Subgroep 4 
(hoog/hoog) 

Subgroep 1 
(laag/laag) 

Subgroep 2 
(hoog/laag)  

Subgroep 3 
(laag/hoog) 

Subgroep 4 
(hoog/hoog) 

NEO-FFI Neuroticisme     0,36**     0,56**     0,35*     0,47**     0,22     0,52**     0,20     0,25* 

Grenzenstel-
lend 

    0,00    -0,51     0,11    -0,15    -0,04    -0,64*     0,07    -0,05 IOA Soci-
ale angst 

Toenaderend     0,12     0,58*     0,09     0,20     0,12     0,56     0,13     0,13 

Grenzenstel-
lend 

    0,60**     0,56*     0,16     0,26     0,63**     0,52*     0,25     0,20 IOA Soci-
ale 
vaardig-
heden 

Toenaderend    -0,48**    -0,58*    -0,03    -0,10    -0,40*    -0,62*    -0,03    -0,06 

R²     0,35     0,30     0,18     0,25     0,25     0,24     0,11     0,08 

Statistische toetsing F(5,89) = 
8,2** 

F(5,56) = 
4,1** 

F(5,53) = 2,0 F(5,108) = 
6,2** 

F(5,89) = 
5,0** 

F(5,56) = 3,0* F(5,53) = 1,1 F(5,108) = 
1,7 

*p<0,05; ** p<0,01 (tweezijdig). Noot: NEO-FFI = Neo Five Factor Inventory; AVL = Agressie Vragenlijst; IOA = Inventarisatielijst Omgaan met Anderen.
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Regressie analyse van gegevens afkomstig van de Observatie Schaal voor Agressief Ge-

drag (OSAG), te weten Irritatie/boosheid, Angst/somberheid, Agressief gedrag en Sociaal 

gedrag, leverde voor alle vier de subgroepen hetzelfde resultaat op: Irritatie/boosheid bleek 

een voorspeller van Agressief gedrag (p<0,01), maar dit gold niet voor Angst/somberheid en 

voor Sociaal gedrag (zie tabel 6.7). 

  
Tabel 6.7. Samenvatting regressie analyse van irritatie/boosheid, angst/somberheid en sociaal gedrag voor de 

voorspelling van agressief gedrag bij klinische patiënten.  

OSAG Agressief gedrag: gestandaardiseerde β coëfficiënten Subschalen 
Subgroep 1 
(laag/laag) 

(n=37) 

Subgroep 2  
(hoog/laag) 

(n=16) 

Subgroep 3 
(laag/hoog) 

(n=35) 

Subgroep 4  
(hoog/hoog) 

(n=52) 
Irritatie/Boosheid      0,74**      0,89**     0,90**      0,81** 

Angst/somberheid      0,20      0,11    -0,06      0,05 

Sociaal gedrag      0,10      0,11    -0,12      0,05 

R²      0,76      0,87     0,79      0,70 

Statistische toet-
sing 

F(3,29) = 
30,19** 

F(3,9) = 
19,16** 

F(3,23) = 
29,00** 

F(3,38) = 
30,00** 

*p<0,05; **p<0,01 (Tweezijdig). Noot: OSAG=Observatie Schaal voor Agressief Gedrag. 

 

 6.4 Discussie 
 

Bij een vergelijking met normgroepen bleken alle vier de subgroepen forensisch psychiatri-

sche patiënten significant hoger te scoren op persoonlijkheidskenmerken als egocentrisme 

en boosheid als dispositie. De vier subgroepen verschilden onderling niet significant op vij-

andigheid en agressief gedrag. Vergeleken met de normgroepen scoorden de subgroepen 2, 

3 en 4 significant lager op sociale angst en hoger op sociale vaardigheden, terwijl subgroep 

1 wat betreft sociale angst niet afwijkend scoorde van de normgroep en wat betreft sociale 

vaardigheden lager dan de normgroep. Alle vier de subgroepen scoorden significant lager op 

sociale angst en de subgroepen 2, 3 en 4 significant hoger op sociale vaardigheden in situa-

ties waarin ‘grenzenstellend’ gedrag als ‘kritiek geven’ en ‘aandacht vragen voor de eigen 

mening’ wordt vertoond, Omgekeerd rapporteerde subgroep 1 meer sociale angst en de 

subgroepen 2, 3 en 4 minder sociale vaardigheden in situaties waarin ‘toenaderend’ gedrag 

als ‘waardering voor een ander uitspreken’ en ‘initiatief nemen tot contact’ vertoond kan wor-

den. Van de zelfrapportage vragenlijsten voor vijandigheid en agressief gedrag waren geen 

normgroepen beschikbaar. 

Bij een vergelijking tussen de subgroepen werden geen verschillen gevonden in de 

dispositie tot boosheid, in vijandigheid en in agressief gedrag. Subgroep 1 verschilde wel van 

 
Hornsveld, R.H.J. (mei 2006). Ontwikkeling en evaluatie van de Agressiehanteringstherapie voor geweldda-

dige forensisch psychiatrische patiënten, deel I. 

 

86



 

de drie andere subgroepen in neuroticisme (1>2, 4), sociale angst (1>4) en sociale vaardig-

heden (1>3, 4). Tegen de verwachting waren er geen significante verschillen tussen sub-

groep 3 enerzijds en de subgroepen 2 en 4 anderzijds.  

 Agressief gedrag bleek bij alle vier de subgroepen significant gerelateerd aan neuro-

ticisme en alleen bij subgroep 1 tevens aan sociale angst. Bij subgroep 3 werd een correlatie 

gevonden tussen vijandigheid en sociale angst en sociale vaardigheden. Neuroticisme bleek 

de belangrijkste voorspeller van agressief gedrag bij alle vier de subgroepen en bij de sub-

groepen 1 en 2 gold dat ook voor sociale vaardigheden. Fysieke agressie bleek bij subgroep 

1 te worden voorspeld door sociale vaardigheden, bij subgroep 2 door neuroticisme, sociale 

angst en sociale vaardigheden, en bij subgroep 4 door alleen neuroticisme.  

Voor de bevinding dat er weinig overeenkomsten in sociale angst en sociale vaardig-

heden waren tussen de subgroepen 1 en 3 in de onderzochte probleemgedragingen hebben 

we geen goede verklaring. Mogelijk worden de resultaten gekleurd door het feit dat subgroep 

3 voor een deel bestond uit klinische patiënten met een gestabiliseerde psychotische stoor-

nis èn een antisociale persoonlijkheidsstoornis, die wellicht nog meer dan de patiënten met 

alleen een persoonlijkheidsstoornis of een gedragsstoornis geneigd zijn hun sociale angst te 

onderschatten en hun sociale vaardigheden te overschatten. 

Uit het onderzoek kwam subgroep 1 naar voren als de enige subgroep die wat betreft 

sociale angst niet afweek van de normgroep en wat betreft sociale vaardigheden significant 

lager scoorde dan de normgroep. Agressief gedrag bleek gerelateerd aan neuroticisme, so-

ciale angst en sociale vaardigheden. Naast neuroticisme werd bij deze subgroep (fysiek) 

agressief gedrag voorspeld door sociale vaardigheden. Wellicht komt subgroep 1 overeen 

met de groep verlegen en teruggetrokken jongens waarvoor Loeber & Stouthamer-Loeber 

(1998) speciale aandacht vroegen, Deze groep zou vooral reactief agressief gedrag vertonen 

(Crick & Dodge, 1996), 

Subgroep 2 (hoog/laag) scoorde als enige subgroep niet afwijkend van de normgroe-

pen op neuroticisme, maar wel afwijkend op sociale angst (lager) en sociale vaardigheden 

(hoger). Agressief gedrag correleerde alleen met neuroticisme en niet met sociale angst en 

sociale vaardigheden. (Fysiek) agressief gedrag wordt bij deze subgroep voorspeld door 

neuroticisme, sociale angst en sociale vaardigheden. Mogelijk komen de patiënten in sub-

groep 2 overeen wat in sommige publicaties ‘populaire jongens’ genoemd worden (bijvoor-

beeld: Price & Dodge, 1989), 

Subgroep 3 scoorde hoger op neuroticisme en, tegen de verwachting, lager op socia-

le angst en hoger op sociale vaardigheden dan de normgroep. Agressief gedrag bleek gere-

lateerd aan neuroticisme en aan sociale angst. Alleen bij deze subgroep correleerde vijan-

digheid met sociale angst en sociale vaardigheden. Agressief gedrag werd bij deze subgroep 
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voorspeld door neuroticisme, maar fysieke agressie werd door geen enkel probleemgedrag 

voorspeld. 

Subgroep 4 scoorde eveneens hoger op neuroticisme, lager op sociale angst en ho-

ger op sociale vaardigheden dan de normgroep. Agressief gedrag correleerde alleen met 

neuroticisme en niet met sociale angst en sociale vaardigheden. Alleen bij deze subgroep 

werd vijandigheid voorspeld door sociale angst en sociale vaardigheden. (Fysiek) agressief 

gedrag werd alleen voorspeld door neuroticisme.   

Samengevat kan gesteld worden dat bij forensische patiënten in het algemeen sprake 

is van psychische labiliteit en van een dispositie tot boosheid. Sociale angst en sociale vaar-

digheden dragen echter per subgroep verschillend bij tot vijandigheid en (fysiek) agressief 

gedrag. Er zijn aanwijzingen dat bij de subgroepen 1 en 3 sprake is van vooral reactief 

agressief gedrag; bij subgroep 1 vanwege sociale incompetentie en bij subgroep 3 vanwege 

vijandigheid. Bij de subgroepen 2 en 4 is wellicht eerder sprake van proactieve agressie om-

dat fysieke agressie voorspeld wordt door psychische labiliteit; bij subgroep 2 spelen in te-

genstelling tot subgroep 4, sociale angst en sociale vaardigheden daarbij eveneens een rol.  

Al bleken de verschillen tussen de vier subgroepen niet erg groot, het onderzoek lijkt de ad-

viezen van verschillende auteurs te ondersteunen om in de behandeling van gewelddadige 

forensisch psychiatrische patiënten met een antisociale persoonlijkheidsstoornis of gedrags-

stoornis te differentiëren tussen personen bij wie het reactief agressieve gedrag en personen 

bij wie het proactief agressieve gedrag op de voorgrond staat (Akhtar & Bradley, 1991; Coie 

& Koeppl, 1990; Crick & Dodge, 1996, Day, Bream, & Pal, 1992). Er aanwijzingen dat bij pa-

tiënten met een relatief lage score op factor 1 van de PCL-R het accent in een behandeling 

moet liggen op afname van sociale angst en vijandigheid, en bij patiënten met een relatief 

hoge score op factor 1 op een toename in het besef van de negatieve consequenties dat hun 

gedrag ook voor henzelf kan hebben. Het verdient derhalve aanbeveling om zowel bij de 

Agressiehanteringstherapie (Hornsveld, 2004) als bij de Aggression Replacement Training 

van Goldstein, Glick, & Gibbs (1998) voor de subgroepen 1 (laag/laag) en 3 (laag/hoog) het 

accent te leggen op de onderdelen Woedebeheersing en Sociale vaardigheden en dan bij dit 

laatste onderdeel vooral op het aanleren van ‘toenaderende’ vaardigheden. Voor de sub-

groepen 2 (hoog/laag) en 4 (hoog/hoog) kan het onderdeel Woedebeheersing gewijd worden 

aan een nadere delictanalyse, Het onderdeel Sociale vaardigheden moet bij deze twee sub-

groepen een normatief karakter te hebben, zoals dat ook tijdens het onderdeel Moreel rede-

neren aan de orde komt. Voor subgroepen 2 en 4 dient aan de therapie of training een mo-

dule ‘Karaktervorming’ te worden toegevoegd, waarin de patiënten uitgebreid worden gecon-

fronteerd met de lange termijn gevolgen van hun agressieve gedrag, niet alleen voor potenti-

ele slachtoffers maar ook voor henzelf. Daarnaast komen tijdens deze module thema’s aan 
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de orde als verantwoordelijkheid, samenwerking, eerlijkheid en dienstbaarheid (Salmon, 

2004).  

  Differentiatie in behandeling onderstreept nog eens dat bij gewelddadige forensisch 

psychiatrische patiënten gedegen assessment vooraf van goot belang is, te meer omdat een 

programma gericht op het aanleren van nieuw gedrag voor patiënten die hoog scoren op 

beide factoren van de PCL-R gecontraïndiceerd lijkt (Harris, Rice, & Cormier, 1994). Deze 

patiënten kunnen met het geleerde zo hun repertoire aan vaardigheden om anderen te ma-

nipuleren juist verder uitbreiden. 

Opmerkelijk was ook dat zowel klinische als poliklinische patiënten deel uitmaakten 

van alle vier de subgroepen. Dit wijst erop dat naast persoonlijkheidskenmerken, probleem-

gedragingen en duur van het antisociale gedrag in Nederland andere criteria een belangrijke 

rol lijken te spelen bij de beslissing van de rechter om een patiënt een klinische dan wel een 

poliklinische behandeling op te leggen, bijvoorbeeld de ernst van de gepleegde delicten en 

de aard van de daaraan gerelateerde psychiatrische stoornis(sen).  

De onderzoeksresultaten moeten met de nodige voorzichtigheid gehanteerd worden 

omdat vooral gebruik werd gemaakt van zelfrapportage vragenlijsten voor het meten van 

persoonlijkheidskenmerken en probleem gedragingen. Deze instrumenten hebben als nadeel 

dat scores beïnvloed kunnen zijn door de neiging tot het geven van sociaal wenselijke ant-

woorden (Bech & Mak, 1995) en/of door het beperkte inzicht van de respondenten in eigen 

sociaal functioneren (Hollin & Palmer, 2001). Het onderzoek bevestigt echter de uitspraak 

van Widger & Lynam (1998) dat ‘psychopathy appears to be on a continuum with normal 

personality functioning, with different pathologies reflecting the different facets of personality 

that are involved’ en dat een indeling op basis van de twee factoren van de PCL-R slechts 

globale aanwijzingen oplevert voor nadere differentiatie in behandelprogramma’s voor ge-

welddadige forensisch psychiatrische patiënten.  
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Deel C: Evaluatie en effect 

 

7. Eerste evaluatie1 
 
  7.1 Introductie 

 
De eerste evaluatie van de Agressiehanteringstherapie had ten doel om na te gaan of de 

therapie kon worden uitgevoerd zoals beoogd. of de doelstellingen van de behandeling wer-

den bereikt en welke deelnemers het meest van de therapie profiteerden. Verwachting was 

dat het agressieve gedrag zou afnemen en het prosociale gedrag zou toenemen.  

 

     7.1 Methode 
 

 Patiënten 
De evaluatie werd uitgevoerd onder 109 klinische en 44 poliklinische forensisch psychiatri-

sche patiënten, allen mannen. De klinische patiënten (volwassenen) waren opgenomen in 

zes over het land verspreide TBS-klinieken en veroordeeld voor ernstige geweldsdelicten. 

Hun leeftijd bedroeg gemiddeld 32,5 jaar (SD=7,1; bereik=21-51 jaar). De poliklinische pati-

enten (volwassenen en adolescenten) bezochten twee forensisch psychiatrische poliklinie-

ken in het kader van een direct of indirect door de rechter opgelegde behandeling wegens 

geweldsdelicten. De leeftijd van de poliklinische patiënten was gemiddeld 23,4 jaar (SD=8,3; 

bereik=16-47 jaar). Zie voor meer informatie over de patiënten hoofdstuk 2.1. 

 

  Meetinstrumenten 
De NEO-Five Factor Inventory (Hoekstra, Ormel, & De Fruyt, 1996), de Zelf-Analyse Vragen-

lijst (ZAV; Van der Ploeg, Defares, & Spielberger, 1982) en de Psychopathy Checklist-

Revised (PCL-R; Vertommen, Verheul, De Ruiter, & Hildebrand, 2002) werden gebruikt voor 

het meten van persoonlijkheidskenmerken. Voor meting van agressief en sociaal competent 

gedrag werd gebruik gemaakt van de Attributie Vragenlijst (ATV; Hornsveld, Nijman, & 

Kraaimaat, 2002), de Agressie Vragenlijst (AVL; Meesters, Muris, Bosma, Schouten, & Beu-

ving, 1996), de Novaco Anger Scale (NAS; Novaco, 1994) en de Inventarisatielijst Omgaan 

met Anderen (IOA; Van Dam-Baggen & Kraaimaat, 2000). Met uitzondering van de PCL-R 
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waren alle meetinstrumenten zelfrapportage vragenlijsten. Zie voor meer informatie over 

meetinstrumenten en normgroepen hoofdstuk 2.2. 

  

  Procedure  
De vragenlijsten werden individueel afgenomen, respectievelijk aan het begin van de thera-

pie, na de vijftien wekelijkse bijeenkomsten en na de laatste terugkombijeenkomst. Dit ge-

beurde in sommige instellingen door de therapeuten, in andere door een onderzoeker. De 

PCL-R werd in de meeste gevallen door de auteur gescoord aan de hand van dossieronder-

zoek, gecombineerd met gegevens uit het intakegesprek of met indrukken van behande-

laars. Hoewel de PCL-R bedoeld is voor personen van 18 jaar en ouder, werden de scores 

van de zestien en zeventien jarigen voldoende betrouwbaar geacht voor exploratief weten-

schappelijk onderzoek. 

