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Inleiding 
De minister van Justitie heeft op verzoek van de Tweede Kamer een onderzoek toege-
zegd naar de mogelijk schadelijke gevolgen van het ondergaan van een (langdurige) 
gevangenisstraf voorafgaand aan de TBS-behandeling op de psychische conditie van de 
TBS-gestelden. Dit zou met name gelden voor de TBS-gestelden die een zogenoemd com-
binatievonnis opgelegd hebben gekregen (naast de TBS-maatregel ook een gevangenis-
straf). 

Probleemstelling 
De probleemstelling die aan onderhavig onderzoek ten grondslag ligt, is als volgt ge-
formuleerd: wat is het profi el van de TBS-gestelden die een combinatievonnis krijgen 
opgelegd en welke (mogelijke) effecten zijn er te verwachten van de gevangenisstraf op 
de psychische conditie en de motivatie van de TBS-gestelden voor de behandeling in de 
kliniek? 

Opzet en uitvoering van het onderzoek
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, zijn diverse informatiebronnen geraadpleegd, 
te weten:
• Literatuurverkenning: zorgbehoeften, psychische stoornissen bij gedetineerden 

en effecten van detentie
• Kwantitatieve gegevensanalyses: MITS-gegevens (Monitor Informatie Terbeschikking 

Stelling) van alle personen die in 2005 en 2006 een TBS-vonnis opgelegd hebben ge-
kregen, al dan niet in combinatie met een gevangenisstraf (hierna aangeduid als ‘TBS-
gestelden’)

• Aanvullende informatie over 35 van de 68 TBS-gestelden die op 1 maart 2008 
nog verbleven in de PI’s: problemen, zorg en effecten van detentie

• Veldverkennende onderzoeksactiviteiten: interviews met deskundigen en vertegen-
woordigers van penitentiaire inrichtingen, en werkbezoeken

Beperkingen van de informatiebronnen
De literatuurverkenning kent als beperking dat er zeer weinig, goed vergelijkbare empiri-
sche studies voorhanden zijn die ingaan op de effecten van gevangenisstraf op de psychi-
sche gesteldheid en motivatie voor behandeling van gedetineerden in het algemeen en 
TBS-gestelden in het bijzonder. Er kan worden gesproken van een kennislacune. De keuze 
voor de groep die in 2005 en 2006 volgens MITS-gegevens een TBS-maatregel opgelegd 
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heeft gekregen, heeft als beperking dat er geen informatie is over de groep langgestraften 
die tevens een TBS-maatregel hebben. Bovendien is het MITS niet primair aangelegd voor 
wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden, waardoor de keuze voor de variabelen beperkt 
was en deze niet altijd goed toepasbaar waren op het doel van dit onderzoek. De opge-
vraagde aanvullende informatie over de 68 TBS-gestelden die per maart 2008 nog in de 
PI verbleven, heeft betrekking op een selecte groep; de resultaten zijn indicatief en niet 
generaliseerbaar naar de gehele TBS-populatie. Datzelfde geldt voor de veldverkennende 
onderzoeksactiviteiten. 

Resultaten
Onderhavig onderzoek heeft een verkennend karakter. Hieronder volgen de belangrijkste 
resultaten uit de voornoemde informatiebronnen. 

