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Inleiding 
Na enkele ernstige incidenten met tbs-gestelden tijdens onbegeleid verlof, besloot de 
Tweede Kamer in 2006 een parlementair onderzoek in te stellen naar het functioneren van 
het tbs-systeem (commissie-Visser). De commissie kwam tot de conclusie dat het tbs-
systeem in het algemeen aan zijn taakstelling voldoet maar dat het noodzakelijk is om de 
uitvoering aan te passen aan de eisen van deze tijd. Eén van de aanbevelingen betrof het 
uitvoeren van meer wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van behandeling in de 
forensische psychiatrie. Hiertoe heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum (WODC), samen met het tbs-veld en relevante actoren, een tbs-
onderzoeksprogrammering opgesteld. Ten behoeve van de tbs-onderzoeksprogrammering 
was behoefte aan een inventariserend, beschrijvend onderzoek naar de huidige 
tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel.  

Dit rapport vormt de weerslag van dit inventariserend, beschrijvend onderzoek en 
een kwantitatieve analyse van een representatieve steekproef van tbs-gestelden. Het 
onderzoek bestaat uit twee delen. In het eerste deel zijn de kenmerken van de 
onderzoekspopulatie, de tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel, de vormgeving van de 
tenuitvoerlegging, het formele wettelijke kader, knelpunten en de vraag hoe de 
tenuitvoerlegging - en meer bepaald de behandeling - aansluit bij het wetenschappelijk 
onderzoek, beschreven. In het tweede deel zijn profielen van de groep onderzochte tbs-
gestelden opgesteld.  
 
 
Onderzoeksmethode 
In deze studie zijn vier onderzoeksmethoden gebruikt voor het beantwoorden van de 
onderzoeksvragen: literatuursynthese, dossieronderzoek, interviews en focusgroepen. De 
literatuursynthese was bedoeld om de onderzoeksvragen vanuit een theoretische 
invalshoek te beantwoorden en om inzicht te geven in de evidence-based 
behandelmethoden in het forensische domein. Het dossieronderzoek had onder meer als 
doel om zicht te krijgen in verschillende patiënt- en behandelaspecten. De 
semigestructureerde interviews zijn afgenomen om inzicht te krijgen in de ten 
uitvoerlegging van de tbs-maatregel en in vragen die niet aan de hand van het 
dossieronderzoek konden worden beantwoord. Ten slotte zijn drie focusgroepen gehouden 
om sleutelfiguren (behandeldirecteuren, behandelaren en onderzoekers) de mogelijkheid te 
geven te reflecteren op de belangrijkste onderzoeksresultaten. Tevens leverden de 
focusgroepen input voor onderzoeksaspecten die via dossieronderzoek en interviews 
onvoldoende belicht waren.  

De steekproefgrootte van het dossieronderzoek is door de opdrachtgever 
vastgesteld op 180 casussen. In de 13 Forensisch Psychiatrische Centra (FPC’s) zijn 
casussen op willekeurige wijze getrokken uit de populatie die op dat moment in de kliniek 
aanwezig was. Het aantal geselecteerde casussen per kliniek is met een wegingsfactor 
bepaald. Patiënten van na 1 februari 2000 maakten deel uit van de steekproef. Daarnaast 
zijn tbs-gestelden met een indicatie longstay forensische zorg en illegaal in Nederland 
verblijvende tbs-gestelden buiten de steekproef gehouden. De representativiteit is op zes 
kenmerken gecontroleerd: geslacht, leeftijd, delictcategorie, primaire stoornis, nationaliteit 
en IQ. Vijf van de zes kenmerken konden door de FPC’s verstrekt worden met 
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uitzondering van het IQ; de representativiteit van het IQ is daarom op basis van de 
gescoorde dossiergegevens gecontroleerd. 
 
 
Beantwoording onderzoeksvragen 
In dit onderzoek staan in totaal elf onderzoeksvragen centraal. De eerste zes vragen (vraag 
1 t/m 6) hebben betrekking op het eerste deel van het onderzoek. De daaropvolgende vijf 
vragen (vraag 7 t/m 11) behoren bij het tweede deel van het onderzoek: de kwantitatieve 
analyse van de gescoorde casussen.  
 