  
 7.3 Resultaten 

  

  Toepasbaarheid 
In een eerste studie analyseerden we mogelijke verschillen op de voormetingen tussen  de-

genen die de therapie afmaakten en degenen die voortijdig afvielen (tabel 7.1).  
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Tabel 7.1. Verschillen in scores op meetinstrumenten tussen afmakers (n=125) en afhakers (n=28). 
Meetinstru-
menten 

Factoren of sub-
schalen 

Afmakers Afhakers Statistische toetsing 

  M  SD M  SD df t 

Leeftijd      30,9      8,6     28,7     7,7 144     1,2 

PCL-R      20,0      7,2     22,4     61 112   - 1,6 

Neuroticisme     33,9      7,1     33,4     8,5 143     0,3 

Extraversie     39,9     5,1     41,2     6,7 143   - 1,2 

Openheid     36,0      5,8     34,2     4,4 142     1,5 

Altruïsme     39,9      5,5     37,0     6,0 143     2,3* 

NEO-FFI 

Consciëntieusheid     44,5      6,0     44,4     4,8 143     0,1 

ZAV Dispositie     19,1     6,0     20,6      8,3 112   - 1,0 

ATV      44,9    14,6     55,4    13,9 111   - 2,9* 

AVL      81,2    19,1     90,6   23,6 142   - 2,1* 

NAS Deel A     86,4    16,0     95,3   21,5 126   - 2,3* 

Sociale angst     66,1    19,4     53,8   15,0 141     3,0* IOA 

Sociale vaardig-
heden 

  114,4    19,6   125,0    21,1 141   - 2,4* 

*p<0,05 (tweezijdig). Noot: PCL-R=Psychopathy Checklist-Revised; NEO-FFI=NEO Five Factor Inventory; 

ZAV=Zelf-Analyse Vragenlijst; ATV=Attributie Vragenlijst; AVL=Agressie Vragenlijst; NAS=Novaco Anger Scale; 

IOA=Inventarisatielijst Omgaan met Anderen. 

 

Omdat de PCL-R score (Hare, 1991) een belangrijke maat lijkt voor recidiverisico, werd de 

totaal score van afmakers en afhakers zowel binnen de klinische als binnen de poliklinische 

groep met elkaar vergeleken (tabel 7.2).  
 

Tabel 7.2. PCL-R scores van afmakers (n=86) en afhakers (n=28). 

 PCL-R totaal 

 Afmakers Afhakers Verschil 

 M SD M SD df t 
Totale groep patiënten 20,0 7,2 22,4 6,1   112  - 1,6 

Klinische patiënten 21,0 7,6 24,4 6,5     75  - 1,5 

Poliklinische patiënten 17,2 5,3 20,7 5,4     35  - 1,9* 

* p<0,05 (eenzijdig). 
 

Bij de klinische patiënten was er geen verschil in de PCL-R score tussen degenen die de 

therapie afmaakten en degenen die voortijdig afvielen. Bij de poliklinische patiënten was er 
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wel een verschil: de afhakers scoorden significant hoger op de PCL-R dan de patiënten die 

de therapie voltooiden (tabel 7.2). 

 

  Gedragsverandering 
In een tweede exploratieve analyse vergeleken we de scores op de zelfrapportage vragen-

lijsten tijdens de voor-. na- en follow-up metingen (tabel 7.3). De data betreffen de voorme-

tingen van 153 patiënten (109 klinische en 44 poliklinische), nametingen van 104 patiënten 

(79 klinische en 25 poliklinische) en follow-up metingen van 49 patiënten (33 klinische en 16 

poliklinische). Bij een vergelijking van de voor- en nameting kon een significante afname in 

gerapporteerd vijandig en agressief gedrag geconstateerd worden. Deze afname bleek tij-

dens de follow-up nog steeds aanwezig. Er werden geen significant verschillen gevonden in 

gerapporteerde sociale angst en sociale vaardigheden (tabel 7.3). 

 
Tabel 7.3. Agressief en sociaal gedrag op drie meetmomenten. 

Voormeting Nameting Voor- vs. 

nameting 

Voormeting Follow-up 

meting 

Voor- vs. f.u. 

meting 

Vragenlijsten 

M SD M SD df t M SD M SD df t 

ATV    45,0 14,8   36,2 13,2 69   5,7*   44,5 15,4   36,6 11,7 44   3,7* 

AVL    81,6 19,4   76,6 20,3 88   2,8*   84,8 20,6   78,7 19,0 50   2,8* 

NAS-A    86,7 16,1   83,2 14,2 79   2,5*   86,4 17,1   83,0 14,0 47   1,8* 

Sociale 
angst 

   65,5 19,8   62,6 20,1 86   1,2   67,2 18,5   65,3 20,1 47   0,8 IOA 

Sociale 
vaardighe-
den 

 115,7 18,7 116,8 19,2 88  -0,5 111,9 20,4 115,4 19,2 47  -1,2 

*p<0,05 (eenzijdig). Noot: ATV=Attributie Vragenlijst; AVL=Agressie Vragenlijst; NAS=Novaco Anger Scale; 

IOA=Inventarisatielijst Omgaan met Anderen.   
 

Middels een derde analyse werd een verklaring gezocht voor het ontbreken van significante 

verschillen tussen voor- en nameting in sociale angst en sociale vaardigheden. Daartoe wer-

den de scores op de IOA-subschalen van patiënten die de therapie afgemaakt hadden met 

die van ‘normalen’ vergeleken: patiënten behaalden aan het begin van de behandeling een 

significant lagere score op sociale angst en een significant hogere score op sociale vaardig-

heden bij de subschaal Kritiek geven, maar een significant hogere score sociale angst en 

een significant lagere score op sociale vaardigheden bij de subschaal Waardering voor een 

ander uitspreken (tabel 7.4). 
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Tabel 7.4. Vergelijking van patiënten met normgroepen op sociale angst en sociale vaardigheden (IOA). 

Normgroep Patiënten  Subschalen 
M (SD) M (SD) 

Score bij norm-
groep 

Statistische 
toetsing 

Totaal    70,5 (17,8)    63,5 (19,0) Gemiddeld  t(87)=-3,5** 

Kritiek geven    19,0 (5,2)    14,7 (4,5) Beneden gem.  t(87)=-9,0** 

Mening geven    12,6 (4,0)    10,9 (4,0) Gemiddeld  t(87)=-4,1** 

Ander waarderen      5,3 (2,2)      6,3 (2,9) Boven gem.  t(87)= 3,3** 

Contact leggen      9,6 (3,3)      9,2 (3,1) Gemiddeld  t(87)=-1,2 

Sociale angst 

Jezelf waarderen      7,7 (2,7)      7,1 (2,8) Gemiddeld  t(87)=-2,2*  

Totaal  111,3 (15,8)  116,5 (18,9) Boven gem.   t(88)= 2,6* 

Kritiek geven    18,0 (4,6)    21,8 (5,0 Boven gem.   t(88)= 7,1** 

Mening geven    18,9 (3,5)    19,5 (4,1) Boven gem.   t(88)= 1,3 

Ander waarderen    16,2 (2,7)    15,3 (3,1) Gemiddeld  t(88)=-2,9** 

Contact leggen    15,8 (3,1)    16,0 (3,4) Gemiddeld  t(88)= 0,52 

Sociale vaar-
digheden 

Jezelf waarderen    11,7 (3,0)    12,7 (3,3) Boven gem.  t(88)= 0,28 

*p<0,05; **p<0,01 (tweezijdig). 

 

Forensisch psychiatrische patiënten lijken zichzelf als minder angstig en sociaal vaardiger te 

zien dan ‘normalen’, en zijn wellicht daarom niet gemotiveerd om in hun sociaal gedrag ver-

andering aan te brengen. Ze rapporteren wel problemen met specifieke gedragingen als kri-

tiek geven (te vaak) en waardering voor een ander uitspreken (te weinig).  

 

  Subgroepen 
In een vierde exploratieve analyse werd onderzocht welke patiënten het meest van de be-

handeling geprofiteerd hadden. Daartoe werden bij de patiënten van wie een voor- en name-

ting beschikbaar waren (n=51) de verschilscores bij agressief gedrag (ATV, AVL en NAS-A) 

en bij sociaal gedrag (IOA) gecorreleerd met persoonlijkheidskenmerken (PCL-R, NEO-FFI 

en ZAV-D) en leeftijd (tabel 7.5). Vooral patiënten met een relatief hoge score op boosheid 

als dispositie lijken van de behandeling geprofiteerd te hebben: bij hen was de afname in 

agressief gedrag het grootst. Tegen de verwachting in bleek afname in agressief gedrag niet 

samen te hangen met leeftijd. 
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Tabel 7.5. Correlaties tussen verschilscores (voormeting – nameting) op probleemgedragingen en persoonlijk-

heidskenmerken. 
 Verschil tussen voor- en nameting Meetin-

strumen-
ten  ATV AVL NAS-A IOA, Sociale 

angst 
IOA, Sociale 
vaardigheden

Leeftijd   -0,09 (67)    0,06 (89)  -0,02 (80)   0,03 (87)  -0,07 (89) 

PCL-R Totaal  -0,03 (48)    0,02 (69)  -0,12 (61)  -0,29* (62)   0,02 (64) 

NEO-FFI Neuroticisme   0,05 (69)    0,16 (89)   0,11 (79)  -0,04 (87)   0,01 (89) 

 Extraversie   0,01(69)   -0,14 (89)   0,02 (79)  -0,09 (87)   0,25* (89) 

 Openheid  -0,03 (68)   -0,05 (89)   0,14 (79)  -0,02 (86)  -0,08 (88) 

 Altruïsme  -0,14 (69)   -0,11 (89)  -0,04 (79)   0,13 (87)   0,21* (89) 

 Consciëntieusheid   0,18 (69)   -0,07 (89)   0,12 (79)  -0,01 (87)   0,08 (89) 

ZAV Dispositie   0,09 (63)    0,21 (65)   0,41** (71)  -0,14 (68)   0,23 (69) 

*p<0,05; **p<0,01 (tussen haakjes het aantal proefpersonen). Noot: PCL-R=Psychopathy Checklist-Revised; 

NEO-FFI = Neo Five Factor Inventory; ZAV = Zelf-Analyse Vragenlijst; ATV=Attributie Vragenlijst; AVL=Agressie 

Vragenlijst; NAS=Novaco Anger Scale; IOA=Inventarisatielijst Omgaan met Anderen.  

 

  7.4 Discussie  
 

De therapie is uitvoerbaar gebleken zowel bij klinische als poliklinische patiënten met ge-

weldsdelicten in verschillende forensisch psychiatrische instellingen. Echter, niet alle patiën-

ten die aan de behandeling begonnen maakten die af. Het percentage afhakers bedroeg bij 

de klinische patiënten 12% en bij de poliklinische patiënten 34%. Klinische patiënten kunnen 

bij dreigend verzuim gemakkelijk opgeroepen worden, bij poliklinische patiënten kan pas na 

afloop van een bijeenkomst de reclassering ingeschakeld worden. Patiënten die afvielen, bij-

voorbeeld omdat ze meer dan twee keer zonder legitieme reden verzuimden, scoorden rela-

tief lager op altruïsme, hoger op agressief gedrag, lager op sociale angst en hoger op sociale 

vaardigheden. Bij de poliklinische patiënten scoorden de afhakers bovendien hoger op psy-

chopathie dan de afmakers.    
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  De Agressiehanteringstherapie lijkt bij de totale groep forensisch psychiatrische pati-

enten geleid te hebben tot een afname in gerapporteerd vijandig en agressief gedrag, niet al-

leen na afloop van de behandeling maar ook bij de follow-up. Op basis van de vragenlijsten 

kon echter geen afname van sociale angst en toename van sociale vaardigheden geconsta-

teerd 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 le-

ven lijken ze echter vooral ‘grenzenstellend’ gedrag (kritiek geven, iets weigeren) te vertonen 

en veel minder ‘toenaderend’ gedrag (compliment geven, hulp aanbieden). Dit zou beteke-

nen dat tijdens het onderdeel Sociale vaardigheden het accent niet alleen moet komen te 



 

liggen op het aanleren van ‘prosociale’, maar ook op het afleren van ‘antisociale’ gedragin-

gen.  

 De resultaten van deze evaluatie moeten met de nodige voorzichtigheid geïnterpre-

teerd worden omdat er alleen gebruik gemaakt werd van zelfrapportage vragenlijsten en een 

controleconditie ontbrak. Zelfrapportage vragenlijsten hebben namelijk als nadeel dat scores 

beïnvloed worden door de neiging tot het geven van sociaal wenselijke antwoorden (Bech & 

Mak. 1995) en/of door het beperkte inzicht van de respondenten in eigen sociaal functione-

ren (Hollin & Palmer. 2001).  
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 8. Eerste effectonderzoek 
 

8.1 Introductie 
 

In de internationale literatuur is tot op heden nauwelijks gerapporteerd over behandelresulta-

ten bij de forensisch psychiatrische populatie zoals we die in Nederland kennen, maar over 

onderzoek naar behandeleffecten bij delinquenten zijn wel diverse internationale publicaties 

verschenen. Zo concludeerden Lipton, Pearson, Cleland, & Yee (2003) op grond van een 

aantal gepubliceerde meta-analyses dat cognitief-gedragstherapeutische programma’s voor 

delinquenten een gunstig effect hebben op het recidiverisico. Bij de meeste door hen ge-

raadpleegde meta-analyses ging het echter voor een aanzienlijk deel om adolescente delin-

quenten, was er ook sprake van andere dan geweldsdelicten, waren de behandelingen niet 

bij uitstek gericht op afname van agressief gedrag en waren de onderzoeken van wisselende 

kwaliteit. Volgens Lipton, Pearson, Cleland, & Yee (2003) rechtvaardigen de enkele onder-

zoeken bij volwassen delinquenten echter de conclusie dat ook bij deze groep cognitief-

gedragstherapeutische programma’s het meest effectief zijn.  

Een van de uitgewerkte programma’s voor agressief en gewelddadig gedrag is de 

Aggression Replacement Training (ART) van Goldstein, Glick, & Gibbs (1998) voor kinderen 

en adolescenten. Gecontroleerd onderzoek bij agressieve en/of delinquente adolescenten in 

residentiële instellingen, in ambulante projecten en bij jeugdbendes leverde in het algemeen 

significante verbeteringen op bij jongeren die de ART gevolgd hadden (Goldstein, Glick, & 

Gibbs, 1998). De vorderingen werden vastgesteld aan de hand van sociaal functioneren, fre-

quentie en ernst van incidenten, en het aantal arrestaties na beëindiging van de training. Een 

aangepaste versie van ART voor jongens en meisjes in een opvangcentrum leidde tot afna-

me van antisociaal gedrag, geoperationaliseerd als inbreuk op huisregels, inbreuk op sociale 

normen, inbreuk op iemands persoonlijk eigendom en agressie jegens het fysieke of psychi-

sche welbevinden van anderen (Nugent, Bruley, & Allen, 1999). Uit een groot onderzoek in 

de staat Washington kwam naar voren dat ART bij agressieve en/of gewelddadige jongeren 

ook op langere termijn resulteerde in een significante afname van het recidiverisico, mits de 

training op ‘competente wijze’ werd uitgevoerd (Washington State Institute for Public Policy, 

2004). Over de toepassing van de training bij gewelddadige volwassenen ontbreken voor-

alsnog adequate effectstudies.  

In dit hoofdstuk wordt eerst het onderzoek gerepliceerd naar de persoonlijkheidsken-

merken en probleemgedragingen van gewelddadige forensisch psychiatrische patiënten en 

naar de verschillen in kenmerken en gedragingen tussen de patiënten die de Agressiehante-

ringstherapie afmaakten en degenen die voortijdig afhaakten (zie hoofdstuk 7). Vervolgens 
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wordt het effect van de therapie afzonderlijk bij klinische en bij poliklinische patiënten onder-

zocht. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van de gegevens uit een eerdere evaluatie (zie 

hoofdstuk 7).  

 

8.2 Populatiebeschrijving 
 
8.2.1 Introductie 

 

Uit een vooronderzoek (zie hoofdstuk 4) kwam naar voren dat bij Nederlandse forensisch 

psychiatrische patiënten met geweldsdelicten in hun voorgeschiedenis sprake is van crimi-

nogene factoren als labiliteit, egocentrisme en boosheid. Daarnaast lijken ze hun sociale 

vaardigheden te overschatten. Poliklinische patiënten scoorden weliswaar lager op psycho-

pathie dan de klinische patiënten, maar rapporteerden meer vijandigheid en meer agressief 

gedrag. In dit vervolgonderzoek werd het vooronderzoek naar persoonlijkheidskenmerken en 

gedragingen van de populatie gerepliceerd bij een groter aantal patiënten. De verwachting 

was dat dezelfde resultaten zouden worden behaald als bij het vooronderzoek, namelijk dat 

de patiënten hoger scoren op het persoonlijkheidsdomein neuroticisme, lager op het domein 

altruïsme, hoger op de dispositie tot boosheid, lager op sociale angst en niet afwijkend van 

de normgroep op sociale vaardigheden. Op grond van klinische indrukken was de verwach-

ting dat het verschil in psychopathie tussen poliklinische en klinische patiënten kleiner zou 

zijn dan in het vooronderzoek. 

