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Forensisch Psychiatrisch Toezicht 

In 2006 deed de commissie Visser, de tijdelijke Tweede Kamer onderzoekscommissie 

tbs, onderzoek naar de vraag of de tbs-maatregel nog wel in staat is om de 

maatschappij voldoende te beschermen. Uit dit onderzoek kwamen twee belangrijke 

wensen naar voren. Ten eerste wilde men het aantal incidenten veroorzaakt door 

(voormalig) tbs-gestelden tot een zo laag mogelijk niveau terugbrengen. Ten tweede 

moest er een oplossing komen voor de problematisch lage uitstroom. Als belangrijke 

oplossing voor beide behoeften werd het verbeteren van toezicht op extramurale tbs-

patiënten aangedragen. Naast een verlenging van de termijn voor voorwaardelijke 

beëindiging van 3 naar 9 jaar zou de kwaliteit van het toezicht verbeterd moeten 

worden. Hiervoor zou de resocialisatiefase een gezamenlijk traject moeten worden van 

de reclassering en de forensisch psychiatrische centra (FPC’s). Dit heeft geresulteerd 

in het Forensisch Psychiatrisch Toezicht. 

Binnen het Forensisch Psychiatrisch Toezicht kunnen verschillende elementen 

onderscheiden worden. Het eerste element is Samenwerking: de FPC’s en de 

reclasseringsorganisaties zijn vanuit hun expertise gezamenlijk betrokken bij het 

toezicht op tbs-gestelden gedurende het hele uitstroomtraject. Dit betekent dat de 

reclassering al een rol vervult tijdens de resocialisatiefase van de intramurale 

behandeling in het FPC en het transmurale verlof. Het FPC krijgt een taak in het 

toezicht en de behandeling tijdens het proefverlof en de voorwaardelijke beëindiging. 

Ook is een belangrijke rol weggelegd voor andere partners in de behandeling en het 

toezicht, zoals de GGZ-instellingen en de forensisch psychiatrische poliklinieken. De 

(intensiteit van) participatie door de verschillende partijen wordt op het individu 

afgestemd. Hierdoor kan, meer dan voorheen, maatwerk geleverd worden. Een 

uitgangspunt is dat een tbs-gestelde elke fase van de tbs-maatregel doorloopt, de 

zogeheten Gefaseerde uitstroom. Een ander element van het Forensisch Psychiatrisch 

Toezicht is de Verdere professionalisering van de reclassering.  

 

In de testfase is het plan voor het Forensisch Psychiatrisch Toezicht in de praktijk 

verder uitgewerkt door de forensisch psychiatrische centra (FPC’s) en de reclas-

seringsorganisaties. In mei 2008 was de officiële aftrap van deze testfase. Hierin 

participeerden tien van de 12 FPC’s in samenwerking met de reclasseringsorganisaties. 

Het huidige onderzoek betreft een planevaluatie en een procesevaluatie van het 

Forensisch Psychiatrisch Toezicht in de testfase. 



Planevaluatie 

Aan de hand van wetenschappelijke literatuur over de effectiviteit van vormen van 

toezicht en samenwerking is onderzocht of op grond van de plannen verwacht mag 

worden dat het Forensisch Psychiatrisch Toezicht zal resulteren in de beoogde 

(eind)doelen. Hiertoe is het plan voor het Forensisch Psychiatrisch Toezicht eerst 

nader geëxpliciteerd, geherstructureerd en modelmatig weergegeven. Het Forensisch 

Psychiatrisch Toezicht omvat de bovengenoemde elementen Gefaseerde uitstroom, 

Verdere professionalisering reclassering en Samenwerking. De doelstelling van het 

Forensisch Psychiatrisch Toezicht is tweeledig, namelijk het terugdringen van de kans 

op recidive en het bevorderen van de door- en uitstroom. Nadere analyse van de 

stukken laat zien dat de elementen niet rechtstreeks in relatie staan tot de beoogde 

einddoelen. Deze worden bereikt via zogeheten intermediaire resultaten. Deze 

intermediaire resultaten zijn Behoud kennis over de patiënt en vroegsignalering, 

Continuïteit en geleidelijke afbouw, Meer forensisch psychiatrische expertise, FPC 

eerder geneigd tot door- en uitstroom en GGZ eerdere bereid tot opname.  