Onderzoeksvraag 1: Wat zijn de kenmerken van de geselecteerde casussen uitgaande 
van bestaande gegevens?  
Uit de resultaten blijkt dat de overgrote meerderheid van de patiënten in de steekproef man 
is en de Nederlandse nationaliteit heeft. Bijna 29% van de populatie heeft een allochtone 
achtergrond. De gemiddelde leeftijd op het moment van tbs-oplegging is 32 jaar. Het 
grootste deel van de onderzoekspopulatie heeft voortgezet onderwijs gevolgd (74.4%). Ten 
tijde van het delict had meer dan 80% geen dagbesteding (bijvoorbeeld werk of opleiding). 
Bij de oplegging van de tbs-maatregel had ongeveer 15% van de onderzoekspopulatie een 
relatie; negen van deze 28 patiënten waren gehuwd. Vijftig patiënten (28%) hebben één of 
meerdere kinderen.  

Uit het onderzoek blijkt dat een grote groep patiënten negatieve life-events heeft 
meegemaakt, zoals verslaving, echtscheiding, overlijden van ouders en opname in een 
tehuis voor het 18e levensjaar. De meerderheid van de patiënten is bovendien voor de tbs-
oplegging in contact gekomen met een of meerdere hulpverlenende instanties en meer dan 
tachtig procent van de onderzoekspopulatie heeft een justitiële voorgeschiedenis. Bij de 
civielrechtelijke maatregelen komt de (V)OTS het meeste voor (19%) en bij de 
strafrechtelijke maatregelen komt de voorwaarde jeugdreclassering het vaakste voor 
(19%). Daarnaast was meer dan 60% eerder gedetineerd en heeft 35% in het verleden een 
taakstraf gekregen. 

Een analyse van de indexdelicten laat zien dat (poging tot) moord of doodslag het 
meest frequent voorkomt, gevolgd door zedendelicten, delicten in de categorie ‘bedreiging, 
afpersing en vrijheidsberoving’ en geweldsdelicten. Een kleine groep heeft als indexdelict 
brandstichting of diefstal (met en zonder geweld). De aan middelen gebonden stoornis 
(70%) en schizofrenie of een andere psychotische stoornis (39%) zijn de meest 
voorkomende classificaties op As-I. In afnemende zin komen ontwikkelingsstoornissen, 
seksuele en genderidentiteitsstoornissen, stemmingsstoornissen en angststoornissen voor. 
Op As-II is 40% van de patiënten geclassificeerd met een cluster B 
persoonlijkheidsstoornis en 35% met een persoonlijkheid NAO. Zwakbegaafdheid of 
zwakzinnigheid komt in 23% van de gevallen voor. De meest voorkomende 
dubbeldiagnose is een cluster B persoonlijkheidsstoornis met een aan middelen gebonden 
stoornis.  
 
Onderzoeksvraag 2: In welke fase van de tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel 
bevinden de geselecteerde casussen zich?  
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Het beantwoorden van deze onderzoeksvraag wordt bemoeilijkt doordat vier klinieken niet 
expliciet gebruik maken van behandelfases. Klinieken die wel gebruik maken van fasen, 
onderscheiden drie fasen: instroomfase (diagnostiek en observatie), doorstroomfase 
(behandeling) en uitstroomfase (resocialisatie). Het grootste deel van de patiënten zit in de 
behandelfase en wat betreft verlofstatus hebben de meeste van de onderzochte patiënten 
geen verlof of begeleid verlof.  
 
Onderzoeksvraag 3: Op welke wijze is de tenuitvoerlegging vormgegeven in de 
periode van het volledige verblijf in de huidige kliniek? 
De tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel kent verschillende onderdelen. In de meeste 
klinieken worden patiënten op een aparte opname- en diagnostiekafdeling opgenomen. 
Tijdens deze eerste fase wordt informatie over de patiënten verzameld, vinden gesprekken 
plaats en wordt diagnostisch onderzoek verricht. Bij meer dan 70% van de patiënten heeft 
diagnostisch onderzoek plaatsgevonden in de kliniek waar ze ten tijde van het onderzoek 
verbleven. Zeven van de 13 klinieken maken gebruik van een standaardtestbatterij bij 
opname, al dan niet aangevuld met verdiepende diagnostiek. Op basis van de meest recente 
risicotaxatie blijkt dat bij 58% van de patiënten meerdere instrumenten wordt afgenomen. 
De eerste risicotaxatie vindt - conform de richtlijnen - bij 11 klinieken plaats tussen de 
tweede en de twaalfde maand, waarbij een meerderheid van de klinieken een maximale 
termijn van drie maanden in acht neemt.  