Uit een eerdere evaluatie van de Agressiehanteringstherapie (zie hoofdstuk 7) was 

naar voren gekomen dat patiënten die de therapie afmaakten verschilden van degenen die 

voortijdig afhaakten. Afhakers bleken egocentrischer dan afmakers en scoorden hoger op 

vijandigheid, agressief gedrag en sociale vaardigheden. Afhakers rapporteerden bovendien 

minder sociale angst. Poliklinische afhakers scoorden hoger op psychopathie dan afmakers, 

maar dit verschil werd niet gevonden bij de klinische patiënten. In dit vervolgonderzoek werd 

de eerdere evaluatie van de verschillen tussen afmakers en afhakers gerepliceerd, maar nu 

bij een groter aantal patiënten. Bovendien werden de poliklinische en klinische patiënten 

apart onderzocht. De verwachting was dat dezelfde resultaten zouden worden behaald als bij 

het vooronderzoek, maar dat de verschillen tussen afmakers en afhakers bij de poliklinische 

patiënten groter zouden zijn dan bij de klinische patiënten.  

 
8.2.2 Methode 
 
Patiënten 
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De 136 klinische patiënten waren aselect opgenomen in zes forensisch psychiatrische instel-

lingen en veroordeeld voor ernstige geweldsdelicten. Hun leeftijd was gemiddeld 33,4 jaar 

(SD=7,6; bereik=21-56 jaar); 37,5% van de patiënten maakte deel uit van een etnische min-

derheid.  

De 200 poliklinische patiënten bezochten een forensisch psychiatrische polikliniek in 

het kader van een door de rechter opgelegde behandeling wegens geweldsdelicten. Hun 

leeftijd was gemiddeld 23,4 jaar (SD=9,4; bereik=16-51 jaar); 53,8% van de patiënten maak-

te deel uit van een etnische minderheid. Zie voor meer informatie over deze patiënten hoofd-

stuk 2.1. 

 

 Meetinstrumenten 
De NEO-Five Factor Inventory (Hoekstra, Ormel, & De Fruyt, 1996), de Zelf-Analyse Vragen-

lijst (ZAV; Van der Ploeg, Defares, & Spielberger, 1982) en de Psychopathy Checklist-

Revised (Vertommen, Verheul, De Ruiter, & Hildebrand, 2002) werden gebruikt voor het me-

ten van persoonlijkheidskenmerken. Voor het meten van agressief en sociaal competent ge-

drag werd gebruik gemaakt van de Attributie Vragenlijst (ATV; Hornsveld, Nijman, & Kraai-

maat, 2002), de Agressie Vragenlijst (AVL; Meesters, Muris, Bosma, Schouten, & Beuving, 

1996), de Novaco Anger Scale (NAS; Novaco, 1994), de Inventarisatielijst Omgaan met An-

deren (IOA; Van Dam-Baggen & Kraaimaat, 2000) en de Observatie Schaal voor Agressief 

Gedrag (OSAG; zie hoofdstuk 3). Op de PCL-R en de OSAG na waren alle gebruikte meet-

instrumenten zelfrapportage vragenlijsten. Zie voor meer gegevens over meetinstrumenten 

en normgroepen: hoofdstuk 2.2. 

    

 Procedure 
De vragenlijsten werden individueel afgenomen voorafgaande aan de Agressiehanterings-

therapie. Dit gebeurde in sommige instellingen door de therapeuten, in andere door een on-

derzoeker. De PCL-R werd in de meeste gevallen door de eerste auteur gescoord aan de 

hand van dossieronderzoek, gecombineerd met gegevens uit het intakegesprek of met in-

drukken van therapeuten tijdens het uitvoeren van de behandeling. Voor deze werkwijze 

werd gekozen vanwege de nog beperkte deskundigheid op het gebied van de PCL-R in en-

kele participerende instellingen ten tijde van het onderzoek. De scores werden voldoende 

betrouwbaar geacht voor exploratief wetenschappelijk onderzoek. In enkele gevallen kon in 

een later stadium een vergelijking worden gemaakt met scores berekend door een andere, 

onafhankelijke onderzoeker en verschillen bleken toen marginaal. Patiënten mochten weige-

ren aan het onderzoek deel te nemen. De opzet van het onderzoek was goedgekeurd door 

de Toetsingscommissie Patiëntgebonden Wetenschappelijk Onderzoek te Arnhem en door 
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het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum van het Ministerie van Justitie.    
 

 8.2.3 Resultaten  
 

Populatiebeschrijving 
Wegens het tweezijdig toetsen van 29 vergelijkingen werd een Bonferroni-correctie uitge-

voerd en 0,003 voor de α aangehouden (α=0,05:29 toetsen). Conform de verwachting scoor-

den de poliklinische patiënten significant hoger op het persoonlijkheidsdomein (NEO-FFI) 

neuroticisme en significant lager op het domein altruïsme dan de normgroep. Echter, tegen 

de verwachting in scoorden ze ook significant lager op de domeinen openheid en consciënti-

eusheid (tabel 8.1). De poliklinische patiënten bleken ook significant meer gedisponeerd tot 

boosheid (ZAV-D) dan de normgroep, maar verschilden wat betreft sociale angst en sociale 

vaardigheden (IOA) daar niet van (tabel 8.1).  

  De klinische patiënten scoorden overeenkomstig de verwachting significant hoger op 

het persoonlijkheidsdomein neuroticisme, significant lager op het domein altruïsme en niet 

afwijkend op de domeinen extraversie en consciëntieusheid (NEO-FFI). Net als de poliklini-

sche patiënten bleken de klinische patiënten meer dan de normgroep gedisponeerd tot 

boosheid (ZAV-D), maar in tegenstelling tot de poliklinische patiënten rapporteerden de klini-

sche patiënten wel significant minder sociale angst en meer sociale vaardigheden (IOA) dan 

de normgroep. Opmerkelijk was dat zowel de poliklinische als de klinische patiënten signifi-

cant minder sociale angst en meer sociale vaardigheden rapporteerden in situaties waarin 

kritiek kan worden gegeven (‘grenzenstellend’ gedrag), en meer angst en minder vaardighe-

den in situaties waarin een ander gecomplimenteerd kan worden (toenaderingsgedrag). 
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Tabel 8.1. Vergelijking van poliklinische en klinische patiënten met normgroepen. 

Normgroepen Poliklinische patiënten (n=200) Klinische patiënten (n=136) Meetinstru-
menten 

Subschalen 
M (SD) M (SD)  Vergeleken

met norm-
groep 

Statistische be-
werking 

M (SD)  Vergeleken
met norm-
groepen 

Statistische be-
werking 

Neuroticisme    29,6 (7,8)   32,0 (8,2) 6e deciel    t(199)=   4,1*   33,2 (7,8) 6e deciel    t(135)=  5,4* 

Extraversie    39,8 (6,5)   40,9 (5,5) 5e deciel    t(199)=   2,9   40,3 (5,5) 5e deciel    t(135)=  1,0 

Openheid    35,4 (6,6)   33,9 (5,3) 5e deciel    t(199)=  -4,1*   36,6 (5,4) 6e deciel    t(135)=  2,5 

Altruïsme    42,5 (5,1)   39,3 (5,3) 4e deciel    t(199)=  -8,5*   40,7 (4,8) 4e deciel    t(135)= -4,3* 

NEO-FFI 

Consciëntieusheid    45,3 (5,7)   43,8 (6,5) 4e deciel    t(199)=  -3,3*   45,1 (5,6) 5e deciel    t(135)=  0,4 

ZAV Dispositie    17,3 (5,4)   21,1 (7,4) 8e deciel    t(199)=   7,1*   19,9 (8,7) 8e deciel    t(135)=  3,2* 

Totaal    70,5 (17,8)   65,6 (23,4) Gemiddeld    t(199)=  -2,9   63,7 (21,6) Ben. gem.   t(135)= -3,6* 

Kritiek geven    19,0 (5,2)   14,1 (5,5) Ben. gem.   t(199)=-12,4*   14,9 (5,4) Ben. gem.   t(135)= -8,7* 

Mening geven    12,6 (4,0)   11,4(4,6) Gemiddeld   t(199)=  -3,8*   10,9 (4,2) Gemiddeld   t(135)= -4,6* 

Ander waarderen      5,3 (2,2)     6,9 (3,7) Hoog   t(199)=   6,0*     6,4 (3,0) Boven gem.   t(135)=  4,3* 

Contact leggen      9,6 (3,3)     9,7 (3,7) Gemiddeld   t(199)=   0,3     9,0 (3,4) Gemiddeld   t(135)= -2,1 

IOA Sociale 
angst 

Jezelf waarderen      7,7 (2,7)     7,3 (3,2) Gemiddeld   t(199)=  -1,8     7,1 (2,8) Gemiddeld   t(135)= -2,5 

Totaal  111,3 (15,8) 113,2, (22,8) Gemiddeld   t(199)=   1,2 119,2 (20,6) Boven gem.   t(135)=  4,4* 

Kritiek geven    18,0 (4,6)   21,6 (5,2) Hoog   t(199)=   9,6*   22,5 (5,2) Hoog   t(135)=10,0* 

Mening geven    18,9 (3,5)   18,7 (4,5) Gemiddeld   t(199)=  -0,8   19,6 (4,3) Boven gem.   t(135)=  1,9 

Ander waarderen    16,2 (2,7)   14,7 (3,5) Gemiddeld   t(199)=  -6,0*   15,4 (2,9) Gemiddeld   t(135)= -3,3* 

Contact leggen    15,8 (3,1)   15,7 (4,1) Gemiddeld    t(199)=  -0,3   16,4 (3,4) Gemiddeld    t(135)=  1,9 

IOA Sociale 
vaardighe-
den 

Jezelf waarderen    11,7 (3,0)   12,7 (3,6) Boven gem.   t(199)=   3,9*   12,8 (3,5) Boven gem.   t(135)=  3,8* 

* p<0,003 (tweezijdig). Noot: NEO-FFI=NEO Five Factor Inventory; ZAV=Zelf-Analyse Vragenlijst; IOA=Inventarisatielijst Omgaan met Anderen. 
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Bij het vergelijken van de poliklinische met de klinische patiënten werd gecorrigeerd met be-

hulp van ANCOVA, omdat de twee groepen in gemiddelde leeftijd significant van elke ver-

schilden [t(334)=-11,2. p<0,01]. Uit deze analyse kwam naar voren dat de poliklinische pati-

enten significant lager scoorden op psychopathie (PCL-R Totaal) en op de persoonlijkheids-

domeinen neuroticisme en openheid (NEO-FFI). Ze rapporteerden significant meer agressief 

gedrag (AVL Totaal, NAS-A) dan de klinische patiënten (tabel 8.2).  

 

  Verschillen tussen afmakers en afhakers 
Vervolgens analyseerden we mogelijke verschillen op de voormetingen tussen degenen die 

de Agressiehanteringstherapie afmaakten en degenen die voortijdig afhaakten (tabel 8.3). 

Afhakers waren deelnemers die meer dan twee bijeenkomsten zonder legitieme reden ver-

zuimd hadden of die vanwege hun voortdurend provocerend gedrag niet langer aan de the-

rapie mochten deelnemen. Bij de poliklinische patiënten was het percentage afhakers 41% 

en bij de klinische patiënten 13%. 

Naar verwachting scoorden poliklinische afhakers significant hoger dan de afmakers op psy-

chopathie (PCL-R Totaal) en op openheid (NEO-FFI), maar lager op altruïsme (NEO-FFI). Er 

waren geen verschillen tussen afhakers en afmakers in de dispositie tot boosheid (ZAV-D), 

vijandigheid (ATV), agressief gedrag (AVL, NAS), sociale angst (IOA) en sociale vaardighe-

den (IOA). Bij de klinische patiënten scoorden de afhakers significant hoger op extraversie 

(NEO-FFI). Naar de mening van de staf vertoonden de afhakers op de afdeling meer agres-

sief en minder sociaal competent gedrag (OSAG) (tabel 8.3). 
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Tabel 8.2. Poliklinische patiënten vergeleken met klinische patiënten.. 

Poliklinische pati-
enten (n=200) 

Klinische patiën-
ten (n=136) 

Meetinstru-
menten 

Factoren of subschalen  

M (SD) M (SD) 

Statistische bewer-
king 

Leeftijd       23,4 (9,4)      33,4 (7,6)   t(334)= -11,0* 

Totaal      19,0 (5,7)      21,8 (7,3)   F(1,335)= 6,7* 

Factor 1      10,1 (3,4)        9,0 (3,6)   F(1,335)= 3,1 

PCL-R 

Factor 2        8,6 (3,2)      10,8 (3,4)   F(1,335)=16,9* 

NEO-FFI Neuroticisme      32,0 (8,2)      33,2 (7,8)   F(1,335)=11,4* 

 Extraversie      40,9 (5,5)      40,3 (5,5)   F(1,335)= 3,5 

 Openheid      33,9 (5,3)      36,6 (5,4)   F(1,335)=13,7* 

 Altruïsme      39,3 (5,3)      40,7 (4,8)   F(1,335)= 3,7 

 Consciëntieusheid      43,8 (6,5)      45,1 (5,6)   F(1,335)= 1,9 

ZAV Dispositie      21,1 (7,4)      19,9 (8,7)   F(1,335)= 3,6 

ATV       47,1 (15,3)      43,7 (13,8)   F(1,335)= 3,8 

AVL Totaal      89,1 (19,5)      77,0 (15,5)   F(1,335)=21,4* 

 Fysieke agressie      30,1 (7,3)      25,5 (7,0)   F(1,335)=15,5* 

 Verbale agressie      15,5 (3,7)      14,4 (2,7)   F(1,335)= 5,1 

 Woede      20,4 (5,5)      17,6 (4,6)   F(1,335)=22,2* 

 Vijandigheid      23,2 (6,4)      19,8 (6,6)   F(1,335)=15,4* 

NAS Deel A      91,4 (19,0)      82,8 (13,4)   F(1,335)= 9,9* 

IOA Sociale angst      65,6 (23,4)      63,7 (21,6)   F(1,335)= 0,6 

 Sociale vaardigheden    113,2 (22,8)    119,2 (20,6)   F(1,335)= 3,1 

* p<0,003 (tweezijdig). Noot: PCL-R=Psychopathy Checklist-Revised; NEO-FFI=Five Factor Inventory; ZAV=Zelf-

Analyse Vragenlijst; ATV=Attributie Vragenlijst; AVL=Agressie Vragenlijst; NAS=Novaco Anger Scale; 

IOA=Inventarisatielijst Omgaan met Anderen. 
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Tabel 8.3. Afmakers vergeleken met afhakers. 

Poliklinische patiënten (n=200)   Klinische patiënten (n=136) 

Afmakers 
(n=119) 

Afhakers (n=81) Afmakers 
(n=118) 

Afhakers 
(n=18) 

Meetin-
strumen-
ten 

Factoren of subscha-
len 

M (SD) M (SD) 

Statistische be-
werking 

M (SD) M (SD) 

Statistische be-
werking 

Leeftijd     23,1 (8,8)     22,2 (8,5)    t(198)= 0,8    33,4 (7,7)    32,5 (6,4)    t(134)= 0,5 

Totaal    18,0 (5,5)     20,6 (5,7)    t(198)=-3,0**    21,4 (7,1)    21,8 (7,0)    t(134)=-0,3 
Factor 1      9,7 (3,4)    10,7 (3,2)    t(198)=-1,9*      9,3 (3,7)      8,1 (2,9)    t(134)= 1,3 

PCL-R 

Factor 2      8,0 (3,1)      9,5 (3,2)    t(198)=-3,2**    10,4 (3,6)    11,0 (3,6)    t(134)=-0,6 
Neuroticisme    32,0 (7,9)    32,5 (8,5)    t(198)=-0,4    33,1 (7,6)    33,4 (7,1)    t(134)=-0,1 
Extraversie    41,1 (5,1)    40,4 (6,0)    t(198)= 0,8    40,0 (5,4)    43,1 (5,2)    t(134)=-2,1*  
Openheid    33,0 (4,9)    34,4 (5,2)    t(198)=-1,9*    37,1 (5,5)    34,7 (4,5)    t(134)= 1,5 
Altruïsme    39,8 (5,1)    38,1 (5,3)    t(198)= 2,2*    40,6 (4,8)    40,4 (5,5)    t(134)= 0,1 

NEO-FFI 

Consciëntieusheid    44,3 (6,2)    42,8 (7,1)    t(198)= 1,5    45,4 (5,7)    45,2 (4,8)    t(134)= 0,1 
ZAV Dispositie    21,1 (7,4)    21,4 (7,6)    t(198)=-0,2,    20,1 (8,6)    20,8 (12,2)    t(134)=-0,2 
ATV Totaal    46,7 (16,3)     48,5 (14,2)    t(198)=-0,7    42,8 (13,5)    48,9 (11,6)    t(134)= 0,1 
AVL  Totaal    88,1 (19,1)     91,7 (21,2)    t(198)=-1,2    76,0 (15,8)    75,4 (11,9)    t(134)=-1,2 
NAS Deel A    90,9 (18,5)     92,0 (20,3)    t(198)=-0,4    82,4 (12,9)    79,0 (15,2)    t(134)= 0,8 

Sociale angst    66,6 (24,1)     65,8 (23,0)    t(198)= 0,2    63,9 (20,3)    52,2 (13,3)    t(134)= 2,0* IOA 

Sociale vaardigheden  113,1 (21,1)   112,8 (25,9)    t(198)= 0,1  119,4 (20,4)  120,6 (23,2)    t(134)= 0,2 
Agressief gedrag       15,9 (5,7)    19,2 (5,4)    t(134)=-2,0* OSAG  

Sociaal gedrag       34,3 (6,7)    28,8 (6,7)    t(134)= 2,8** 
p<0,05;**p<0,01 (eenzijdig). Noot: PCL-R=Psychopathy Checklist-Revised; NEO-FFI=NEO Five Factor Inventory; ZAV=Zelf-Analyse Vragenlijst; ATV=Attributie Vragenlijst; 

AVL=Agressie Vragenlijst; NAS=Novaco Anger Scale; IOA=Inventarisatielijst Omgaan met Anderen; OSAG=Observatie Schaal voor Agressief Gedrag.
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 8.2.4 Discussie 
 
Nederlandse forensisch psychiatrische patiënten met geweldsdelicten lijken, vergeleken met 

de gemiddelde Nederlander, afwijkend te scoren op de ‘Big Five’ persoonlijkheidsdomeinen 

neuroticisme (hoger) en altruïsme (lager), maar niet op extraversie. De poliklinische patiën-

ten scoren bovendien lager op openheid en op consciëntieusheid. Zowel de poliklinische als 

de klinische patiënten zijn meer geneigd tot boosheid dan de gemiddelde Nederlander. Beide 

groepen geven aan minder angst te ervaren in sociale situaties waarin ‘grenzenstellend' ge-

drag (bijvoorbeeld kritiek geven) vertoond kan worden. Het vertonen van ‘toenaderend’ ge-

drag (bijvoorbeeld compliment geven) daarentegen lijkt te worden vermeden. Deze resulta-

ten komen slechts ten dele overeen met onderzoeksgegevens afkomstig uit de internationale 

literatuur. Een verklaring voor de verschillen zou kunnen zijn dat het in dit onderzoek om een 

enigszins andere populatie gaat, namelijk die van forensisch psychiatrische patiënten en niet 

om die van agressieve personen of van delinquenten in het algemeen.  