 Om de werkzaamheid van het Forensisch Psychiatrisch Toezicht te kunnen 

beoordelen is ondermeer wetenschappelijke literatuur met betrekking tot 

samenwerking geraadpleegd. Hieruit komt naar voren dat samenwerking vruchtbaar 

kan zijn indien aan een aantal voorwaarden is voldaan, namelijk een goede 

informatieoverdracht, duidelijke taakverdeling, een gezamenlijke visie en 

gelijkwaardige participatie. Volgens de literatuur kan samenwerking echter ook 

problemen met zich meebrengen, zoals aanloopproblemen en afhankelijkheid van de 

betrokken personen. En wanneer zich de situatie voordoet dat er een verschil van 

inzicht is tussen de partijen dan kan dit ook problemen geven. 

 Vervolgens is onderzocht of de veronderstelde relaties binnen het Forensisch 

Psychiatrisch Toezicht worden ondersteund door wetenschappelijk empirisch 

onderzoek naar de werkzaamheid van (onderdelen van) toezicht, begeleiding en 

behandeling van extramurale forensische patiënten. De resultaten hiervan moeten 

echter met terughoudendheid worden geïnterpreteerd. Ten eerste is het aantal 

empirische studies van goede methodologische kwaliteit schaars. Daarnaast betreffen 

de empirische studies vrijwel altijd de werkzaamheid van een interventie als geheel, 

waarin verschillende aspecten verenigd zijn. 

 De werkzaamheid met betrekking tot de eerste doelstelling van het Forensisch 

Psychiatrisch Toezicht, minder kans op recidive, wordt deels ondersteund door 

empirisch onderzoek. Samenwerking lijkt een positief effect te hebben op twee van de 

intermediaire resultaten, namelijk behoud kennis over de patiënt en vroegsignalering 

en meer forensisch psychiatrische expertise. Hiervoor moet er wel sprake zijn van een 

goede informatieoverdracht, een duidelijke taakverdeling, een gezamenlijke visie en 

een gelijkwaardige participatie. Of aan deze voorwaarden wordt voldaan zal in de 

praktijk moeten blijken. Het is onduidelijk of Samenwerking resulteert in meer 

continuïteit van het toezicht en een geleidelijke afbouw. Ook dit moet in het veld 

achterhaald worden. Twee andere elementen van het Forensisch Psychiatrisch 

Toezicht, Gefaseerde uitstroom en Verdere professionalisering, lijken een positieve 



bijdrage te kunnen leveren aan respectievelijk Continuïteit en geleidelijke afbouw van 

toezicht en Meer forensisch psychiatrische expertise. Op grond van de literatuur mag 

vervolgens verwacht worden dat drie van de intermediaire resultaten, Behoud kennis 

over de patiënt en vroegsignalering, Continuïteit en geleidelijke afbouw en Meer 

forensisch psychiatrische expertise, zullen bijdragen aan een vermindering van de kans 

op recidive.  

Voor de idee dat het Forensisch Psychiatrisch Toezicht een positieve bijdrage 

levert aan de tweede doelstelling, het bevorderen van de door- en uitstroom, is minder 

steun gevonden. Het is de vraag of samenwerking binnen het Forensisch Psychiatrisch 