Over de vormgeving van het sociotherapeutisch milieu wordt slechts in 22 dossiers 
expliciet melding gemaakt. De vormgeving ligt vooral op het bieden van structuur, het 
ondersteunen van patiënten bij de verzorging en het zoeken van geschikte activiteiten die 
passen bij de mogelijkheden van de patiënt. Wel wordt in de dossiers veel informatie over 
behandeldoelen met betrekking tot sociotherapie gevonden.  

Wat betreft arbeid, scholing en vrijetijdsbesteding: meer dan 75% van de patiënten 
had tijdens het onderzoek betaalde of onbetaalde arbeid, ongeveer 46% volgde onderwijs 
en meer dan 70% had een vrijetijdsbesteding. Patiënten met schizofrenie en andere 
psychotische stoornissen en zwakbegaafdheid of zwakzinnigheid volgden minder 
onderwijs.  

Alle klinieken maken gebruik van zorgprogramma’s: vier klinieken maken gebruik 
van de landelijke zorgprogramma’s; de andere klinieken gebruiken eigen 
zorgprogramma’s. De programma’s geven de kaders aan van waaruit wordt gewerkt. Het 
behandelaanbod is uiteenlopend doch kan in vijf categorieën worden geclusterd: 
behandeling in het kader van het delict, psycho-educatie en therapieën, 
vaardigheidstrainingen, non-verbale therapieën en maatschappelijk werk. Het blijkt dat 
patiënten met seksuele en genderidentiteitsstoornissen die een zedendelict hebben 
gepleegd, vaker een delictbehandeling volgen dan patiënten met andere stoornissen. 
Opvallend is dat allochtone patiënten vaker maatschappelijk werk en non-verbale 
therapieën volgen dan autochtone patiënten. Psycho-educatie en andere therapieën worden 
vooral individueel gegeven. Vaardigheidstrainingen vinden vooral groepsgewijs plaats en 
non-verbale therapieën en delictbehandeling zijn ongeveer gelijk verdeeld. Over 
behandelduur en -intensiteit is weinig informatie beschikbaar. Uit de dossiers blijkt dat één 
derde van de behandelingen is afgerond (of voortijdig afgebroken) en dat één derde ten 
tijde van het onderzoek nog lopende is. Bij de overige behandelingen ontbrak de 
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informatie. Ongeveer de helft van de patiënten krijgt farmacotherapie voor psychotische 
decompensatie en somatische aandoeningen en ongeveer één derde van de patiënten krijgt 
stemmingsstabilisatoren. Farmacotherapie voor middelenafhankelijkheid / verslaving, 
impulscontrole, hyperactiviteit, agressie, labiliteit of de seksuele component komt minder 
vaak voor. Bijna 95% van de patiënten met schizofrenie en andere psychotische 
stoornissen krijgt antipsychotica en ongeveer 32% van de patiënten met seksuele en 
genderidentiteitsstoornissen krijgt hormonale libidoremmers voorgeschreven.  

Informatie over behandeldoelen zijn uitgebreid terug te vinden in de meest recente 
behandelplannen en hebben vooral betrekking op de sociotherapie, de behandeling door 
psychologen, psychiaters en psychotherapeuten, dagbesteding, drugs- en alcoholbeleid, 
risicofactoren en systeemgerichte, non-verbale en farmacologische behandeling. Deze 
behandeldoelen worden regelmatig opgesteld, aangepast en geëvalueerd tijdens 
behandelplanbesprekingen. Bij 10 van de 13 klinieken vinden behandelplanbesprekingen 
twee keer per jaar plaats, bij twee klinieken drie of vier keer per jaar en bij één kliniek één 
keer per jaar. Ongeoorloofde afwezigheid tijdens het laatste half jaar komt bij één patiënt 
voor en twee patiënten uit de onderzoekspopulatie zijn tijdens hun tbs-maatregel 
gerecidiveerd. Ongeveer 13% van de patiënten heeft tijdens het laatste half jaar drugs of 
alcohol gebruikt en 26% heeft individuele afspraken over behandeling geschonden. Het 
gebruik van dwang- en drangmiddelen komt voor zoals beschreven in de Beginselenwet 
(met name afzondering, separatie of het intrekken van verloven en vrijheden). 
Dwangmedicatie en brief- of telefonische censuur komen weinig voor.  
 