De verschillen in persoonlijkheidskenmerken en in probleemgedragingen tussen de 

poliklinische en de klinische patiënten waren op een aantal maten significant. Zo scoorde de 

poliklinische groep significant lager op psychopathie en op de persoonlijkheidsdomeinen 

neuroticisme en openheid, maar hoger op agressief gedrag. Er werd, evenals in het vooron-

derzoek, geen verschil gevonden tussen beide groepen in boosheiddispositie. sociale angst 

en sociale vaardigheden. Mogelijk verkeren poliklinische patiënten, in tegenstelling tot de 

groep klinische patiënten, in een omgeving waarin agressief gedrag vaker toegelaten en/of 

bekrachtigd wordt. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat afwijkend gedrag bij klinische patiën-

ten in het algemeen gedurende het eerste jaar van opname significant afneemt, onder ande-

re door verblijf in een gestructureerde en controlerende omgeving (Nijman, De Kruyk, & 

Nieuwenhuizen, 2002).  

Poliklinische patiënten die tijdens de Agressiehanteringstherapie voortijdig afhaakten 

scoorden hoger op de psychopathie dan de patiënten die de behandeling afmaakten. Omdat 

de PCL-R score een goede voorspeller is van toekomstig gewelddadig gedrag (Vertommen, 

Verheul, & De Ruiter. 2002), is het niet onwaarschijnlijk dat de afhakers zullen doorgaan met 

het vertonen van agressief gedrag. Bij de klinische patiënten werd geen verschil gevonden in 

PCL-R score tussen de patiënten die de behandeling afmaakten en degenen die voortijdig 

afhaakten. 

De resultaten van dit vervolgonderzoek moeten met voorzichtigheid worden gehan-

teerd, omdat geen aselecte steekproeven werden onderzocht. De onderzochte groep omvat-

te alleen patiënten voor wie de Agressiehanteringstherapie geïndiceerd was en die bereid 

waren die te volgen. Deze groep is niet representatief voor forensisch psychiatrische patiën-
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ten met geweldsdelicten in het algemeen.  

 
8.3 Effecten van de Agressiehanteringstherapie  

 

 8.3.1 Introductie 
 

De Agressiehanteringstherapie (Hornsveld, 2004a) heeft Goldstein’s Aggression Replace-

ment Training (Goldstein, Glick, & Gibbs, 1998) als uitgangspunt, maar werd aangepast voor 

de behandeling van gewelddadige adolescenten en volwassenen in Nederlandse forensisch 

psychiatrische settings. De opzet van de AHT is weergegeven in tabel 8.1. Zie voor meer in-

formatie over de therapie hoofdstuk 5.  

  Uit een eerste evaluatie van de Agressiehanteringstherapie bij 109 klinische en 44 

poliklinische forensisch psychiatrische patiënten kwam naar voren dat de therapie resulteer-

de in een significante afname van gerapporteerd vijandig en agressief gedrag (Hornsveld, 

2005). Deze afname bleek tijdens de follow-up nog steeds aanwezig. Er werden geen signifi-

cant verschillen gevonden in gerapporteerde sociale angst en sociale vaardigheden. Bij de 

evaluatie werd zelfrapportage vragenlijsten gebruikt en was geen controle conditie inge-

bouwd. 
 

Tabel 8.4. Modulen van de Agressiehanteringstherapie 

Module Bijeenkomsten Doelstelling 

Woedebeheersing Week 1 t/m 5 Herkennen van en adequaat omgaan met gevoelens als irritatie. 
boosheid. woede of agressie 

Sociale vaardigheden Week 6 t/m 10 Verbeteren of uitbreiden van relevante sociale vaardigheden 

Moreel redeneren Week 11 t/m 15 Kennis nemen van gangbare waarden en normen en leren oplossen 
van morele problemen 

Zelfregulatie 
vaardigheden 

Week 6 t/m 15 Veranderen van inadequaat aspiratieniveau. zichzelf bekrachtigen 
voor bereikte resultaten en programma’s kunnen maken voor nieuw 
gedrag 

Terugkombijeenkom-
sten 

Week 20. 25 en 
30 

Evaluatie en rapportage 

 

 

Op grond van deze evaluatie werd in dit vervolgonderzoek verwacht dat de therapie ook bij 

deze groep patiënten zou leiden tot een afname van vijandigheid en van agressief gedrag, 

maar niet tot een afname van sociale angst en een toename van sociale vaardigheden.   
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 8.3.2 Methode  
 

 Patiënten 
De patiënten van wie gegevens gebruikt werden voor het vervolgonderzoek naar het effect 

van de Agressiehanteringstherapie maakten deel uit van de groep die in paragraaf 1.2. is 

beschreven. Van een aantal patiënten konden de gegevens uit de na- en follow-up metingen 

niet meer achterhaald worden.  

 
 Meetinstrumenten. onderzoeksdesign en procedure  
In het effectonderzoek werd met dezelfde instrumenten gemeten als die beschreven zijn in 

paragraaf 1.2. Het onderzoek kende twee fasen (zie tabel 8.5). Een eerste evaluatie zonder 

controleconditie (fase 1) vond plaats bij de eerder genoemde zes klinische en twee poliklini-

sche instellingen. Een tweede onderzoek met controle conditie (fase 2) werd uitgevoerd in 

een klinische en op een poliklinische instelling (respectievelijk FPI De Kijvelanden te Poortu-

gaal en poli- en dagkliniek Het Dok te Rotterdam).  

De aard van de controle conditie in fase 2 werd bepaald op grond van praktische overwegin-

gen. Bij de poliklinische patiënten werd besloten ter controle gebruik te maken van een 

wachtlijst conditie. Op de polikliniek kon namelijk pas met de behandeling van een groep pa-

tiënten begonnen worden als voldoende patiënten voor de therapie waren geïndiceerd. 

Daarnaast werden patiënten vaak expliciet voor het volgen van de Agressiehanteringsthera-

pie naar de polikliniek verwezen. Bij de klinische patiënten werd besloten tot een vergelijking 

van de therapie groep met ‘care as usual’. Bij deze patiënten kon geen groep voor een ver-

gelijkbare behandeling worden geformeerd omdat er te weinig cognitief-

gedragstherapeutisch geschoolde psychologen beschikbaar waren en omdat het niet ver-

antwoord was de patiënten at random bij een therapie of een vergelijkbare groep in te delen. 
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Tabel 8.5. Onderzoeksdesign.  

Setting  fase  Intakeme-

ting 

Voormeting Nameting Follow-up 

meting 

Fase 1           n=  44     n=  25    n=  21 Poliklinische 

patiënten Fase 2. inclusief patiënten 

van fase 1 

     n=110      n=164     n=  92    n=  21 

Fase 1       n=108     n=  72     n=  40 

Fase 2. inclusief patiënten 

van fase 1 

      n=121     n=  89    n=  66 

Therapie      n=  33     n=  28    n=  28 

Klinische pati-

enten 

Fase 2. vier therapie groepen 

vergeleken met een ge-

matchte controle groep 
Controle      n=  28     n=  28 

Noot: Het bleek niet mogelijk om data te verzamelen van alle patiënten op de vier meetmomenten. 

 

In fase 1 van het onderzoek werden zowel bij de poliklinische als bij de klinische patiënten 

metingen verricht direct voorafgaande aan de behandeling (voormeting), direct na afloop van 

de 15 wekelijkse bijeenkomsten (nameting) en direct na de laatste terugkombijeenkomst (fol-

low-up meting). In fase 2 werd bij de poliklinische patiënten de wachtlijst conditie ingevoerd 

door de vragenlijsten af te nemen direct na de intake (intakemeting) en direct voorafgaande 

aan de behandeling (voormeting). De klinische patiënten werden op dezelfde meetmomen-

ten gemeten als in fase 1. Voor het samenstellen van de controle groep werd geput uit een 

bestand met halfjaarlijkse metingen op de OSAG van alle klinische patiënten. Bij elke patiënt 

uit de therapie groep werd een vergelijkbare patiënt uit dit bestand gezocht die voldeed aan 

de voorwaarden dat de metingen van de therapie en de controle patiënt dezelfde periode 

bestreken en dat beide patiënten niet verschilden in leeftijd, opnameduur en PCL-R Totaal 

score. De therapie groep bleek wat betreft de persoonlijkheidsdomeinen volgens de NEO-

FFI niet significant te verschillen van de controle groep, maar de therapie groep scoorde wel 

significant hoger (t(29)=2,6. p<0,05) op de dispositie tot boosheid (ZAV-D) en op geobser-

veerd sociaal gedrag (OSAG).  

Bij een vergelijking van de patiënten in de therapie en in de controle groep met die 

van de totale populatie in De Kijvelanden, bleek dat de patiënten in beide groepen significant 

hoger scoorden op psychopathie (PCL-R Totaal: t(103)=2,9. p<0,01) dan de niet-

onderzochte patiënten. 
 

8.3.3 Resultaten 
 

  Gedragsverandering bij poliklinische patiënten 
In dit vervolgonderzoek vergeleken we de scores op de zelfrapportage vragenlijsten op vier 
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meetmomenten. Voor het bepalen van de baseline werden eerst de gegevens van de inta-

kemeting vergeleken met die van de voormeting (gegevens verkregen in fase 2: wachtlijst 

conditie). Naar verwachting werden geen significante verschillen gevonden tussen beide me-

tingen in vijandigheid (ATV), in agressief gedrag (AVL, NAS-A), in sociale angst (IOA) en in 

sociale vaardigheden (IOA).  

Bij een vergelijking van de voor- met de nameting (gegevens verkregen in fase 1 + fase 2) 

kwam naar voren dat de poliklinische patiënten na afloop van de behandeling significant la-

ger scoorden op vijandigheid (ATV), op agressief gedrag (AVL, NAS-A) en op sociale angst 

(IOA) (tabel 8.6). 

Een vergelijking tussen de scores bij de voormeting en de follow-upmeting (verkregen in fase 

1) leverde eveneens een significante afname in vijandigheid (ATV) en agressief gedrag 

(AVL, NAS-A). maar de patiënten rapporteerden bij de follow-upmeting geen significant ver-

minderde sociale angst, maar wel meer sociale vaardigheden. Het aantal poliklinische pati-

enten, waarvan de scores zowel bij een voor- als bij een follow-upmeting beschikbaar waren, 

was echter klein (n=21). 
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Tabel 8.6. Agressief en sociaal competent gedrag van de poliklinische patiënten op vier meetmomenten (intake, voor, na en follow-up). 

Intakemeting Voormeting Intake- vs. 
voormeting 

Voormeting Nameting Voor- vs. name-
ting 

Voormeting  Follow-up me-
ting 

Voor-- vs. f.u. 
meting 

Meetin-
strumen-
ten 

Subschalen 

M (SD) M (SD)  M (SD) M (SD)  M (SD) M (SD)  

ATV  Totaal   45,6 (13,6)   44,2 (14,1)   t(85)= 1,0   45,2 (15,3)   41,2 (14,3)   t(91)= 2,7**   52,7 (17,1)   42,8 (11,3)   t(20)= 2,2* 

Totaal   85,6 (20,0)   84,5 (20,8)   t(85)= 0,6   87,2 (21,5)   82,2 (20,9)   t(91)= 2,7**   97,6 (24,8)   91,3 (19,8)   t(20)= 1,4* 

Fysieke 
agressie 

  28,2 (7,5)   28,2 (7,8)   t(85)= 0,1   29,2 (8,2)   26,8 (7,4)   t(91)= 3,3**   31,2 (9,5)   29,8 (7,7)   t(20)= 0,4 

Verbale 
agressie 

  15,0 (3,3)   14,9 (3,9)   t(85)= 0,2   15,2 (3,6)   14,8 (3,3)   t(91)= 1,0   16,4 (4,2)   15,5 (3,0)   t(20)= 1,2 

Woede   19,3 (5,8)   19,4 (5,6)   t(85)=-0,3   20,1 (6,1)   19,1 (6,0)   t(91)= 1,8*   23,9 (6,9)   20,6 (6,4)   t(20)= 2,6** 

AVL 

Vijandigheid   23,1 (6,6)   22,0 (6,4)   t(85)= 1,5   22,8 (6,4)   21,5 (6,8)   t(91)= 2,0*   26,2 (7,4)   25,4 (7,1)   t(20)= 0,5 

NAS   Deel A   86,4 (15,9)   88,1 (19,0)   t(85)=-1,2   90,0 (18,8)   86,4 (16,8)   t(91)= 2,3*   96,6 (23,5)   90,8 (15,7)   t(20)= 1,6* 

Sociale angst   68,7 (27,2)   67,1 (24,7)   t(85)= 1,0   66,6 (23,6)   60,8 (23,3)   t(91)= 2,1*   73,7 (17,6)   76,1 (22,5)   t(20)=-0,6 IOA 
 

Sociale vaar-
digheden 

113,1 (24,5) 112,3 (25,1)   t(85)= 0,3 113,1 (21,1) 115,4 (25,3)   t(91)=-0,9 103,7 (18,6) 111,5 (17,4)   t(20)=-2,2* 

*p<0,05; **p<0,01 (eenzijdig). Noot: ATV=Attributie Vragenlijst; AVL=Agressie Vragenlijst; NAS=Novaco Anger Scale; IOA=Inventarisatielijst Omgaan met Anderen. 
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  Gedragsverandering bij klinische patiënten 

Een tweede analyse betrof de scores op de zelfrapportage vragenlijsten en op de observa-

tieschaal van de klinische patiënten (fase 2). Bij een vergelijking tussen de voor- en name-

ting bleek dat de patiënten na afloop van de behandeling significant minder vijandigheid 

(ATV), minder agressief gedrag (AVL, NAS-A) en minder sociale angst rapporteerden. Via de 

observatieschaal (OSAG) konden echter geen significante afname in agressief en een signi-

ficante toename in sociaal gedrag geconstateerd worden. Een vergelijking tussen de voor- 

en de follow-upmeting leverde bij de zelfrapportage vragenlijsten weer een significante af-

name in vijandigheid (ATV) en agressief gedrag (AVL) op, maar geen afname in sociale 

angst. Nu kon ook via de observatieschaal (OSAG) een significante afname in agressief ge-

drag worden geconstateerd (tabel 8.7). 

Vervolgens werd een groep van 28 patiënten die de Agressiehanteringstherapie ge-

volgd hadden vergeleken met een gematchte controle groep van 28 patiënten die deze the-

rapie niet maar het reguliere aanbod (‘care as usual’) wel gevolgd hadden (in fase 2). Bij de 

therapie groep bleek bij een vergelijking van de voor- met de follow-upmeting het door de 

groepsleiding beoordeelde agressieve gedrag (OSAG) significant te zijn afgenomen en was 

dat bij de controlegroep gelijk gebleven (tabel 8.8). Bij de vragenlijsten kon geen vergelijking 

worden gemaakt tussen de experimentele en de controle groep, omdat bij de halfjaarlijkse 

metingen maar slechts enkele patiënten in de hele instelling bereid waren deze in te vullen. 