Toezicht zal kunnen bijdragen aan een grotere geneigdheid van de FPC’s om patiënten 

te laten door- en uitstromen en een grotere bereidheid binnen de GGZ om extramurale 

tbs-patiënten op te nemen. Een van de elementen van het Forensisch Psychiatrisch 

Toezicht heeft mogelijk een negatief effect op de door- en uitstroom, namelijk de idee 

dat alle tbs-gestelden verplicht alle verloffasen moeten doorlopen, oftewel de 

Gefaseerde uitstroom. De door- en uitstroom kunnen verder negatief beïnvloed 

worden door een toezicht dat te intensief is. Er zijn daarnaast ook externe factoren die 

een effect kunnen hebben op de door- en uitstroom. Een eventueel incident 

veroorzaakt door een tbs-gestelde zal er toe leiden dat FPC’s en de GGZ zich in meer 

brede zin terughoudend zullen opstellen. Verder wordt de door- en uitstroom voor een 

belangrijk deel bepaald door factoren buiten het Forensisch Psychiatrisch Toezicht, 

namelijk door het Adviescollege Verloftoetsing tbs (AVt) en door de rechterlijke 

macht.  

 

 

Procesevaluatie 

De mate waarin bij aanvang van het Forensisch Psychiatrisch Toezicht al werd 

samengewerkt in het resocialisatietraject door de FPC’s en de reclassering is zeer 

verschillend per locatie. Maar voor alle locaties geldt dat door het Forensisch 

Psychiatrisch Toezicht de samenwerking verder is ontwikkeld en geïntensiveerd. De 

vrijheid om in de testfase op lokaal niveau een eigen invulling te geven aan het 

Forensisch Psychiatrisch Toezicht heeft geleid tot enige verschillen per regio. Een 

vergelijking tussen de locaties wat betreft de intensiteit van het toezicht is echter 

gecompliceerd. Dit komt omdat de mogelijkheid om voor elke patiënt maatwerk te 

bieden wordt benut. Verder verschillen de plannen in de mate waarin ze op lokaal 

niveau schriftelijk zijn uitgewerkt. In vrijwel alle lokale plannen ontbreekt een idee 

over de wijze waarop het toezicht (geleidelijk) moet worden afgebouwd in geval de 

fase van voorwaardelijke beëindiging een lange periode gaat duren. In het 

resocialisatieproces spelen veel andere instanties een rol. Om welke instanties het gaat 

is verschillend per patiënt. De rol van deze instanties wordt uitgewerkt op individueel 

niveau, en is niet opgenomen in de lokale procesbeschrijvingen. 

 Door middel van de dossierstudie is een beeld gevormd van de populatie van tbs-

gestelden waarop toezicht wordt gehouden middels het Forensisch Psychiatrisch 

Toezicht. Relatief vaak is er sprake van een combinatie van ernstige psychiatrische 



problematiek, persoonlijkheidsproblematiek en middelengebruik. In de extramurale 

fase zijn vele verschillende partijen betrokken bij de zorg, begeleiding en het toezicht 

en relatief veel van de patiënten stromen uit naar 24-uurs voorzieningen. Ambulante 

(forensische) (thuis)zorg wordt georganiseerd voor de patiënten die uitstromen naar 

een begeleide woonvorm en voor vrijwel alle patiënten die zelfstandig of bij familie 

gaan wonen.  

 

Aan de hand van ervaringen uit de praktijk is onderzocht in hoeverre de elementen van 

het Forensisch Psychiatrisch Toezicht in de praktijk zijn gerealiseerd. Ook is gekeken 

of in de praktijk aan de voorwaarden voor een goede samenwerking wordt voldaan, of 

zich problemen voordoen in deze samenwerking en of de veronderstelde relaties met 

de (intermediaire) doelen in de praktijk herkend worden. 

Gefaseerde uitstroom: In de procesbeschrijvingen op lokaal niveau is duidelijk te zien 

dat per volgende fase de rol van het FPC afneemt, de rol van de reclassering toeneemt, 

terwijl over alle fasen heen de intensiteit van het toezicht afneemt. Of alle verloffasen 

inderdaad één voor één worden doorlopen hangt mede af van het OM en de rechter. 

Verder professionalisering reclassering: Ontwikkelingen en verbetertrajecten hebben 

ook buiten het Forensisch Psychiatrisch Toezicht plaatsgevonden. Daardoor is het 

lastig vast te stellen in welke mate het Forensisch Psychiatrisch Toezicht aan de 

professionalisering heeft bijgedragen. Het feit dat het aantal uren toezicht op de tbs-

gestelden is verviervoudigd wordt ervaren als een aanzienlijke verbetering. Ook het 

TCO (Tbs Casuïstiek Overleg) wordt gezien als een belangrijk middel binnen het 

Forensisch Psychiatrisch Toezicht. 