Onderzoeksvraag 4: Wat is het formele kader waarmee de geselecteerde casus tijdens 
de tenuitvoerlegging te maken krijgt? 
Het meest gevolgde formele kader is de Beginselenwet of een combinatie van de 
Beginselenwet en de BOPZ. Slechts eenmaal wordt de Beginselenwet in combinatie met 
de WGBO en eveneens eenmaal de Beginselenwet in combinatie met zowel de WGBO als 
de BOPZ opgegeven. Het formele kader is voor alle klinieken ook een richtlijn voor het 
aanbod van de drang- en dwangmaatregelen en voor hun beleid ten aanzien van 
ongeoorloofde afwezigheid.  
 
Onderzoeksvraag 5: Tegen welke knelpunten lopen de bij de casus betrokkenen aan? 
Welke gevolgen heeft dit voor de tenuitvoerlegging (behandeling, behandeltraject)? 
In dit onderzoek zijn in de dossiers geen knelpunten teruggevonden. Tijdens de interviews 
is specifiek gevraagd naar knelpunten tijdens de tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel. 
Knelpunten die het meeste genoemd zijn, zijn het langdurige traject voorafgaande aan het 
verlof door de gewijzigde externe procedures, de moeizame doorstroom naar 
vervolginstellingen en de negatieve beeldvorming van de terbeschikkingstelling. Andere 
knelpunten die meerdere keren genoemd zijn, zijn leegloop, de grote nadruk op beveiliging 
in plaats van op behandeling en verhoogde werkdruk. Wat bij alle klinieken terugkomt, is 
de aangescherpte wetgeving ten gevolge van de politieke gevoeligheid, de 
maatschappelijke onrust en de mediagevoeligheid. Dit leidt volgens de geïnterviewden tot 
verminderd maatwerk op het gebied van behandeling en vrijheden wat kan leiden tot 
frustratie en ongemotiveerdheid bij patiënten met alle gevolgen voor de behandeling en de 
behandelduur.  
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Onderzoeksvraag 6: In hoeverre correspondeert de behandeling van tbs-gestelden 
met inzichten hierover in recente (wetenschappelijke) publicaties en 
zorgprogramma’s van het EFP? 
Bij de beantwoording van deze vraag dient rekening gehouden te worden met het feit dat in 
de dossiers niet alle benodigde informatie over de behandelingen is teruggevonden. Met 
deze opmerking in het achterhoofd kan voorzichtig geconcludeerd worden dat het 
zorgprogramma voor patiënten met psychotische kwetsbaarheid het vaakst in de praktijk 
wordt gebruikt. Behandelingsvormen die in dit onderzoek gevonden zijn in de dossiers 
zijn: gedragstherapie, psycho-educatie, vaardigheidstrainingen met betrekking tot psycho-
educatie, psychomotorische therapie en farmacotherapie. De aanbevolen interventies uit dit 
zorgprogramma komen goed overeen met de gevolgde behandelingen door de 
onderzoekspopulatie. 

Cognitieve gedragstherapie en farmacotherapie zijn de aanbevolen interventies voor 
patiënten met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Deze aanbevolen interventies zijn iets 
minder vaak teruggevonden in de dossiers. De best evidence interventiemethodes die het 
vaakst voorkwamen, waren vaardigheidstrainingen gericht op sociale vaardigheden, 
seksueel en relationeel gedrag en farmacotherapie in de vorm van hormonale 
libidoremmers.  