Er kon wel een vergelijking worden gemaakt binnen de therapie groep tussen de voor- en fol-

low-up meting. Daaruit bleek dat de patiënten bij de follow-up meting significant minder vij-

andigheid (ATV) en minder agressief gedrag (AVL) rapporteerden dan bij de voormeting, 

maar dat sociale angst en sociale vaardigheden niet veranderd waren (tabel 8.8).
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Tabel 8.7. Agressief en sociaal competent gedrag van de klinische patiënten op drie meetmomenten (voor. na en follow-up). 
   Voormeting Nameting Voormeting Follow-up me-

ting 
Voor- vs. f.u. me-

ting 
Meetinstru-
menten 

Subschalen 

M (SD) M (SD) 

Voor- vs. name-
ting 

M (SD) M (SD)  

ATV Totaal    43,8 (14,5)    35,3 (12,7)   t(88)= 5,8**    43,7 (14,4)    35,6 (10,9)   t(54)= 4,4** 

Totaal    77,2 (17,0)    72,8 (18,4)   t(88)= 2,8**    78,6 (16,5)    73,0 (16,2)   t(54)= 2,9** 

Fysieke agressie    25,2 (7,8)    23,5 (7,7)   t(88)= 2,8**    25,9 (7,4)    23,5 (6,9)   t(54)= 3,0** 

Verbale agressie    14,5 (2,8)    13,8 (2,8)   t(88)= 2,0*    14,5 (2,7)    14,3 (2,6)   t(54)= 0,5 

Woede    17,6 (6,7)    16,9 (6,7)   t(88)= 0,9    17,9 (4,8)    16,5 (4,8)   t(54)= 2,5** 

AVL 

Vijandigheid    20,0 (6,5)    18,5 (6,5)   t(88)= 2,4**    20,4 (6,3)    18,8 (6,2)   t(54)= 1,8* 

NAS Deel A    82,6 (13,2)    80,5 (12,7)   t(88)= 1,7*    83,5 (13,3)    81,1 (13,8)   t(54)= 1,5 

Sociale angst    64,1 (21,8)    58,4 (18,9)   t(88)= 2,1*    68,7 (22,1)    66,7 (24,2)   t(54)= 0,8 IOA 

Sociale vaardigheden  120,5 (21,1)  121,9 (21,8)   t(88)=-0,6  118,0 (22,2)  119,2 (22,5)   t(54)=-0,4 

OSAB Irritatie/boosheid    12,1 (3,3)    11,7 (3,4)   t(88)= 1,0    12,1 (3,2)    11,8 (3,3)   t(65)= 0,7 

 Angst/somberheid      9,5 (2,9)      8,9 (3,1)   t(88)= 1,2      9,2 (2,8)      9,6 (2,8)   t(65)=-0,9 

 Agressief gedrag    15,8 (5,7)    15,2 (4,6)   t(88)= 0,8    16,1 (5,3)    14,9 (4,3)   t(65)= 2,2* 

 Sociaal gedrag     34,9 (6,4)    35,4 (6,5)   t(88)= 1,3    34,1 (6,4)    34,5 (6,6)   t(65)= 0,8 

 Aanleiding    12,3 (4,6)    11,5 (4,4)   t(88)= 0,8    12,2 (4,6)    11,6 (4,6)   t(65)= 1,1 

 Sancties      5,9 (2,5)      5,7 (2,2)   t(88)=-0,6      6,0 (2,5)      5,6 (2,2)   t(65)=-0,5 

*p<0,05; **p<0,01 (eenzijdig). Noot: ATV=Attributie Vragenlijst; AVL=Agressie Vragenlijst; NAS=Novaco Anger Scale; IOA=Inventarisatielijst Omgaan met Anderen; 

OSAG=Observatie Schaal voor Agressief Gedrag. 
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 Tabel 8.8. Voor- en follow-up metingen bij experimentele en controle groep (klinische patiënten De Kijvelanden). 
Voormeting   Follow-upmeting Verschilscores

Therapiegroe-
pen (n=33) 

Controle groep 
(n=28)  

Therapiegroe-
pen (n=28)  

Controle groep 
(n=28)  

Therapiegroe-
pen (n=28) 

Controle groep 
(n=28) 

Meetin-
stru-
menten 

Subschalen 

M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

Statistische 
toetsing  

ATV     47,2 (12,6)    38,7 (7,0)   t(29)= 3,6** 

AVL Totaal    75,9 (14,5)    70,9 (11,0)   t(29)= 1,7* 

NAS Deel A    81,3 (11,5)    79,4 (10,9)   t(29)= 1,0 

IOA Sociale angst    65,8 (19,7)    67,9 (20,6)   t(29)=-1,0  

 Sociale vaardigheden  126,4 (19,0)   

   

125,5 (21,2)   t(29)= 0,3 

OSAG Irritatie/boosheid    11,6 (3,0)    10,5 (3,2)   11,5 (3,4)    10,9 (3,5)    0,1 (3,5)    -0,4 (3,0)   t(55)= 0,6 

 Angst/somberheid      9,9 (2,7)      9,9 (2,4)     9,5 (1,9)      9,6 (2,2)    0,4 (2,6)     0,3 (3,1)   t(55)= 0,1 

 Agressief gedrag    17,1 (5,1)    15,5 (5,7)   14,8 (4,2)    16,4 (4,8)    2,3 (3,7)    -0,9 (5,3)   t(55)= 2,6** 

Sociaal gedrag    35,0 (4,8)    31,8 (6,6)   34,9 (5,0)    30,7 (6,8)    0,1 (6,2)     1,1 (6,0)   t(55)=-0,6 

Aanleiding    13,7 (4,7)    13,0 (4,9)   11,7 (4,1)    12,7 (4,9)    2,0 (4,7)     0,3 (5,1)   t(55)= 1,3 

 

Sanctie      6,8 (2,5)      6,7 (2,6)     5,6 (2,3)      6,0 (2,2)    1,2 (2,3)     0,7 (2,1)   t(55)= 0,8 

*p<0,05;**p<0,01 (eenzijdig). Noot: ATV=Attributie Vragenlijst; AVL=Agressie Vragenlijst; NAS=Novaco Anger Scale; IOA=Inventarisatielijst Omgaan met Anderen; 

OSAG=Observatie Schaal voor Agressief Gedrag; Van de patiënten in de controle groep waren onvoldoende vragenlijst gegevens beschikbaar. 
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 8.3.4 Discussie 
 

De Agressiehanteringstherapie lijkt bij poliklinische patiënten met geweldsdelicten in hun 

voorgeschiedenis te resulteren in een significante afname van agressief gedrag, een afname 

die ook bij de follow-up geconstateerd kon worden. Gedurende een periode van gemiddeld 

vier weken tussen de intake en het begin van de behandeling (wachttijd), manifesteerde zich 

naar verwachting geen significante verandering in agressief gedrag, in sociale angst en in 

sociale vaardigheden.  

Bij de klinische patiënten kwam bij een vergelijking van de therapie met de controle groep 

naar voren dat de patiënten die de behandeling gevolgd hadden tijdens de follow-up signifi-

cant minder agressief gedrag vertoonden dan de controle patiënten, zowel gemeten met de 

zelfrapportage vragenlijsten als met de observatieschaal. Er trad echter geen verandering op 

in andere door de observatieschaal geregistreerde gedragingen, zoals geuite emoties en so-

ciaal gedrag.  

De resultaten van dit vervolgonderzoek moeten met voorzichtigheid worden gehan-

teerd, omdat geen aselecte steekproeven werden onderzocht. De onderzochte groep omvat-

te alleen patiënten voor wie de Agressiehanteringstherapie geïndiceerd was en die bereid 

waren die te volgen. Deze groep is niet representatief voor forensisch psychiatrische patiën-

ten met geweldsdelicten in het algemeen. Een tweede beperking van dit onderzoek is dat het 

aantal gemeten poliklinische patiënten met name bij de follow-up gering was. 

 

8.4 Algemene discussie 
 

Nederlandse forensisch psychiatrische patiënten met geweldsdelicten in hun voorgeschiede-

nis lijken probleemgedragingen te vertonen als psychische labiliteit, egocentrisme en boos-

heid. Voor de behandeling van deze criminogene factoren werd bij een groep poliklinische en 

klinische patiënten de Agressiehanteringstherapie toegepast. Er zijn aanwijzingen dat de the-

rapie leidt tot een blijvende afname van agressief gedrag, maar niet tot een toename van so-

ciale vaardigheden. Kon de vooruitgang bij de poliklinische patiënten uitsluitend op basis van 

door hen zelf gerapporteerd gedrag worden gebaseerd, bij de klinische patiënten werd deze 

vooruitgang ook door de afdelingsstaf geconstateerd. 

Definitieve conclusies kunnen echter om meerdere redenen niet over de effectiviteit 

van de Agressiehanteringstherapie worden getrokken. In de eerste plaats is de onderzochte 

groep niet representatief voor de populatie van gewelddadige forensisch psychiatrische pati-

enten, omdat de patiënten aan indicatiecriteria moesten voldoen als voldoende beheersing 

van de Nederlandse taal en het kunnen functioneren in een groep. Bovendien bleek bij het 
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onderzoek met controle conditie in De Kijvelanden dat de klinische patiënten in de therapie 

groep significant hoger scoorden op de dimensie psychopathie dan de andere patiënten in 

de kliniek. Ze scoorden ook hoger op de dispositie tot boosheid en op sociaal gedrag dan de 

patiënten in de controle groep.  

Een tweede beperking is de keuze van de meetinstrumenten. Zelfrapportage vragenlijsten 

hebben als nadeel dat scores beïnvloed kunnen zijn door de neiging tot het geven van soci-

aal wenselijke antwoorden (Bech & Mak 1995) en/of door het beperkte inzicht van de res-

pondenten in eigen sociaal functioneren (Hollin & Palmer 2001). Het geven van sociaal wen-

selijke antwoorden zal vooral een rol gespeeld hebben bij de klinische patiënten, omdat ze 

mogelijk veronderstelden dat ongunstige onderzoeksgegevens konden resulteren in een ver-

lenging van hun maatregel. Het invullen van de observatieschaal gebeurde door groepslei-

ders die geen gedegen scholing en training in gedragsobservatie hadden ondergaan. De be-

oordeling van de patiënten werd mogelijk beïnvloed door de verwachting dat ze bij deelname 

aan de therapie zouden verbeteren. Daarnaast was er bij de groepsleiders nogal eens spra-

ke van mutaties in het personeelsbestand. 

Een derde beperking betreft het onderzoeksdesign, dat vooral bepaald werd door de praktijk 

van assessment, indicatiestelling en behandeling in de Nederlandse forensische psychiatrie. 

De controle conditie voor de poliklinische patiënten (wachtlijst) verschilde daarom van die 

voor de klinische patiënten (vergelijking met ‘care as usual’).  

Dat een relatief korte behandeling als de Agressiehanteringstherapie met name bij 

klinische patiënten met langdurige persoonlijkheidsproblematiek resulteert in een blijvende 

afname van het recidiverisico is niet erg waarschijnlijk. De therapie dient voor deze groep pa-

tiënten onderdeel te zijn van een intensief programma met interventies voor criminogene fac-

toren die in de Agressiehanteringstherapie niet aan bod komen. Te denken valt aan individu-

ele criminogene factoren als afhankelijkheid van middelen en disfunctioneren in relaties, en 

aan omgevingsfactoren als beperkte scholing, werkeloosheid en antisociale vrienden. Met de 

interventies voor de individuele factoren kan in de kliniek een begin worden gemaakt, maar 

tijdens de extramurale resocialisatie zullen boostersessies moeten worden georganiseerd 

om te zien of de patiënt het geleerde ook buiten de kliniek adequaat kan toepassen. 

Zowel de poliklinische als de klinische patiënten stelden bij aanvang van de behande-

ling helemaal geen problemen te ervaren in de omgang met anderen. Uit de vragenlijstgege-

vens bleek echter dat beide groepen problemen hadden met het vertonen van toenaderings-

gedrag (bijvoorbeeld iemand een compliment maken), ‘grenzenstellend’ gedrag (bijvoorbeeld 

kritiek geven) vertoonden ze echter te vaak en naar de mening van anderen te inadequaat. 

Dit zou erop kunnen wijzen dat in de therapie bij het onderdeel Sociale vaardigheden het ac-

cent meer moet komen te liggen op het aanleren van ‘toenaderende’ vaardigheden en op het 
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‘normaliseren’ van inadequate, ‘grenzenstellende' vaardigheden. Het aanleren van ‘toenade-

rende’ vaardigheden lijkt echter minder aangewezen bij patiënten die hoog scoren op de di-

mensie psychopathie.  

Het verdient aanbeveling om in het kader van een multicenter project de effectiviteit 

van de Agressiehanteringstherapie nader vast te stellen. Daarbij moet dan gebruik worden 

gemaakt van een cross-over design, waarbij alle patiënten die voldoen aan de indicatiecrite-

ria at random worden toegewezen aan een experimentele en een controle conditie. Om een 

dergelijk onderzoeksproject te kunnen realiseren dienen een aantal forensisch psychiatrische 

instellingen (a) dezelfde subgroepen te onderscheiden, (b) dezelfde meetinstrumenten te 

gebruiken en (c) hetzelfde behandelprogramma toe te passen. Pas dan komen voldoende 

data beschikbaar voor het trekken van meer verantwoorde conclusies over de effectiviteit 

van de therapie. 
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Deel D: Toepassingsmogelijkheden 

 

9. Poliklinische forensisch psychiatrische patiënten met seksuele delicten1 
 

 9.1 Introductie 
  

Volgens vrijwel alle beschikbare literatuur dient behandeling van seksuele delictplegers zich 

niet uitsluitend te richten op specifieke criminogene factoren als afwijkend seksueel gedrag, 

maar ook op algemene factoren als antisociale attitudes, negatieve emoties en beperkte so-

ciale competentie (Andrews & Bonta, 2003; O’Shaughnessy, 2002; Hanson, 2000; Hunter, 

1999; Marshall, 1999; Marshall, Anderson, & Fernandez, 1999; Pithers, 1990). Er is echter 

weinig onderzoek gedaan naar de persoonlijkheidskenmerken van seksuele delictplegers, en 

studies naar factoren als negatieve emoties en beperkte sociale competentie hebben tot nu 

toe uiteenlopende resultaten opgeleverd (Stermac, Segal, & Gillis, 1990; Marshall, Fernan-

dez, & Cortoni, 1999). Dennisson, Stough, & Birgden (2001) vonden met gebruikmaking van 

de NEO-FFI dat gedetineerde pedoseksuelen vergeleken met ‘normalen’ over het algemeen 

hoog op neuroticisme en laag op extraversie en consciëntieusheid scoren. Fagan e.a. (1991) 

vonden eveneens een hoge score op neuroticisme en een lage op consciëntieusheid. Daar-

entegen constateerden ze geen lage score op extraversie, maar wel op altruïsme. Seidman 

e.a. (1994) concludeerden dat er geen verschillen zijn in boosheid als toestand of als dispo-

sitie tussen verkrachters enerzijds en andersoortige seksuele delictplegers, niet-seksuele de-

lictplegers en ‘normalen’ anderzijds. Marshall (1999) merkte echter op dat verkrachters, pe-

doseksuelen en incestplegers vaak problemen hebben met de controle van negatieve emo-

ties als woede. 

 Bumby (2000), Hunter (1999). en Marshall (1999) veronderstelden dat jeugdige sek-

suele delictplegers over het algemeen in sociale competentie tekort schieten. Auteurs als 

Blackburn (1993), Prentky (1999) en Marshall, Anderson, & Fernandez (1999) meenden ech-

ter dat gebrek aan sociale vaardigheden kenmerkend is voor pedoseksuelen. en niet voor 

verkrachters.  

 Verschillende instellingen in Nederland hebben behandelprogramma’s ontwikkeld 

voor poliklinische forensisch psychiatrische patiënten met een voorgeschiedenis van seksue-

le delicten. Desalniettemin is empirisch onderzoek naar persoonlijkheidskenmerken en pro-
                                                 
1 Dit hoofdstuk is een samenvatting van het artikel ‘Evaluation of Aggression Control Therapy for violent forensic 

psychiatric patients’ door R.H.J. Hornsveld & C. de Kruyk in het tijdschrift Psychology, Crime and Law, 11, (4), 

479-488. De redactie van Psychology, Crime and Law heeft voor publicatie van dit hoofdstuk toestemming ver-

leend. 
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bleemgedragingen van deze patiënten relatief schaars. Wel bestaan er meerdere publicaties 

over persoonlijkheidskenmerken en probleemgedragingen bij delinquenten in het algemeen, 

en gewelddadige delinquenten in het bijzonder. Op basis van internationaal onderzoek con-

stateerden Nietzel, Hasemann, & Lynam (1999) dat ‘ernstig antisociaal gedrag’ gerelateerd 

is aan lage scores op de Big Five persoonlijkheidskenmerken altruïsme en consciëntieusheid 

(Costa & McCrae. 1992). Een dergelijke relatie was al eerder opgemerkt door andere au-

teurs (Digman, 1994; Widiger e.a., 1994). Eysenck & Gudjonsson (1989) concludeerden dat 

er een verband bestaat tussen de persoonlijkheidsdimensies extraversie en neuroticisme 

enerzijds en criminaliteit anderzijds. De relatie met extraversie zou bij jongere, meer actieve 

criminelen sterker zijn en die met neuroticisme zwakker in vergelijking tot oudere. gedeti-

neerde criminelen. Volgens Digman (1994) stemden Eysenck & Gudjonsson’s dimensies 

neuroticisme en extraversie overeen met de gelijknamige Big Five persoonlijkheidsdomei-

nen. 