Samenwerking: Voor wat betreft de deelaspecten van de samenwerking kan 

geconcludeerd worden dat deze vrijwel allemaal gerealiseerd zijn in de praktijk. Een 

uitzondering betreft het multidisciplinaire toezicht en de ketenbenadering. In de 

praktijk wordt er wel nauw en veel samengewerkt met andere instanties, maar deze 

samenwerking is niet opgenomen in de procesbeschrijving. Het lijkt er op dat de 

participatie van de zogeheten derde partij in het Forensisch Psychiatrisch Toezicht 

stagneert op uitvoerbaarheid. 

In de praktijk van het Forensisch Psychiatrisch Toezicht is ook gekeken of aan 

de voorwaarden voor een vruchtbare samenwerking wordt voldaan. De uitvoerings-

verantwoordelijken oordelen positief over de informatieoverdracht en de duidelijkheid 

van de taakverdeling. Toch is het zaak blijvend aandacht te besteden aan deze twee 

voorwaarden. Wat betreft gezamenlijke visie en gelijkwaardige participatie blijkt dat 

het Forensisch Psychiatrisch Toezicht zelf weer bijdraagt aan de verwezenlijking van 

deze voorwaarden. 

In de literatuur over samenwerking kwamen ook enkele mogelijke problemen 

naar voren die knelpunten kunnen vormen in de praktijk van het Forensisch 

Psychiatrisch Toezicht. In de praktijk van Forensisch Psychiatrisch Toezicht is 

gekeken naar de eventuele aanwezigheid van deze problemen. Het blijkt dat een 

succesvolle samenwerking ook binnen het Forensisch Psychiatrisch Toezicht tijd 

vraagt. Dit impliceert dat een oordeel over het succes van het Forensisch Psychiatrisch 



Toezicht, eventueel op lokaal niveau, niet te snel geveld mag worden. Ook de 

afhankelijkheid van individuele uitvoerders wordt gesignaleerd; bij personeels-

wisselingen kunnen de kwaliteit van de informatieoverdracht en de duidelijkheid van 

de taakverdeling onder druk komen te staan. Wat betreft een mogelijk verschil van 

inzicht wordt in de praktijk geopperd een centraal punt in te stellen waar eventuele 

problemen in de samenwerking neergelegd kunnen worden. 

 

 

Conclusies 

Met voorzichtigheid mag, op grond van zowel de literatuur als de praktijkervaringen, 

geconcludeerd worden dat het aannemelijk is dat het Forensisch Psychiatrisch 

Toezicht bijdraagt aan een vermindering van de kans op recidive. Hiervoor is het wel 

noodzakelijk dat in de praktijk blijvend sprake is van een goede informatieoverdracht 

en een duidelijke taakverdeling; de realisatie van deze voorwaarden moet kritisch 

gevolgd worden.  

 Een onderdeel van het Forensisch Psychiatrisch Toezicht is in de praktijk echter 

nog nauwelijks van de grond gekomen: de multidisciplinaire samenwerking en 

ketenbenadering van partijen naast het FPC en de reclassering. De realisatie hiervan 

blijkt lastig uitvoerbaar. Zeker voor toezicht op de langere termijn, waarin andere 

partijen naast de reclassering en het FPC een steeds grotere rol toebedeeld krijgen, is 

het nodig de participatie van deze partijen te organiseren. Verder is nog nauwelijks 

voorzien in een afbouw van het toezicht in geval de fase van voorwaardelijke 

beëindiging een lange periode bestrijkt. Juist de ontwikkeling van een vorm van het 

toezicht voor een lange termijn was een van de wensen waaruit het Forensisch 

Psychiatrisch Toezicht is voortgekomen. 