De enige evidence-based interventie die in het zorgprogramma 
persoonlijkheidsstoornissen beschreven staat, is cognitieve gedragstherapie en (bij 
patiënten in de reguliere gezondheidszorg) schemagerichte therapie. Vaardigheids-
trainingen die hun effectiviteit bewezen hebben, zijn: agressiehanteringstraining, 
stressinoculatietraining en de Goldsteintraining. De evidence-based en best evidence 
interventies worden, op basis van de informatie uit de dossiers, in mindere mate toegepast 
bij deze doelgroep. Maatschappelijk werk, psychomotorische therapie en therapie door een 
psycholoog, psychiater of psychotherapeut worden het vaakst aangeboden. Medicatie 
wordt vooral voorgeschreven bij somatische aandoeningen en bij problemen met stemming 
en angst.  

 
Onderzoeksvraag 7: Zijn er onderscheidbare profielen op te stellen van tbs-gestelden 
uitgaande van psychopathologie, delictkenmerken, risicofactoren en achtergrond-
kenmerken?  
Op basis van een latente klasse analyse zijn vijf profielen onderscheiden: ‘de psychotische 
patiënt met meervoudige problematiek’ (Klasse 1), ‘de typisch psychotische patiënt’ 
(Klasse 3), ‘de antisociale patiënt’ (Klasse 2), ‘de onder invloed verkerende patiënt’ 
(Klasse 5) en ‘de patiënt met seksuele problematiek en delictgedrag’ (Klasse 4). Deze 
profielen kunnen als volgt worden geduid.  

‘De psychotische patiënt met meervoudige problematiek’ lijdt aan schizofrenie of 
een andere psychotische stoornis, heeft een persoonlijkheidstoornis cluster B en in mindere 
mate NAO. Het type gepleegde delict is divers waardoor patiënten in deze klasse eerder 
generalisten dan specialisten lijken te zijn. Patiënten in deze klasse zijn in het verleden 
vaak opgenomen of hebben ambulante hulp ontvangen. De tijd welke zij in detentie zitten 
vóór opname in een tbs-kliniek is het kortst voor patiënten in deze klasse. De meesten 
krijgen antipsychotica en scoren gemiddeld het laagst op de meest recente GAF-score van 
de DSM-IV.  
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‘De typisch psychotische patiënt’ lijdt primair aan schizofrenie of aan een andere 
psychotische stoornis. Als er al sprake is van een persoonlijkheidsstoornis, dan is deze 
minder geprononceerd dan bij tbs-gestelden in andere klassen. Hij heeft een zeer ernstig 
delict gepleegd mogelijk als gevolg van een psychotische waan of hallucinaties. In deze 
klasse hebben patiënten gemiddeld een hogere opleiding en hebben ze in het verleden vaak 
een IBS en/of een RM gehad. De meeste van de patiënten krijgen antipsychotica en in hun 
behandelplan staat medicatie vaak als expliciet behandeldoel genoemd. Deze patiënten 
volgen vaak een vaardigheidstraining gericht op psycho-educatie. 

‘De antisociale patiënt’ heeft een duidelijke signatuur. Hij heeft vooral een 
persoonlijkheidsstoornis cluster B en het antisociale gedrag dat zij vertonen, lijkt in relatie 
te staan met ernstig middelenmisbruik. In de meerderheid van de gevallen heeft hij een 
ernstig levensfeit gepleegd. Patiënten in deze klasse hebben vaker kinderen. 
Behandeldoelen hebben vaak betrekking op onderwijs en zij volgen dikwijls een 
vaardigheidstraining ten behoeve van agressiehantering.  

‘De onder invloed verkerende patiënt’ is moeilijker te typeren. Hij heeft een aan 
middelen gebonden stoornis en heeft een persoonlijkheidsstoornis NAO. Het type 
gepleegde delict is divers. De helft van de patiënten heeft een zeer ernstig delict gepleegd: 
(poging tot) moord/doodslag. Deze patiënten lijken eerder generalisten dan specialisten en 
de delicten kunnen worden gezien als druggerelateerde misdrijven. In deze klasse komen 
geen vrouwen voor en het psychisch, sociaal en beroepsmatig functioneren van deze 
patiënten is het hoogste vergeleken met de andere klassen. Bij deze patiënten worden 
individuele afspraken over druggebruik met enige regelmaat geschonden.  