 Goldstein, Glick, & Gibbs (1998) veronderstelden dat agressief gedrag gerelateerd is 

aan probleemgedragingen als inadequate emotionele controle, beperkte sociale vaardighe-

den en antisociale attitudes. Verschillende onderzoeken vonden ondersteuning voor deze 

opvatting. Vergeleken met niet-agressieve personen vertoonden agressieve personen dis-

functies op het gebied van perceptie (Akhtar & Bradley, 1991). attentie (Lochman, White, & 

Wayland, 1991), attributie (Dodge et al., 1990), cognitie (Lochman & Dodge, 1994), emotie 

(Zamble & Quinsey, 1997), sociale competentie (Hollin, 1990) en besef van normen en 

waarden (Nelson, Smith, & Dodd, 1990; Palmer & Hollin, 1999).  

 Hoofdstuk 4 beschrijft een onderzoek in een Nederlandse populatie van gewelddadi-

ge forensisch psychiatrische patiënten naar de mate waarin persoonlijkheidskenmerken en 

probleemgedragingen als agressief en sociaal incompetent gedrag voorkomen. In vergelij-

king tot de gemiddelde Nederlander bleken de scores van de patiënten te verschillen op de 

Big Five persoonlijkheidsdomeinen neuroticisme (hoger) en altruïsme (lager), maar niet op 

extraversie en consciëntieusheid. De patiënten waren ook meer geneigd tot boosheid. De 

geconstateerde verschillen bleken significant op bijna alle maten. De poliklinische patiënten 

scoorden lager op de persoonlijkheidsdomeinen openheid, altruïsme en consciëntieusheid. 

en hoger op vijandig en agressief gedrag, terwijl er geen verschil was in sociaal competent 

gedrag.  

   In dit hoofdstuk wordt een onderzoek naar de persoonlijkheidskenmerken en pro-

bleemgedragingen van een Nederlandse groep poliklinische forensisch psychiatrische pati-

enten met seksuele delicten beschreven. Daartoe werden middels zelfrapportage vragenlijs-

ten een groep niet-seksueel gewelddadige poliklinische patiënten die al was gebruikt in het 

onderzoek zoals dat is beschreven in hoofdstuk 4 en een groep seksueel gewelddadige poli-
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klinische patiënten enerzijds vergeleken met normgroepen anderzijds. Beide groepen wer-

den bovendien onderling vergeleken. De vragenlijsten betroffen persoonlijkheidskenmerken 

en aspecten van agressief en sociaal competent gedrag.   

Op grond van de literatuur, eigen onderzoek en klinische bevindingen werd verwacht 

dat de seksueel gewelddadige poliklinische patiënten hoger zouden scoren op neuroticisme 

en boosheid als dispositie, alsmede lager op extraversie, altruïsme en consciëntieusheid in 

vergelijking tot de Nederlandse bevolking. Wat betreft sociale competentie werd veronder-

steld dat de groep seksueel gewelddadige poliklinische patiënten hoger zou scoren op socia-

le angst en lager op sociale vaardigheden dan de Nederlandse bevolking. Vergeleken met 

de groep niet-seksueel gewelddadige poliklinische patiënten was de verwachting dat de 

groep seksueel gewelddadige poliklinische patiënten hoger zou scoren op neuroticisme en 

altruïsme en lager op extraversie. De groep seksueel gewelddadige poliklinische patiënten 

werd verwacht minder agressief gedrag, meer sociale angst en minder sociale vaardigheden 

te rapporteren dan de groep niet-seksueel gewelddadige poliklinische patiënten. 

  

 9.2 Methode 
 

 Patiënten 
Het onderzoek werd uitgevoerd bij 105 seksueel en 69 niet-seksueel gewelddadige poliklini-

sche forensisch psychiatrische patiënten. allen mannen. De gemiddelde leeftijd van de niet-

seksueel gewelddadige patiënten (volwassenen en adolescenten) was 23,4 jaar (SD = 8,3; 

bereik: 16-47 jaar); het betrof patiënten die waren geïndiceerd voor de 

Agressiehanteringstherapie. Zie voor meer informatie over deze patiënten hoofdstuk 2.1. De 

gemiddelde leeftijd van de seksueel gewelddadige poliklinische patiënten (volwassenen en 

adolescenten) was 40,5 jaar (SD = 14,5; bereik: 16-76 jaar). De patiënten hadden kinderen 

of adolescenten misbruikt (43,9%). volwassenen verkracht (5,2%). volwassenen misbruikt 

(1,7%). een hands-off delict gepleegd (4,6%) of leden aan seksuele obsessies (3,5%). De 

meeste kinderverkrachters hadden incestdelicten gepleegd; bijna alle patiënten waren ‘first 

offenders’. De volwassen seksueel gewelddadige patiënten volgden het Therapieprogramma 

voor Seksuele Delictplegers (TSD; groepen van 12 tot 15 patiënten, 90 bijeenkomsten). De 

jeugdige seksueel gewelddadige patiënten namen deel aan het Therapieprogramma voor 

Jeugdige Seksuele Delictplegers (TJSD; groepen van 4 tot 6 patiënten, 30 bijeenkomsten). 

Beide cognitief-gedragstherapeutische programma’s omvatten de volgende modules: (a) 

delictscenario, (b) levensgeschiedenis, (c) seksualiteit en agressie, en (d) empathietraining.  

De behandelprogramma’s voor seksuele delictplegers zijn geïndiceerd voor patiënten 

met als hoofddiagnose parafilie (pedofilie, exhibitionisme en voyeurisme), seksueel misbruik 
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van volwassenen of seksueel misbruik van kinderen op as I van de DSM-IV (American Psy-

chiatric Association. 1994). 

 De seksueel gewelddadige poliklinische patiënten werden conform hun totaalscore op 

de Static-99 verdeeld in de volgende risicocategorieën: laag (33,0%). laag gemiddeld 

(43,7%). hoog gemiddeld (17,5%) en hoog (5,8%). Ze leken representatief voor de poliklini-

sche populatie van seksuele delictplegers, die door de rechter direct of indirect een behande-

ling had opgelegd. Slechts in enkele gevallen moest een patiënten van deelname aan een 

therapieprogramma worden uitgesloten vanwege acute psychotische symptomen, ernstige 

verslaving of het niet kunnen functioneren in een groep. 

 

 Meetinstrumenten 
De NEO-Five Factor Inventory (Hoekstra, Ormel, & De Fruyt, 1996) en de Zelf-Analyse Vra-

genlijst (ZAV; Van der Ploeg, Defares, & Spielberger, 1982) werden gebruikt voor het meten 

van persoonlijkheidskenmerken. Voor het meten van agressief en sociaal competent gedrag 

werd gebruik gemaakt van de Attributie Vragenlijst (ATV; Hornsveld, Nijman, & Kraaimaat, 

2002), de Agressie Vragenlijst (AVL; Meesters, Muris, Bosma, Schouten, & Beuving, 1996), 

de Novaco Anger Scale (NAS; Novaco, 1994), de Inventarisatielijst Omgaan met Anderen 

(IOA; Van Dam-Baggen & Kraaimaat, 2000) en de Alexithymia Vragenlijst (BVAQ; Bermond 

& Vorst, 1996). Met behulp van de Static-99 (Van Beek, DeDoncker, & De Ruiter. 2001) werd 

het recidiverisico bij de seksuele delictplegers vastgesteld. Zie voor meer gegevens over 

meetinstrumenten en normgroepen: hoofdstuk 2.2. 

  

 Procedure 
De vragenlijsten werden bij de niet-seksueel gewelddadige poliklinische patiënten vooraf-

gaande aan de Agressiehanteringstherapie individueel afgenomen. De seksueel geweldda-

dige poliklinische patiënten werden gemeten voorafgaande aan de therapieprogramma’s 

voor volwassen en jeugdige seksuele delictplegers of gedurende het eerste deel van die 

programma’s als aandacht wordt besteed aan delictscenario en levensgeschiedenis en niet 

expliciet aan probleemgedragingen als agressief gedrag of beperkte sociale vaardigheden. 

Deelname aan het onderzoek was vrijwillig. Van de 105 seksueel gewelddadige patiënten 

vulden 61 (58,1%) en van de 69 niet-seksueel gewelddadige patiënten vulden 68 (98,6%) de 

vragenlijsten in. De seksueel gewelddadige patiënten die de vragenlijsten invulden verschil-

den niet significant in leeftijd [t(101)=0,2. p=0,82] of in Static-99 score [t(101)=0,5. p=0,63] 

van de patiënten die dat weigerden te doen.  

  

 9.3 Resultaten 
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De groep van niet-seksueel gewelddadige poliklinische patiënten was jonger dan die van de 

seksueel gewelddadige poliklinische patiënten die de vragenlijsten hadden ingevuld [t(125)=-

7,9. p<0,05]. De gemiddelde scores van de patiënten werden vergeleken met de gemiddelde 

scores van de normgroepen met behulp van t-toetsen. 
 

Tabel 9.1. Vergelijking van seksueel gewelddadige en niet-seksueel gewelddadige poliklinische forensisch psy-

chiatrische patiënten met normgroepen. 

Normgroepen Seksueel gewelddadige patiën-

ten 

Niet-seksueel gewelddadige pati-

enten 

Meetin-

strumen-

ten 

Subschalen 

M (SD) M (SD) t M (SD) t 

Neuroticisme   29,6 (7,8) 36,6 (8,3)   t(60) = 6,4*    33,1 (7,8)   t(65)=3,7* 

Extraversie   39,8 (6,5) 38,9 (7,6)   t(60) = 1,0    39,9 (5,4)   t(65) = 0,2 

Openheid   35,4 (6,6) 35,9 (6,2)   t(60) = 0,6    33,7 (4,8)   t(65) = 2,8* 

Altruïsme   42,5 (5,1) 40,1 (5,5)   t(60) = 3,4*    37,7 (5,8)   t(65) = 6,7* 

NEO-FFI 

Consciëntieusheid   45,3 (5,7) 43,2 (6,6)   t(60) = 2,5*    42,7 (6,5)   t(65) = 3,3* 

ZAV Dispositie   17,3 (5,4) 17,3 (5,7)   t(59) = 0,1    21,5 (7,4)   t(58) = 4,3* 

Sociale angst   70,5 (17,8)  76,9 (24,6)   t(57) = 2,0*    66,5 (21,3)   t(59) = 1,5 IOA 

Sociale vaar-
digheden 

111,3 (15,8) 110,5 (17,6)   t(51) = 0,3  110,5 (21,5)   t(57) = 0,3 

*p<0,05 (eenzijdig). Noot: NEO-FFI = Neo Five Factor Inventory; ZAV = Zelf-Analyse Vragenlijst; IOA = Inventari-

satielijst Omgaan met Anderen.   
 

De veronderstelling dat seksueel gewelddadige poliklinische patiënten in vergelijking met de 

normgroepen hoger zouden scoren op neuroticisme (NEO-FFI) en lager op consciëntieus-

heid werd bevestigd, maar anders dan verwacht scoorden deze patiënten niet afwijkend op 

boosheid als dispositie (ZAV-D), op extraversie (NEO-FFI) en op altruïsme (NEO-FFI). Zoals 

verwacht scoorden deze patiënten hoger op sociale angst, maar rapporteerden ze niet min-

der sociale vaardigheden (IOA) (tabel 9.1). 
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Tabel 9.2. Vergelijking van seksueel gewelddadige en niet-seksueel gewelddadige poliklinische forensisch psy-

chiatrische patiënten. 

Seksueel 

gewelddadige 

patiënten 

Niet-seksueel 

gewelddadige 

patiënten 

t of F Meetin-

strumen-

ten  

Subschalen 

M (SD) M (SD)  

Leeftijd    40,5 (15,3)   23,4 (8,3) t(125) = 7,9* 

Neuroticisme 36,6 (8,3)   33,1 (7,8) F(1,124) = 3,4* 

Extraversie 38,9 (7,6)   39,9 (5,4) F(1,124) = 0,5 

Openheid 35,9 (6,2)   33,7 (4,8) F(1,124) = 2,3 

Altruïsme 40,1 (5,5)   37,7 (5,8) F(1,124) = 4,8* 

NEO-FFI 

Consciëntieusheid 43,2 (6,6)   42,7 (6,5) F(1,124) = 0,8 

ZAV Dispositie 17,3 (5,7)   21,5 (7,4) F(1,116) = 6,1* 

ATV  42,1 (7,3)   51,9 (15,9) F(1,109) = 8,9* 

AVL   77,5 (17,8)   91,4 (22,7) F(1,116) = 6,9* 

NAS Deel A  85,2 (16,8)   95,1 (19,5) F(1,119) = 5,4* 

Sociale angst  76,9 (24,6)   66,5 (21,3) F(1,115) = 3,1* IOA 

Sociale vaardigheden 110,5 (17,6) 110,5 (21,5) F(1,108) = 0,1 

BVAQ  112,7 (18,8) 120,9 (18,9) F(1,113) = 3,5* 

*p<0,05 (eenzijdig). Noot: NEO-FFI=Five Factor Inventory; ZAV=Zelf-Analyse Vragenlijst; ATV=Attributie Vragen-

lijst; AVL=Agressie Vragenlijst; NAS=Novaco Anger Scale; IOA=Inventarisatielijst Omgaan met Anderen; 

BVAQ=Alexithymia Vragenlijst. 
 

Zoals eerder opgemerkt bleek de leeftijd van de seksueel gewelddadige poliklinische patiën-

ten die de vragenlijsten hadden ingevuld significant te verschillen van de leeftijd van de niet-

seksueel gewelddadige poliklinische patiënten. Omdat de resultaten op sommige meetin-

strumenten significant correleerden met leeftijd werden met behulp van ANCOVA’s de verge-

lijkingen tussen de gemiddelden van de scores op de meetinstrumenten gecorrigeerd. Daar-

bij werd opnieuw een α van 0,05 aangehouden. Na correctie voor leeftijd bleek dat de sek-

sueel gewelddadige poliklinische patiënten op verschillende meetinstrumenten significant 

verschilden van de niet-seksueel gewelddadige poliklinische patiënten. Conform de verwach-

tingen scoorde de groep van seksueel gewelddadige poliklinische patiënten hoger op de 

domeinen neuroticisme (NEO-FFI) en altruïsme (NEO-FFI) en lager op boosheid als disposi-

tie (ZAV-D) dan de groep niet-seksueel gewelddadige patiënten. Ook scoorden de seksueel 

gewelddadige poliklinische patiënten significant lager op vijandig en agressief gedrag (ATV, 

AVL and NAS) en rapporteerden ze beter om te kunnen gaan met emoties (BVAQ) dan de 

niet-seksueel gewelddadige poliklinische patiënten. Hoewel de groep seksueel gewelddadige 
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poliklinische patiënten meer sociale angst rapporteerde, was er geen verschil in gerappor-

teerde sociale vaardigheden (tabel 9.2).  

Wat betreft het recidiverisico bleek dat de gemiddelde score op de Static-99 (M=2,5; 

SD=1,8; mediaan=2; bereik=0-8) voor de poliklinische groep seksuele delictplegers ‘laag 

gemiddeld’ was (Van Beek, DeDoncker, & De Ruiter, 2001), voornamelijk omdat de meeste 

patiënten incestueuze delicten gepleegd hadden. Om te onderzoeken of patiënten met een 

relatief hoge Static-99 score verschilden van patiënten met een relatief lage score wat betreft 

persoonlijkheidskenmerken en probleemgedragingen werden de seksueel gewelddadige pa-

tiënten die de vragenlijsten ingevuld hadden verdeeld in twee subgroepen, één met een sco-

re van 2 (n = 31) of lager en één met een score van 3 of hoger (n = 29). De vergelijkingen le-

verden geen significante verschillen op, mogelijk vanwege het kleine aantal patiënten. 

 

  9.4 Discussie 
 

Vergeleken met de algemene Nederlandse bevolking bleken de seksueel gewelddadige poli-

klinische patiënten niet meer geneigd tot boosheid of woede, maar ze rapporteerden wel 

meer angst in sociale situaties. Deze resultaten komen maar gedeeltelijk overeen met de be-

vindingen in de internationale literatuur, mogelijk omdat het in deze studie om een iets ande-

re populatie betrof, namelijk poliklinische forensisch psychiatrische patiënten en geen seksu-

ele delictplegers in het algemeen. 

 De verschillen in persoonlijkheidskenmerken en probleemgedragingen tussen seksu-

eel en niet seksueel gewelddadige poliklinische patiënten waren significant op een aantal 

meetinstrumenten. Conform onze verwachtingen scoorden de seksueel gewelddadige pati-

enten hoger op het persoonlijkheidsdomein neuroticisme, maar niet lager op extraversie. 

Vergeleken met de niet-seksueel gewelddadige patiënten, scoorden de seksueel geweldda-

dige patiënten lager op boosheid als dispositie en op vijandig en agressief gedrag. Zoals 

verwacht scoorden de seksueel gewelddadige patiënten hoger op sociale angst. maar an-

ders dan verwacht niet lager op sociale vaardigheden. 