Algemeen profi el
In 2005 en 2006 is aan 383 personen een TBS-maatregel opgelegd. Hiervan hebben er 
333 (87%) ook een detentiestraf opgelegd gekregen (TBS-plusgroep), een zogenoemd 
combinatievonnis. Bij de overige 50 personen is naast de TBS-maatregel geen detentie-
straf opgelegd (TBS-zondergroep). De opgelegde detentiestraf bedraagt in veel gevallen 
(212/333; 64%) een periode van maximaal twee jaar. Een relatief klein deel (37/333; 11%) 
van de TBS-gestelden met een combinatievonnis krijgt een lange gevangenisstraf opge-
legd (meer dan 6 jaar). Voor het resterende deel (25%) geldt een opgelegde gevangenis-
straf van twee tot zes jaar. 
Op het moment van onderzoek (maart 2008) is 79% van de gehele groep doorgestroomd 
naar de kliniek: 262 van de 333 personen met een combinatievonnis en 41 van de 50 per-
sonen zonder combinatievonnis. De TBS-zondergroep heeft bij plaatsing naar de kliniek 
gemiddeld 25 maanden gedetineerd gezeten (inclusief preventieve hechtenis); de TBS-
plusgroep (met detentiestraf) bijna 29 maanden. Opmerkelijk is dat voor een grote groep 
TBS-plussers de lengte van de opgelegde en uitgezeten gevangenisstraf vergelijkbaar is 
met de periode die de TBS-zondergroep in detentie doorbrengt alvorens zij wordt ge-
plaatst in een kliniek. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn de duur van de eventuele be-
roepsprocedure en de wachttijd voor plaatsing in een FPC.
De problematiek van de TBS-gestelden - zoals die naar voren komt in dit onderzoek - komt 
in grote lijnen overeen met eerdere bevindingen van Van Emmerik (2001). Ruim tweede 
derde heeft een persoonlijkheidsstoornis (vaak Cluster B) en de rest een psychotische 
stoornis (meestal schizofrenie). Het merendeel van de TBS-gestelden is man, van autoch-
tone afkomst en tussen de 25 en 40 jaar. Een op de zes TBS-gestelden heeft een IQ lager 
dan 80. De helft van de totale groep is vanaf het moment van preventieve hechtenis ge-
plaatst op een of meer differentiaties binnen het gevangeniswezen (bijzondere zorgvoor-
zieningen als Individuele Begeleidingsafdeling). 

Het profi el van de TBS-zondergroep wijkt op verschillende punten af van de TBS-plus-
groep. Logischerwijze verschilt de mate van toerekeningsvatbaarheid tussen beide groe-
pen. De TBS-plusgroep wordt gekenmerkt door persoonlijkheidsstoornissen (78% versus 
22% psychotische stoornissen) en eerdere vrijheidsveroordelingen (66%). 
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In de TBS-zondergroep komen echter vaker psychotische problemen voor (80% versus 20% 
persoonlijkheidsstoornis) en is er minder vaak sprake van eerdere vrijheidsveroordelingen 
(48%). Daarnaast wordt TBS-plusgroep in vergelijking met de TBS-zondergroep minder 
vaak geplaatst op een differentiatie. Dit zou als indicatie kunnen worden beschouwd van 
het op de voorgrond staan van de aanwezige psychische en gedragsproblematiek tijdens 
detentie in de TBS-zondergroep. Uit dit onderzoek kan de conclusie worden getrokken 
dat bij de TBS-plusgroep antisociale kenmerken op de voorgrond staan en dat bij de TBS-
zondergroep de psychiatrische problematiek een (meer) prominente rol speelt. 

Plaatsingsbeleid in PI en zorgaanbod
Uit de telefonische interviews met de PI’s blijkt dat een specifi ek plaatsingsbeleid ten aan-
zien van TBS-gestelden in een penitentiaire inrichting ontbreekt. Er zijn algemeen gelden-
de criteria voor plaatsing (geslacht en juridische titel, in de zin van voorlopig gehechten, 
kortgestraften en anders afgestraften). Het feit of een gedetineerde al dan niet een TBS-
maatregel opgelegd heeft gekregen, is in het algemeen niet van belang voor plaatsing in 
een PI. Uit de vragenlijst die de psychologen hebben ingevuld over 35 TBS-gestelden die 
in maart 2008 nog in een PI verbleven, blijkt echter dat de TBS-gestelden vaak op een Bij-
zondere Zorgafdeling (BZA) verblijven. In dit onderzoek is geen vergelijking gemaakt met 
plaatsingen op een BZA van niet-TBS-gestelden, maar dat laat onverlet dat geconcludeerd 
kan worden dat TBS-gestelden in de PI blijkbaar zorg nodig hebben. De psychologen die 
de vragenlijst hebben ingevuld, kwalifi ceren de geboden zorg over het algemeen als toe-
reikend. In sommige gevallen overstijgt de zorgvraag de mogelijkheid van de PI om een 
adequaat aanbod te doen. 