‘De patiënt met seksuele problematiek en delictgedrag’ vertoont een congruent 
beeld tussen de As-I stoornis en het type delict. De tbs-gestelde lijdt aan een seksuele 
stoornis en/of genderidentiteitsstoornis en heeft vooral seksueel grensoverschrijdend 
gedrag gepleegd bij minderjarigen en, in mindere mate, seksueel grensoverschrijdend 
gedrag bij volwassenen. Zij zijn vooral specialisten, al maakt een klein aantal van hen zich 
(mede) schuldig aan brandstichting en gewelddadig gedrag. In deze klasse komen in 
verhouding meer autochtonen voor en de gemiddelde leeftijd – ten tijde van het onderzoek 
- ligt hoger. Deze patiënten zijn in het verleden vaak gepest en seksueel misbruikt, maar 
hadden in verhouding minder problemen met middelen. De patiënten in deze klasse zijn in 
het verleden minder vaak in aanraking gekomen met eerdere hulpverlening en hadden 
vaker werk ten tijde van het indexdelict. Als indexdelict plegen zij dikwijls meerdere 
delicten uit één categorie met een strafdreiging van meer dan vier jaar. 
 
Onderzoeksvragen 8 en 9: Zijn de behandeling en het formele kader afhankelijk van 
de opgestelde profielen? Is hetgeen gebeurt tijdens de behandeling afhankelijk van 
het profiel van de tbs-gestelden?  
Het formele kader lijkt niet afhankelijk te zijn van het profiel van de tbs-gestelden. Wel 
verblijven psychotische patiënten met meervoudige problematiek gemiddeld korter in 
detentie alvorens ze worden overgeplaatst naar een tbs-kliniek. Daarnaast blijkt dat doelen 
met betrekking tot medicatie en onderwijs significant verschillen tussen de verschillende 
klassen. Doelen met betrekking tot onderwijs zijn bijvoorbeeld vaker opgesteld bij 
antisociale patiënten (Klasse 2) dan bij psychotische patiënten (Klasse 1 en 3) en patiënten 
met seksuele problematiek en delictgedrag (Klasse 4). Doelen met betrekking tot medicatie 
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komen juist vaker voor bij typisch psychotische patiënten (Klasse 3) en minder bij 
antisociale patiënten en onder invloed verkerende patiënten (Klasse 2 en 5). Er zijn ook 
significante verschillen tussen enkele behandelinterventies. Schemagerichte therapie wordt 
veel vaker gevolgd door onder invloed verkerende patiënten (Klasse 5) dan door patiënten 
uit één van de andere klassen. Dadergroepen komen volgens de dossiers vaker voor bij 
patiënten met seksuele problematiek en delictgedrag (Klasse 4) dan bij onder invloed 
verkerende patiënten (Klasse 5) en ook de overkoepelende categorie delictbehandeling 
komt vaker voor bij patiënten met seksuele problematiek en delictgedrag (Klasse 4) dan bij 
patiënten met psychotische meervoudige problematiek (Klasse 1). Antisociale patiënten 
(Klasse 2) krijgen vaker training voor agressiehantering en psycho-educatie wordt vaker 
gegeven aan typische psychotische patiënten (Klasse 3). Wat medicatiegebruik betreft zijn 
er enkele, voor de hand liggende, verschillen. Psychotische patiënten met meervoudige 
problematiek en typisch psychotische patiënten (Klasse 1 en 3) gebruiken veel vaker 
antipsychotica dan patiënten uit de andere klassen. Hormonale libidoremmers worden 
voornamelijk gebruikt door patiënten met seksuele problematiek en delictgedrag (Klasse 
4).  
 
Onderzoeksvraag 10 en 11: Zijn deze profielen (beter) geschikt voor 
behandelindicatie en zijn de profielen repliceerbaar? 
Op basis van de gegevens in dit onderzoek is deze vraag moeilijk te beantwoorden. Wel is 
uit het onderzoek duidelijk geworden dat (a) de vijf profielen inhoudelijk worden herkend 
door deelnemers van twee van de drie focusgroepen, (b) er verschillen zijn tussen de FPC’s 
wat betreft het voorkomen van de profielen en (c) overeenkomstige profielen zijn 
gevonden in een onderzoek van Bogaerts & Spreen (2011). De indruk bestaat dat patiënten 
met een verschillend profiel nu binnen één zorgprogramma vallen en dat het daarmee 
moeilijk is om een geïndividualiseerd behandelprogramma aan te bieden. Mogelijk dat de 
gevonden indeling in profielen hierbij behulpzaam kan zijn. Wat betreft de 
repliceerbaarheid: in een recent onderzoek van Bogaerts en Spreen (2011) zijn grote 
overeenkomsten gevonden met drie van de vijf klassen in het huidige onderzoek: de 
typisch psychotische patiënt, de psychotische patiënt met meervoudige problematiek en de 
antisociale patiënt.  