 Voor de veronderstelling dat het Forensisch Psychiatrisch Toezicht ook 

bijdraagt aan een betere door- en uitstroom is minder steun gevonden. Gekeken is of 

de aspecten van samenwerking binnen het Forensisch Psychiatrisch Toezicht kunnen 

bijdragen aan een grotere geneigdheid bij de FPC’s om een patiënt door te laten 

stromen naar een volgende fase. In de praktijk zijn hier voorzichtige aanwijzingen 

voor. Of de samenwerking resulteert in een grotere bereidheid van GGZ-instellingen 

om patiënten op te nemen, kan nog niet beantwoord worden vanuit de huidige 

ervaring. Wel ziet men dat andere, wellicht sterkere factoren, invloed hebben op de 

door- en uitstroom. 

 

Een uitgangspunt binnen het Forensisch Psychiatrisch Toezicht is dat de landelijke 

procesbeschrijving een raamwerk is dat door de FPC’s samen met de reclassering in de 

praktijk verder wordt uitgewerkt. In de praktijk heeft men deze vrijheid als positief 

ervaren en is het efficiënt gebleken. Deze vrijheid heeft echter wel geresulteerd in 

enkele lokale verschillen. Wanneer er wordt samengewerkt buiten de eigen regio kan 

dit onduidelijkheid en zelfs problemen opleveren, bijvoorbeeld wat betreft de 

taakverdeling. Naast inhoudelijke verschillen zijn er ook verschillen op lokaal niveau 



wat betreft de mate waarin de samenwerking is gerealiseerd. Het is zaak deze lokale 

verschillen te overbruggen. 

 Uit dit onderzoek is gebleken dat een aantal zaken nadere uitwerking behoeven. 

In de eerste plaats de multidisciplinaire samenwerking en ketenbenadering van partijen 

naast het FPC en de reclassering en het toezicht op langere termijn. Daarnaast lijkt er 

enige begripsverwarring rond de termen toezicht, controle, begeleiding en 

behandeling. Juist omdat de precieze verdeling van deze taken, alsmede de verhouding 

tussen deze componenten, zo nauw luistert, is het van belang hierover duidelijkheid te 

verschaffen. In plaats van praktijkervaringen en lokale oplossingen af te wachten is het 

noodzakelijk hier op centraal niveau leiding aan te geven. Ook voor de implementatie 

van nieuwe wetenschappelijke inzichten, ondermeer over effectief bewezen 

bestanddelen gericht op risicobeheersing en recidivevermindering, is sturing vanuit 

centraal niveau gewenst. 

Het onderhavige onderzoek betreft een plan- en een procesevaluatie. De 

feitelijke werkzaamheid van het Forensisch Psychiatrisch Toezicht is niet onderzocht. 

Wel zijn de ervaringen met het Forensisch Psychiatrisch Toezicht in de praktijk 

overwegend positief gebleken: men ervaart dat het Forensisch Psychiatrisch Toezicht 

belangrijke toegevoegde waarde heeft, zowel wat betreft samenwerking als 

kennisdeling. Ook ziet men dat de resocialisatie meer geleidelijk verloopt. Een aantal 

betrokkenen heeft de indruk dat over het Forensisch Psychiatrisch Toezicht 

onrealistische ideeën leven binnen de rechtelijke macht. Het gevolg zou zijn dat de 

rechter eerder tot een voorwaardelijke beëindiging overgaat. 

 Om vast te kunnen stellen wat de precieze effecten van het Forensisch 

Psychiatrisch Toezicht zijn, zou een zogeheten effectevaluatie uitgevoerd moeten 

worden. Hiervoor is het noodzakelijk dat de verschillende onderdelen 

geoperationaliseerd worden en gegevens op gestandaardiseerde wijze worden 

vastgelegd. Door herhaald op systematische wijze gegevens vast te leggen, ook met 

betrekking tot de uitspraken in de zogeheten tbs- verlengingszaken, kunnen de effecten 

van toezicht middels het Forensisch Psychiatrisch Toezicht in kaart gebracht worden. 

 

 