Problemen voor en tijdens detentie
Vanuit de literatuur wordt duidelijk dat gedetineerden al voor hun detentie problemen 
kunnen ondervinden (importmodel) en dat tijdens detentie problemen kunnen ontstaan 
(deprivatiehypothese). Bij TBS-gestelden is in ieder geval sprake van psychische en ge-
dragsproblematiek voor aanvang van detentie. Dit wordt ook in het vragenlijstgedeelte 
van het onderzoek bevestigd, hoewel de onderzoeksgroep waarover informatie bekend is 
(35 personen) klein is. De psychologen zijn van mening dat het merendeel van de proble-
men (op het gebied van stoornissen, verslaving, suïcidaliteit en gedrag) al voor de detentie 
aanwezig was. De groep waarover de psychologen zich in de vragenlijst uitspreken, be-
staat vrijwel geheel uit TBS-gestelden met een combinatievonnis (TBS-plusgroep). Volgens 
de psychologen blijven hun problemen aanwezig tijdens detentie of worden soms minder. 

Effecten van detentie
Over de effecten van detentie op de psychische gesteldheid van (psychische gestoorde) 
gedetineerden zijn geen eenduidige conclusies mogelijk. Een belangrijke reden is dat er 
weinig empirisch onderzoek over dat onderwerp voorhanden is. Er zijn aanwijzingen dat 
gevangenisstraf zowel negatieve als positieve effecten kan hebben voor psychischis ge-
stoorde gedetineerden. Uit de schaarse literatuur is op te maken dat met name de eerste 
periode van detentie (meer) psychische klachten kan genereren bij de gedetineerden. 
De psychologen die de vragenlijsten hebben ingevuld, noemen de lange wachttijden, 
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verveling en verharding als factoren die mogelijk negatieve effecten kunnen hebben op 
de psychische gesteldheid van TBS-gestelden. De indruk op basis van de literatuur en ge-
sprekken met de geïnterviewde deskundigen is dat gedetineerden met een psychotische 
stoornis het meest te lijden hebben onder een lange detentieduur zonder adequate be-
handeling. 
Uit de literatuur kan de voorzichtige conclusie worden getrokken dat niet altijd sprake 
hoeft te zijn van schadelijke gevolgen, maar dat voor sommige gedetineerden deten-
tie ook een goede uitwerking kan hebben (meer structuur, beter dagritme, gezondere 
eetgewoonten et cetera). Dit lijkt te worden bevestigd door de gegevens vanuit de vra-
genlijsten. De positieve effecten van detentie zouden volgens de psychologen (zeker aan-
vankelijk) het gevolg kunnen zijn van een duidelijke structuur, regelmaat en geen gebruik 
van verslavende middelen. 
Evenmin is een eenduidige conclusie te trekken wat betreft de effecten van gevangenis-
straf op de motivatie voor de latere behandeling in de kliniek. In zijn algemeenheid geldt 
dat met name de gedetineerden met een antisociale persoonlijkheidsstoornis  niet of 
nauwelijks gemotiveerd zijn voor behandeling. Dit zou mogelijk versterkt kunnen worden 
door (een lange) detentie.  Lange detentie zou volgens de bevraagde  psychologen van 
het PMO per defi nitie voor alle TBS-gestelden negatieve consequenties hebben voor de 
motivatie. 

Vervolgonderzoek
Onderhavig onderzoek heeft een verkennend karakter. Om de effecten van detentie op de 
psychische conditie en de motivatie voor behandeling te kunnen onderzoeken, zou bij aan-
vang van detentie een adequate psychologische en psychiatrische screening dienen plaats 
te vinden. Vervolgens zou door middel van langlopend onderzoek de groep TBS-gestelden 
gedurende de gehele duur van de detentie periodiek moeten worden onderzocht op hun 
psychische gesteldheid en motivatie voor behandeling. Er zou hierbij tevens aandacht die-
nen te zijn voor de omgeving(svariabelen) van de PI in kwestie (aard regime, aantal maan-
den opgelegde en uitgezeten gevangenisstraf, geboden zorg et cetera).