 
 

Discussie 
Het onderzoek in dit rapport beantwoordt aan de behoefte aan een inventariserend, 
beschrijvend onderzoek naar de huidige tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel. Naast een 
gedetailleerde en gestructureerde beschrijving van een representatieve steekproef van tbs-
gestelden, heeft er een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de data plaatsgevonden. 
De kwantitatieve analyse op basis van dossierinformatie biedt onzes inziens de 
mogelijkheid om de diagnostiek, risicotaxatie en behandeling van tbs-gestelden in een 
ander licht te bezien. De kwalitatieve analyse via semi-gestructueerde interviews en 
focusgroepen geeft een verdieping en verdere aanvulling van de informatie over 
diagnostiek, risicotaxatie en behandeling.  
 Uit dit onderzoek blijkt dat de dossiers, en andere stukken waar toegang toe is 
gegeven, niet altijd voldoende informatie opleverden om gegevens volledig te scoren. Op 



 9 

basis van de stukken en tijdens de interviews en focusgroepen kwam naar voren dat wat de 
psycholoog, psychiater en psychotherapeut doen, niet altijd expliciet wordt opgeschreven 
in de dossiers. Er worden wel aantekeningen bijgehouden maar deze worden tot de 
persoonlijke werkaantekeningen van deze disciplines gerekend en komen daarom minder 
vaak in de dossiers voor. Wat betreft DSM-classificaties was vanuit de dossiers niet altijd 
duidelijk wat de hoofddiagnose was en wat de nevendiagnoses waren. Tevens is het een 
opvallende bevinding dat volgens de dossiers niet bij alle patiënten een delictanalyse is 
gedaan wat geheel tegengesteld is aan wat vanuit de klinische praktijk wordt genoemd en 
hetgeen expliciet in de interviews is aangegeven.  

Uit dit onderzoek wordt ook duidelijk dat, hoewel het werken met 
sociotherapeutische milieus wordt gezien als core business van de tbs-behandeling, de 
gehanteerde werkwijze en methode erg summier worden aangegeven in de dossiers. Ten 
aanzien van werk, scholing en vrijetijdsbesteding komt uit de stukken wel een duidelijker 
beeld naar voren. Deze bevinding sluit goed aan bij de wetenschappelijke evidentie van het 
belang van zinvolle vrijetijdsbesteding en waardevolle contacten op het werk in het 
terugdringen van recidive (Bouman, 2009).  
 De vergelijking van de huidige behandeling van tbs-gestelden met de inzichten in 
de landelijke zorgprogramma’s en de wetenschappelijke literatuur laat zien dat de 
toepassing van evidence-based interventies verschilt voor het type psychiatrische 
problematiek. Patiënten met schizofrenie en andere psychotische stoornissen worden over 
de gehele lijn behandeld conform de voor hen aanbevolen interventies. Dit geldt in 
mindere mate voor patiënten met seksueel grensoverschrijdend gedrag en patiënten met 
persoonlijkheidsstoornissen. Zoals in de voorgaande alinea’s aangegeven, zijn niet alle 
details over de behandelinterventies in de dossiers teruggevonden. Bij meer informatie zou 
dus kunnen blijken dat de aanbevolen interventies wel degelijk worden toegepast.  