  De resultaten van dit onderzoek lijken de voorlopige conclusie te rechtvaardigen dat 

woedebeheersing niet het belangrijkste onderdeel moet zijn van behandelprogramma’s voor 

seksueel gewelddadige poliklinische patiënten met een ‘laag gemiddeld’ recidiverisico. Maar 

die programma’s moet wel een sociaalvaardigheidstraining omvatten, waarin relatief meer 

aandacht wordt geschonken aan afname van sociale angst dan op toename van het aantal 

sociale vaardigheden. Voor de meeste patiënten is het van belang dat de programma’s zich 

richten op interpersoonlijke situaties waarin ze zich angstig of ongemakkelijk voelen. Sommi-

ge patiënten moeten vooral oefenen met meer intieme situaties. 
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 De resultaten van dit onderzoek moeten met de nodige voorzichtigheid geïnterpre-

teerd worden, omdat het aantal patiënten tamelijk klein was en slecht 58% van de seksueel 

gewelddadige poliklinische patiënten de vragenlijsten invulden. De bevinding dat de seksueel 

gewelddadige patiënten lager scoorden op vijandig en agressief gedrag dan de niet-seksueel 

gewelddadige poliklinische patiënten is nogal betrekkelijk aangezien seksuele delictplegers 

ook vaak niet-seksuele delicten plegen (Hanson & Bussière, 1998). Hoewel de seksueel ge-

welddadige poliklinische patiënten hoger scoorden op altruïsme dan de niet-seksueel ge-

welddadige poliklinische patiënten, scoorde de eerste groep toch lager op dit persoonlijk-

heidsdomein dan de normgroep. Seksueel gewelddadige poliklinische patiënten zijn geneigd 

tot egoïsme en tot het bagatelliseren van de rechten van slachtoffers. Daarom verdient het 

aanbeveling dat een training Moreel redeneren (Goldstein, Glick, & Gibbs. 1998) met sek-

suele en relationele probleemsituaties deel uitmaakt van een behandelprogramma voor deze 

patiënten. 
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10. Terbeschikkinggestelden versus langgestraften 
 
10.1 Introductie 

 

De samenstelling van de klinische forensisch psychiatrische populatie wijkt in Nederland af 

van andere landen. Rice & Harris (1990) vonden voor Canada dat 75% van de forensisch 

psychiatrische patiënten leed aan een psychotische stoornis en 13% aan een persoonlijk-

heidsstoornis. Van Emmerik (2001) concludeerde voor Nederlandse terbeschikkinggestelden 

dat ongeveer 25% van de gevallen een psychotische stoornis heeft en ongeveer 75% een 

persoonlijkheidsstoornis. Nederlands onderzoek naar gewelddadig gedrag van forensisch 

psychiatrische patiënten grijpt daarom vaak terug op literatuur over delinquenten in het al-

gemeen. Het is echter de vraag of recidiverisico. persoonlijkheidskenmerken en probleem-

gedragingen van gewelddadige forensisch psychiatrische patiënten overeenkomen met die 

van ‘niet-psychiatrisch gestoorde’ delinquenten. Overigens wees zowel in Canadees als Ne-

derlandse onderzoek uit dat psychiatrische problematiek ook bij ‘niet-psychiatrisch gestoor-

de’ delinquenten veel voorkomt. Rice & Harris (1990) meenden dat bij 7% van de delinquen-

ten een psychotische stoornis voorkomt en bij 46% een persoonlijkheidstoornis. Bulten 

(1998) vond voor Nederlandse jeugdige gedetineerden waarden van 8% voor een psychoti-

sche stoornis en 42% voor een persoonlijkheidsstoornis. 

Om te kunnen bepalen of er sprake is van verschillen in persoonlijkheidskenmerken 

en probleemgedragingen tussen gewelddadige terbeschikkinggestelden en gewelddadige 

gedetineerden met een gevangenisstraf van vier jaar of langer werd een groep terbeschik-

kinggestelden vergeleken met een groep langgestraften met behulp van zelfrapportage vra-

genlijsten. Verwachting was dat de patiënten hoger zouden scoren op psychische labiliteit en 

vijandigheid. Mede door het langdurig verblijf in een gesloten setting werden geen verschillen 

verwacht in agressief en sociaal competent gedrag. Het onderzoek diende inzicht te geven in 

de mogelijke resultaten van de Agressiehanteringstherapie bij langgestrafte gedetineerden 

met geweldsdelicten in hun voorgeschiedenis. 

 
10.2 Methode 
 
Patiënten 

Het onderzoek werd uitgevoerd bij 109 klinische en 51 gedetineerden. De klinische patiënten 

waren opgenomen in zes TBS-klinieken, veroordeeld voor ernstige geweldsdelicten en geïn-

diceerd voor de Agressiehanteringstherapie. Zie voor meer informatie over de patiënten 

hoofdstuk 2.1. Hun leeftijd was gemiddeld 32,5 jaar (SD=7,1; bereik=21-51 jaar). De gedeti-
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neerden waren opgenomen in een tweetal penitentiaire inrichtingen1 en veroordeeld tot een 

gevangenisstraf van drie jaar of langer wegens geweldsdelicten. De gemiddelde leeftijd van 

de gedetineerden was 36,7 jaar (SD=8,2 ; bereik=22-59 jaar).  

 

 Meetinstrumenten 
De NEO-Five Factor Inventory (Hoekstra, Ormel, & De Fruyt, 1996) en de Zelf-Analyse Vra-

genlijst (ZAV; Van der Ploeg, Defares, & Spielberger, 1982) werden gebruikt voor het meten 

van persoonlijkheidskenmerken. Voor het meten van agressief en sociaal competent gedrag 

werd gebruik gemaakt van de Attributie Vragenlijst (ATV; Hornsveld, Nijman, & Kraaimaat, 

2002), de Agressie Vragenlijst (AVL; Meesters, Muris, Bosma, Schouten, & Beuving, 1996), 

de Novaco Anger Scale (NAS; Novaco, 1994), de Inventarisatielijst Omgaan met Anderen 

(IOA; Van Dam-Baggen & Kraaimaat, 2000) en de Alexithymia Vragenlijst (BVAQ; Bermond 

& Vorst, 1996). Met uitzondering van de PCL-R waren alle gebruikte meetinstrumenten zelf-

rapportage vragenlijsten. In dit onderzoek waren bij de Novaco Anger Scale de scores van 

de delen A en B bij elkaar opgeteld. Zie voor meer gegevens over meetinstrumenten en 

normgroepen hoofdstuk 2.2. 

 
10.3 Resultaten 

 

Vergelijking met normgroepen 
De gemiddelde scores van de terbeschikkinggestelden en langgestraften werden met behulp 

van one sample t-toetsen vergeleken met de gemiddelde scores van de normgroepen. De 

scores van de gedetineerden weken vrijwel op geen enkele maat af van die van de norm-

groepen. Alleen op het persoonlijkheidsdomein altruïsme scoorde de gedetineerden signifi-

cant lager dan de normgroep (tabel 10.1).  

                                                 
1 Met dank aan de directie en medewerkers van P.I. Veenhuizen en P.I. De Ijssel die dit onderzoek mede mogelijk 

maakten. 
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Tabel 10.1. Vergelijking van terbeschikkinggestelden en langgestrafte gedetineerden met normgroepen 

Normgroepen   Langgestrafte gedetineerden TerbeschikkinggesteldenMeetinstru-
menten 

Subschalen 
M (SD) M (SD)  Statistische

toetsing 
 M (SD)  Statistische

toetsing 
 

Neuroticisme   29,6 (7,8)   30,3 (8,9) 5e deciel  t(49)=0,6   33,8 (7,6) 
   

6e deciel  t(97)=5,5* 

Extraversie   39,8 (6,5)   39,7 (5,1) 5e deciel  t(49)=-0,2   40,3 (5,4) 5e deciel  t(97)=0,9 

Openheid   35,4 (6,6)   35,6 (4,8) 5e deciel  t(49)= 0,4   36,7 (5,6) 6e deciel  t(96)=2,3 

Altruïsme   42,5 (5,1)   39,0 (5,3) 4e deciel  t(49)=-4,7**   40,3 (5,0) 4e deciel  t(97)=-4,3* 

NEO-FFI 

Consciëntieusheid   45,3 (5,7)   44,9 (5,9) 5e deciel  t(49)=-0,5   45,7 (5,2) 5e deciel  t(97)=0,9 

ZAV Dispositie   17,3 (5,4)   16,0 (5,8) 6e deciel  t(50)=-1,6   17,3 (4,9) 6e deciel  t(81)=0,1 

Sociale angst   70,5 (17,8)   66,2 (25,8) Gemiddeld  t(50)=-1,2   61,9 (18,7) Beneden gem. t(95)=-4,5* IOA 

Sociale vaardigheden 111,3 (15,8) 110,8 (25,2) Gemiddeld  t(49)=-0,2 118,1 (9,6) Boven gem. t(96)=3,4* 

*p<0,05; **p<0.,1 (tweezijdig). Noot: NEO-FFI=Five Factor Inventory; ZAV=Zelf-Analyse Vragenlijst; IOA=Inventarisatielijst Omgaan met Anderen. 
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De terbeschikkinggestelden scoorden op meerdere meetinstrumenten afwijkend van de 

normgroepen. Zo scoorden ze significant hoger op neuroticisme (NEO-FFI) en lager op altru-

isme (NEO-FFI). De terbeschikkinggestelden scoorden ook significant lager op sociale angst 

(IOA) en significant hoger op sociale vaardigheden (IOA) dan de normgroepen. Opmerkelijk 

was dat beide groepen niet hoger scoorden dan de normgroep op boosheid als dispositie 

(ZAV-D)(tabel10.1). 

 
Terbeschikkinggestelden vergeleken met langgestraften   

Omdat de resultaten op enkele meetinstrumenten significant correleerden met leeftijd, werd 

bij vergelijking van gemiddelden op de meetinstrumenten tussen beide groepen steeds met 

behulp van een ANCOVA gecorrigeerd voor leeftijd. De verschillen tussen de klinische pati-

enten en de langgestrafte gedetineerden bleken, ook na correctie voor leeftijd, niet groot. De 

verwachting dat de klinische patiënten hoger zouden scoren op psychische labiliteit (NEO-

FFI. Neuroticisme) en op vijandigheid (ATV) werd ondersteund. Op de zelfrapportage vra-

genlijsten over agressief gedrag werden tussen beide groepen geen significante verschillen 

gevonden. Klinische patiënten bleken wel significant beter om te kunnen gaan met gevoe-

lens (BVAQ), wellicht omdat het omgaan met gevoelens regelmatig op de afdeling aan de 

orde kwam (zie tabel 10.2).  
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Tabel 10.2. Scores op meetinstrumenten van terbeschikkinggestelden en langgestrafte gedetineerden. 

Terbeschikkingge-
stelden 

Langgestrafte gede-
tineerden 

Meetinstru-
menten 

Factoren of subschalen 

M (SD) M (SD) 

ANCOVA 

Leeftijd      32,4 (7,4)     36,7 (8,2)   t(137)=  -3,2* 

Neuroticisme     33,4 (7,3)     30,3 (8,9)   F(1,137)=3,5* 

Extraversie     40,5 (5,4)     39,7 (5,1)   F(1,137)=0,5 

Openheid     36,7 (5,6)     35,6 (4,8)   F(1,136)=1,9 

Altruïsme     40,5 (5,2)     39,0 (5,3)   F(1,137)=2,7 

NEO-FFI 

Consciëntieusheid     45,6 (5,2)     44,9 (5,9)   F(1,137)=0,3 

ZAV Dispositie     17,3 (4,9)     16,0 (5,8)   F(1,115)=1,1 

ATV      42,8 (12,5)     38,8 (17,1)   F(1,114)=5,0* 

AVL      76,8 (16,0)     79,4 (17,4)   F(1,138)=0,6 

NAS Delen A + B   132,1 (24,2)   134,5 (28,3)   F(1,96)=  0,3 

Sociale angst     62,3 (18,8)     66,2 (25,8)   F(1,136)=1,1 IOA 

Sociale vaardigheden   118,4 (19,7)   110,8 (25,2)   F(1,136)=2,2 

BVAQ    105,2 (21,4)   114,0 (20,2)   F(1,122)=3,6* 

*p<0,05 (tweezijdig). Noot: NEO-FFI=Five Factor Inventory; ZAV=Zelf-Analyse Vragenlijst; ATV=Attributie 

Vragenlijst; AVL=Agressie Vragenlijst; NAS=Novaco Anger Scale; IOA=Inventarisatielijst Omgaan met Anderen; 

BVAQ=Alexithymia Vragenlijst. 

 

 

10.4 Discussie 
 

De verschillen tussen de terbeschikkinggestelden en de langgestrafte gedetineerden bleken 

naar verwachting niet erg groot. De patiënten scoorden echter hoger op psychische labiliteit 

en vijandigheid. Dit wijst waarschijnlijk op een grotere impulsiviteit en op een sterker wan-

trouwen tegen medemensen. De afwezigheid van significante verschillen in agressief gedrag 

wordt mogelijk verklaard door de sterk gestructureerde omgeving waarin beide groepen ver-

bleven. Die gestructureerde omgeving verklaart mogelijk ook waarom beide groepen niet 

verschilden van de normgroep in boosheid als dispositie. De verschillen in gerapporteerde 

sociale angst en sociale vaardigheden waren weliswaar niet significant, doch de scores van 

de gedetineerden waren niet afwijkend van de normgroepen en die van de terbeschikkingge-

stelden wel. Het lijkt erop dat de gedetineerden zichzelf iets minder overschatten dan de fo-

rensisch psychiatrische patiënten.  

 
Hornsveld, R.H.J. (mei 2006). Ontwikkeling en evaluatie van de Agressiehanteringstherapie voor geweldda-

dige forensisch psychiatrische patiënten, deel I. 

 

131



 

Het onderzoek laat de vraag onbeantwoord of patiënten en gedetineerden zich niet 

verschillend gaan gedragen als ze na hun ontslag in een minder gestructureerde omgeving 

terechtkomen. Waarschijnlijk zal bij de terbeschikkinggestelden hun impulsiviteit en wan-

trouwen parten spelen en zal de kans op recidive bij deze groep daarom wellicht groter zijn. 

De vraag of ook langgestrafte gedetineerden met geweldsdelicten in hun voorgeschiedenis 

mogelijk profiteren van deelname aan de Agressiehanteringstherapie kan door dit onderzoek 

niet beantwoord worden. Vooralsnog lijken er in agressief gedrag geen grote verschillen tus-

sen beide groepen, maar deze resultaten moeten met de nodige voorzichtigheid gehanteerd 

worden omdat vooral gebruik werd gemaakt van zelfrapportage vragenlijsten. Deze instru-

menten hebben als nadeel dat scores beïnvloed kunnen zijn door de neiging tot het geven 

van sociaal wenselijke antwoorden (Bech & Mak, 1995) en/of door het beperkte inzicht van 

de respondenten in eigen sociaal functioneren (Hollin & Palmer, 2001). Om deze reden is het 

aan te bevelen het onderzoek te herhalen bij een grote groep langgestrafte gedetineerden en 

bij hen ook de Psychopathy Checklist-Revised te scoren, zodat ook op het persoonlijkheids-

kenmerk psychopathie een vergelijking tussen beide groepen mogelijk wordt en een uit-

spraak over verschillen in recidiverisico nader kan worden onderbouwd. Als er bij langge-

strafte gedetineerden met geweldsdelicten in hun voorgeschiedenis sprake is van een ver-

hoogd recidiverisico vanwege criminogene factoren als beperkte zelfcontrole, tekort aan so-

ciale vaardigheden en antisociale attitudes, is de Agressiehanteringstherapie mogelijk geïn-

diceerd. 
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Deel E: Conclusies en aanbevelingen 

 

11. Conclusies 

 

In deze publicatie wordt beschreven hoe de eigenschappen van te onderscheiden subpopu-

laties zijn onderzocht. Vervolgens wordt geanalyseerd in welke mate deze subpopulaties van 

de Agressiehanteringstherapie hebben geprofiteerd, waarna aanbevelingen worden gedaan 

voor aanpassingen van de therapie. De studies hierover zijn gebaseerd op de gegevens van 

voldoende patiënten. Het effectonderzoek heeft echter beperkingen gekend. Er werd gebruik 

gemaakt van een controleconditie, omdat een design waarbij patiënten at random werden 

toegewezen aan een therapie- en een controlegroep om praktische redenen niet haalbaar 

was. Voor een meer definitief antwoord op de effectiviteit van de (aangepaste versie van de) 

Agressiehanteringstherapie is verder multicenter en gecontroleerd onderzoek voor de onder-

scheiden subpopulaties geboden. De vraag of de Agressiehanteringstherapie ook aangewe-

zen is voor sommige ‘niet-psychiatrisch gestoorde’ delinquenten en forensisch psychiatrische 

patiënten met in hun voorgeschiedenis seksueel en/of huiselijk geweld, zal ook via gecontro-

leerd onderzoek nader moeten worden bepaald. Wat betreft de invloed van het al dan niet 

volgen van de Agressiehanteringstherapie op het recidiverisico zou met name bij de onder-

zochte poliklinische patiënten in een vervolgonderzoek een vergelijking gemaakt kunnen 

worden tussen de patiënten die de therapie afmaakten met degenen die hiermee voortijdig 

stopten. 