Op grond van latente klasse analyse zijn vijf profielen onderscheiden: de 
psychotische patiënt met meervoudige problematiek (Klasse 1), de typisch psychotische 
patiënt (Klasse 3), de antisociale patiënt (Klasse 2), de onder invloed verkerende patiënt 
(Klasse 5) en de patiënt met seksuele problematiek en delictgedrag (Klasse 4). De 
gevonden profielen sluiten inhoudelijk aan bij de klinische praktijk. Tevens laten de 
verschillende profielen zien dat rekening wordt gehouden met de draagkracht en draaglast 
van patiënten afhankelijk van het profiel, denk aan het op maat gemaakte aanbod van 
onderwijs en arbeid. Ten slotte zijn er aanwijzingen dat de behandeling bij bepaalde 
patiënten specifiek gekoppeld wordt aan combinaties van problematiek, denk aan 
agressiebehandeling. De profielen maken ook duidelijk dat aannames die in de praktijk 
worden gemaakt soms enige nuancering behoeven. In ander onderzoek onder tbs-gestelden 
zijn vergelijkbare profielen gevonden. Op basis van deze overeenkomsten mogen we 
stellen dat de door ons gevonden profielen repliceerbaar zijn in een andere steekproef tbs-
gestelden en lijkt het de moeite waard om het behandelaanbod meer af te stemmen op 
patiëntenprofielen die op basis van As-I, As-II en indexdelict zijn verkregen. Dit vraagt om 
een geïntegreerde behandeling waar rekening wordt gehouden met de comorbiditeit binnen 
de tbs-populatie. 
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Aanbevelingen 
Op basis van de resultaten van dit onderzoek komen we tot een viertal aanbevelingen: 
1. Vanuit het onderzoek is de aanbeveling om behandelvoortgang en -evaluaties (nog) 

meer systematisch en gestructureerd vorm te geven en daarbij expliciet aan te geven 
welke patiënt, welke behandeling (en door wie) heeft ontvangen en wanneer deze is 
gestart en is beëindigd. In lijn met deze aanbeveling is het advies om niet alleen in het 
kader van onderzoek gebruik te maken van gestructureerde diagnostiek voor As-I en 
AS-II problematiek doch dit een standaardonderdeel te laten zijn van het professionele 
handelen. Niet alleen om daarmee de diagnosestelling te verfijnen doch vooral om de 
informatie concreet te kunnen gebruiken in de behandeling (cf. Kamphuis, 2011). 

2. Uit recente studies van Bartak en collega’s (2011a, 2011b) blijkt dat een klinische 
behandeling, die plaatsvindt binnen een ondersteunend sociotherapeutisch milieu, over 
de gehele linie de beste papieren heeft voor zowel cluster A als cluster B 
persoonlijkheidstoornissen. Gezien deze uitkomsten verdient het aanbeveling dat de 
forensische psychiatrische centra in gezamenlijkheid een concrete en methodische 
uitwerking nastreven van sociotherapeutische milieus. 

3. De toepassing van de wetenschappelijke evidentie in de behandeling van forensische 
psychiatrische patiënten lijkt gelijk op te gaan met hoeveel er over een specifieke 
patiëntengroep bekend is in termen van effectiviteit. Het verdient aanbeveling om - 
gezien de prevalentie van middelenmisbruik bij tbs-gestelden - de wetenschappelijke 
evidentie ten aanzien van verslaving meer te integreren in het huidige behandelaanbod. 
Tevens dienen de ontwikkelingen binnen het forensisch netwerk met betrekking tot 
Routine Outcome Monitoring (ROM), waaronder het initiatief van de Onderzoekers 
Task Force, gesteund te worden en dient men draagvlak te vinden om te bezien of dit 
een serieus en waardevol alternatief is om effecten in de klinische praktijk te meten. 

4. De gehanteerde person-centered benadering in dit onderzoek sluit aan bij het 
dimensioneel denken in plaats van strikt categoriaal denken. In dit onderzoek is een 
aanzet gegeven door op basis van hoofddiagnoses op As-I en As-II en het indexdelict, 
verschillende profielen te onderscheiden. Het denken in termen van clusters en 
profielen betekent dat de behandeling ook specifieker kan worden bepaald. Onzes 
inziens dient nog nader worden bekeken wat de profielen betekenen voor de 
vormgeving en uitvoering van de huidige zorgprogramma’s. Tevens vraagt de 
bevinding dat de persoonlijkheidsstoornis NAO een relatief grote invloed heeft op de 
profielen op reflectie van de totstandkoming en waarde van deze As-II classificatie. 

 
 