  

Vraagstelling 1.1: Kan de Agressiehanteringstherapie worden uitgevoerd zoals beoogd? 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 polikli-

nische instellingen conform het draaiboek toegepast. Behandelaars bleken tevreden over de 

opzet en werkwijze. Het percentage afhakers was echter met name bij de poliklinische pati-

enten erg hoog. De afhakers scoorden hoger op het persoonlijkheidskenmerk psychopathie 

en hadden waarschijnlijk een hoger recidiverisico.   

 

Vraagstelling 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? Uit een eerste evaluatie over de periode 2002-2003 bleek dat de Agres-

siehanteringstherapie bij poliklinische patiënten een afname van agressief gedrag bewerk-

stelligde, niet alleen na afloop van de therapie maar ook bij de follow-up. Een vergelijkbare 

conclusie geldt voor de klinische patiënten, al werd de therapie hier in combinatie met het 
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overige aanbod gegeven. Op basis van de vragenlijsten kon echter bij beide groepen geen 

afname van sociale angst en 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 als minder sociale angstig en meer sociaal 

vaardig beschouwden dan de gemiddelde Nederlander. In het dagelijks leven lijken ze echter 

vooral ‘grenzenstellend’ gedrag (kritiek geven. iets weigeren) te vertonen en veel minder 

‘toenaderend’ gedrag (compliment geven. hulp aanbieden). Het lijkt echter ongewenst de pa-

tiënten die hoog scoren op psychopathie ‘toenaderende’ vaardigheden te leren. 

  

Vraagstelling 1.3: Is er een subgroep waarvoor de Agressiehanteringstherapie aangewezen 

lijkt en zo ja, hoe zou die subgroep kunnen worden vastgesteld?  De Agressiehanteringsthe-

rapie is in zijn huidige vorm aangewezen voor patiënten die vooral reactieve agressie verto-

nen, en die relatief laag scoren op factor 1 van de Psychopathie Checklist-Revised. Voor pa-

tiënten die vooral instrumentele agressie vertonen en die relatief hoog scoren op factor 1, 

dient het onderdeel Sociale vaardigheden te worden aangepast en de therapie te worden 

uitgebreid met een module Karaktervorming.   

 

Vraagstelling 1.4: Is de Agressiehanteringstherapie effectief bij de onder 1.3 ge-

noemde. nader te omschrijven subgroep? Ook uit onderzoek met een controleconditie over 

de periode 2004-2005 bleek, via metingen 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 contro-

leconditie betrof een wachtperiode tussen intake en begin van de therapie. Tijdens de wacht-

tijd nam het agressieve gedrag niet af, en het sociaal competente gedrag niet toe. De resul-

taten van de klinische patiënten werden, met behulp van zelfrapportage vragenlijsten en een 

observatieschaal, vergeleken met een gematchte groep patiënten die de therapie niet volg-

den maar het reguliere behandel- en scholingsaanbod wel (‘care as usual’). Vergeleken met 

de controlegroep scoorden de klinische patiënten bij de follow-up zowel op de observatie-

schaal als op de zelfrapportage vragenlijsten lager op agressief gedrag. Ten aanzien van so-

ciaal competent gedrag werden geen veranderingen geconstateerd, noch op de schaal, noch 

op de vragenlijsten.  

 

Vraagstelling 1.5: Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan voor een verdere verbete-

ring van de effectiviteit en voor een aanbod aan de subgroep(en), waarvoor de Agressiehan-

teringstherapie minder geschikt lijkt? Ter verdere verbetering van de effectiviteit verdient het 

aanbeveling de therapie uit te breiden met twee modules, namelijk Karaktervorming en Ou-
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derbegeleiding (alleen voor adolescente poliklinische patiënten). Voor patiënten met een re-

latief hoog recidiverisico dient de therapie onderdeel te vormen van een (dag)klinisch behan-

delprogramma ‘Geweldsdelicten bij cluster B persoonlijkheidsstoornissen’. Tijdens de extra-

murale resocialisatiefase moeten voor de klinische patiënten boostersessies georganiseerd 

worden. 

 

Vraagstelling 2: Zijn er verschillen in agressief en sociaal competent gedrag tussen langge-

straften en forensisch psychiatrische patiënten? Er werden enkele verschillen aangetroffen 

tussen gedetineerden met een lange gevangenisstraf en forensisch psychiatrische patiënten. 

De patiënten waren neurotischer en vijandiger, maar beide groepen bleken geen verschillen 

in agressief gedrag te rapporteren. Bij de patiënten is het recidiverisico mogelijk hoger van-

wege psychische labiliteit en wantrouwen. Ook gedetineerden met agressieproblematiek 

kunnen waarschijnlijk profiteren van de Agressiehanteringstherapie. Wel zal ook bij deze po-

pulatie een onderscheid moeten worden gemaakt tussen laag en hoog scoorders op psy-

chopathie. Voor gedetineerden die heel hoog scoren op psychopathie is de therapie waar-

schijnlijk niet geïndiceerd. 
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12. Beleidsaanbevelingen 
 

12.1 Aanbevelingen op grond van onderzoeksresultaten 
 

Alleen bij sommige gewelddadige forensisch psychiatrische patiënten is er sprake van een 

omgekeerde relatie tussen agressief en sociaal competent gedrag. Agressief gedrag komt 

voor in combinatie met voldoende sociale vaardigheden en niet-agressief gedrag kan sa-

mengaan met beperkte sociale vaardigheden. De behandeling van forensisch psychiatrische 

patiënten vereist derhalve een per subpopulatie verschillende aanpak van het agressieve en 

van het sociaal competente gedrag (hoofdstuk 3). 

 

Bij patiënten met een relatief lage score op factor 1 van de PCL-R moet het accent in een 

behandeling liggen op afname van de sociale angst. Bij patiënten met een relatief hoge sco-

re op factor 1 hebben echter baat bij meer besef van de negatieve consequenties dat hun 

gedrag ook voor henzelf kan hebben. Het verdient aanbeveling om de Agressiehanterings-

therapie voor de eerste groep te concentreren op de onderdelen Woedebeheersing en 

Sociale vaardigheden, en bij dit laatste onderdeel dan vooral op het aanleren van 

‘toenaderende’ vaardigheden. Voor de tweede groep patiënten met over het algemeen 

weinig woede, kan het onderdeel Woedebeheersing gewijd worden aan een nadere delic-

tanalyse 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 een module ‘Karaktervorming’ te worden toegevoegd. Hierin worden de 

patiënten geconfronteerd met de lange termijn gevolgen van hun agressieve gedrag, zowel 

voor potentiële slachtoffers als voor henzelf. Daarnaast dienen thema’s aan de orde te 

komen als verantwoordelijkheid, samenwerking, eerlijkheid en dienstbaarheid (hoofdstuk 6 

n 7). e 

Niet alle patiënten die de behandeling startten maakten die ook af; met name onder de poli-

klinische patiënten bleek het percentage afvallers hoog. Afvallers waren deelnemers die 

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 vaardig-

heden. Bij de poliklinische patiënten scoorden ze bovendien hoger op psychopathie. Een ho-

ge score op psychopathie wijst op een hoog recividerisico. Daarom dienen justitiële instellin-

gen. in samenwerking met forensisch psychiatrische instellingen. een beleid te voeren dat 

uitval zoveel mogelijk terugdringt (hoofdstukken 4, 7 en 8).   

Het evaluatie- en effectonderzoek heeft aannemelijk gemaakt dat gewelddadige forensisch 

psychiatrische patiënten kunnen profiteren van de Agressiehanteringstherapie. Het effecton-
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derzoek heeft echter beperkingen gekend. Er werd gebruik gemaakt van een controlecondi-

tie, omdat een design waarbij patiënten at random werden toegewezen aan een therapie- en 

een controlegroep om praktische redenen niet haalbaar was. Voor een meer definitief ant-

woord op de effectiviteit van de (aangepaste versie van de) Agressiehanteringstherapie is 

verder multicenter en gecontroleerd onderzoek voor de onderscheiden subpopulaties gebo-

den. Wat betreft de invloed van het al dan niet volgen van de Agressiehanteringstherapie op 

het recidiverisico zou met name bij de onderzochte poliklinische patiënten in een vervolgon-

derzoek een vergelijking gemaakt kunnen worden tussen de patiënten die de therapie af-

maakten met degenen die hiermee voortijdig stopten (hoofdstukken 7 en 8).     

 

Voor seksueel gewelddadige poliklinische patiënten met een ‘laag gemiddeld’ recidiverisico 

is woedebeheersing niet het belangrijkste onderdeel van behandelprogramma’s. Die pro-

gramma’s moeten wel een sociaalvaardigheidstherapie bevatten, waarin de nadruk meer ligt 

op afname van sociale angst dan toename van sociale vaardigheden. Voor de meeste pati-

enten is het van belang dat de programma’s zich richten op interpersoonlijke situaties waarin 

ze zich angstig of ongemakkelijk voelen. Sommige patiënten moeten vooral oefenen met 

meer intieme situaties (hoofdstuk 9). 

 

De verschillen tussen terbeschikkinggestelden en langgestrafte gedetineerden bleken niet 

erg groot. De patiënten scoorden echter hoger op psychische labiliteit en vijandigheid. Dit 

wijst waarschijnlijk op een grotere impulsiviteit en op een sterker wantrouwen tegen mede-

mensen. Na een eventuele terugkeer in de maatschappij wordt de kans op recidive bij terbe-

schikkinggestelden daarom groter geacht. Omdat het onderzoek gebruik maakte van zelf-

rapportage vragenlijsten is het aan te bevelen bij een groep langgestrafte gedetineerden ook 

de Psychopathy Checklist-Revised te scoren. Hierdoor wordt een vergelijking tussen beide 

groepen mogelijk op het persoonlijkheidskenmerk psychopathie en kan een uitspraak over 

verschillen in recidiverisico nader worden onderbouwd. 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 waarschijnlijk geïndiceerd. Het heeft 

echter de voorkeur om bij deze populatie te spreken over de Agressiehanteringstraining 

(hoofdstuk 10).  

 

De vraag of de Agressiehanteringstherapie ook aangewezen is voor sommige ‘niet-

psychiatrisch gestoorde’ delinquenten en forensisch psychiatrische patiënten met in hun 

voorgeschiedenis seksueel en/of huiselijk geweld. zal ook via gecontroleerd onderzoek na-
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der moeten worden bepaald.  

 
12.2 Aanbevelingen op grond van klinische indrukken 
 

De Agressiehanteringstherapie sluit volgens de behandelaars in principe aan bij de belang-

rijkste problematiek van gewelddadige forensisch psychiatrische patiënten, namelijk agres-

sief gedrag. De therapie is in eerste instantie bedoeld voor volwassenen, maar ook toepas-

baar bij adolescenten op de polikliniek. Het verdient dan aanbeveling de ouder(s) voor het in-

take- en ontslaggesprek uit te nodigen. Uitbreiding van de therapie met een module ‘Karak-

tervorming’ is op korte termijn gewenst. Een zelfde aanbeveling geldt voor een module ‘Ou-

derbegeleiding’ ten behoeve van adolescenten op de polikliniek (hoofdstuk 4). 

 

Op de langere termijn zal de therapie voor de klinische patiënten, als onderdeel van het be-

handelprogramma ‘Geweldsdelicten bij cluster B persoonlijkheidsstoornissen’, moeten wor-

den verlengd tot en met de extramurale resocialisatiefase. Behandeling van middelenafhan-

kelijkheid, psychomotore therapie, bewegingsagogie en psychoeducatie op het gebied van 

seksualiteit en relaties dienen deel uit te maken van een dergelijk programma (hoofdstuk 4). 

   

Ondanks de veelheid aan maatregelen om de therapietrouw van de poliklinische patiënten te 

verbeteren, bleek het percentage afhakers hoog. Het beleid moet daarom gericht worden op 

voorlichting en deskundigheidsbevordering bij verwijzers, Officieren van Justitie en rechters. 

Binnen het gezamenlijke beleid zal het spanningsveld tussen de ernst van het gepleegde de-

lict, de huidige toestand van de delinquent/patiënt en de verwachting voor de toekomst een 

cruciale rol moeten spelen (hoofdstuk 4). 

 

De Agressiehanteringstherapie dient te worden gegeven door tenminste een psycholoog. 

pedagoog of psychiater met ervaring in de behandeling van weinig gemotiveerde psychiatri-

sche patiënten. Een ervaren groepsleider met een hogere beroepsopleiding kan co-

therapeut zijn. Zo nodig krijgen de behandelaars begeleiding of supervisie (hoofdstuk 4).

 
Hornsveld, R.H.J. (mei 2006). Ontwikkeling en evaluatie van de Agressiehanteringstherapie voor geweldda-

dige forensisch psychiatrische patiënten, deel I. 

 

139



 

Tabel 12.1. Voorlopig overzicht van de verschillen tussen Agressiehanteringstherapie en Agressiehanteringstraining.  

Populatie      Kenmerken Diagnostiek Disciplines Interventie Disciplines

Forensisch 

psychiatrische 

patiënten met 

geweldsdelic-

ten  

Indicaties: 

• Psychiatrische stoornis op as I en/of as II van de DSM-IV 

• Relatie tussen de psychiatrische stoornis en het gepleegde 

delict 

• Zonder behandeling is de kans op herhaling reëel 

Contra-indicaties: 

• Psychopathie (PCL-R score >30) 

• Zwakzinnigheid en/of zeer slechte beheersing van de Ne-

derlandse taal 

• Acute psychotische problematiek 

• Ernstige verslavingsproblematiek (bij ambulante patiënten) 

• Psychiatri-

sche diagnostiek 

• Psychologi-

sche diagnostiek 

• Riskasses-

sment 

• Psychiater 

• Klinisch 

psycholoog 

• GZ-psycho-

loog 

Behandeling: 

• Klinische patiënten: Agressiehan-
teringstherapie onderdeel van een pro-

gramma voor patiënten met cluster B 

persoonlijkheidsstoornissen 

• Dagklinische patiënten: Agressie-
hanteringstherapie onderdeel van een 

programma voor adolescenten met een 

hoog recidiverisico 

• Poliklinische patiënten: Agressie-
hanteringstherapie 

• Twee 

GZ-

psychologen 

of GZ-

psycholoog 

met ervaren 

groepsleider 

(HBO-niveau 

met eventu-

eel aanvul-

lende oplei-

ding) 

Gedetineerden 

met gewelds-

delicten 

Indicaties: 

• Geen psychiatrische stoornis op as I en/of as II of 

• Een psychiatrische stoornis die niet gerelateerd is aan het 

gepleegde delict 

• Agressief gedrag als criminogene factor 

Contra-indicaties: 

• Psychopathie (PCL-R score> 30) 

• Zwakzinnigheid en/of zeer slechte beheersing van de Ne-

derlandse taal 

• Chronisch psychotische problematiek 

• Ernstige verslavingsproblematiek (bij ambulante cliënten) 

• Psychologi-

sche assessment 

• Riskasses-

sment 

• Psychiater 

(consulent) 

• Klinisch psy-

choloog (consu-

lent) 

• GZ-

psycholoog 

Training: 

• Agressiehanteringstraining als 

onderdeel van een resocialiseringspro-

gramma 

• Twee er-

varen groeps-

leiders (HBO-

niveau met 

eventueel 

aanvullende 

opleiding) 

• GZ-

psycholoog 

als consulent 
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Er zijn aanwijzingen dat de (verlengde versie van de) Agressiehanteringstherapie ook toege-

past kan worden bij sommige niet-psychiatrisch gestoorde delinquenten met geweldsdelicten 

in hun voorgeschiedenis (zie tabel 12.1). Gewezen wordt ondermeer naar de ervaringen in 

Engeland en de Verenigde Staten met de Aggression Replacement Training. Ook bij deze 

populatie zal risicotaxatie aan de indicatiestelling vooraf moeten gaan, zodat hoogscoorders 

op het persoonlijkheidskenmerk psychopathie een aangepaste vorm van de therapie kan 

worden aangeboden. De therapie moet verplicht worden gesteld: de ervaring heeft geleerd 

dat vrijwilligers bijna altijd voortijdig stoppen (hoofdstuk 10). 

 

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 instellin-

gen op het gebied van evaluatie- en effectonderzoek intensief samenwerken (multicenter 

onderzoek). Dit moet dan resulteren in de beschikbaarheid van data van grotere groepen pa-

tiënten. Voorwaarden zijn wel dat (a) instellingen dezelfde indeling in subpopulaties hante-

ren, (b) voor die subpopulaties identieke behandelprogramma’s ontwikkelen en (c) bij de as-

sessment dezelfde instrumenten gebruiken.  

 

Behandelprogramma’s richten zich op gedragsverandering. Omdat als criterium meestal af-

name van het recidiverisico wordt gehanteerd, moeten instellingen kunnen beschikken over 

recidivecijfers. 

 

Het verdient aanbeveling de toepassingsmogelijkheden van de Agressiehanteringstherapie 

nader te onderzoeken bij andere subpopulaties met delicten die een gewelddadig karakter 

hebben, zoals verkrachters en daders van huiselijk geweld.   

 

12.3 Aanbevelingen op grond van evaluatie- en effectonderzoek 
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