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Voorwoord

Voor u ligt het eindrapport van WodC-project 1932a. dit is het eerste breed 

verkennende, kwalitatieve onderzoek naar de invloed van culturele factoren tijdens 

de oplegging en tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel. doel van dit project is 

het verkrijgen van inzicht in de momenten waarop de culturele achtergrond van de 

tbs-gestelde van belang is, in de omgang hiermee in de praktijk en het blootleggen 

van eventuele knelpunten. daartoe wordt de dagelijkse praktijk bestudeerd in twee 

instellingen: de Van der Hoeven Kliniek en het Pieter Baan Centrum.  

Met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is dit rapport tot stand gekomen. daarbij 

is de hulp van een aantal mensen en organisaties onontbeerlijk geweest. Ten eerste 

zijn we het ministerie van Veiligheid en Justitie en het WodC dankbaar voor 

het uitzetten van de onderzoeksopdracht. daarnaast danken we de leden van de 

begeleidingscommissie voor hun constructieve bijdrage: de heer prof. dr. B.C.M. 

raes, de heer drs. J.J.F.M. de Man (dJi), mevrouw dr. H.l. Kaal (WodC) en 

mevrouw drs. M. Brinkhuis (dSP). Ten tweede veel dank aan de medewerkers van 

het Pieter Baan Centrum, in het bijzonder de heer dr. Th. rinne,  die het belang 

van dit project inzagen en hun tijd erin hebben geïnvesteerd. dat geldt ook voor 

alle patiënten en medewerkers in de Van der Hoeven Kliniek die hun medewerking 

hebben verleend. in het bijzonder noemen we daarbij de patiënt wiens tekening we 

mochten gebruiken en mevrouw a. Meijer, die deze tekening bewerkt heeft en in de 

beeldtaal van de patiënt ogenblikkelijk een relatie met ons onderzoek zag.  

dank aan mevrouw dr. M.H. Van Binsbergen voor haar steun en vertrouwen in 

dit project. Veel dank aan mevrouw drs. Keune voor het kritisch meelezen en haar 

onverminderde geduld daarin. 

 

de auteurs, april 2011
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Samenvatting

Samenvatting

‘De puzzel is het grootst bij allochtonen’. Een verkennend onderzoek naar 

culturele diversiteit in de tbs. 

Inleiding

niet-westerse allochtonen zijn oververtegenwoordigd in de tbs. Van de totale 

nederlandse bevolking is 6% niet in een westers land geboren; in de tbs-populatie is 

dit minimaal 20% (van 7% is het geboorteland onbekend). Zowel in de psychiatrie 

als in de strafrechtsketen bestaan er verschillen tussen etnische groepen. Uit zowel 

nederlands als internationaal onderzoek blijkt dat niet-westerse allochtonen in 

vergelijking met autochtonen een verhoogd risico hebben om psychotische stoornissen 

te ontwikkelen (zie ingleby, 2008). Zij worden langer en vaker vastgehouden in een 

politiecel en worden gemiddeld vaker gedwongen opgenomen in de psychiatrie. 

diverse rapporten wijzen op de noodzaak om zorg op maat te bieden aan allochtonen 

(raad voor Volksgezondheid en Zorg, 2000; Commissie Visser, 2006). onduidelijk 

is echter wat daarvoor nodig is. dit onderzoek is daarom een eerste, verkennende 

inventarisatie naar de rol van cultuur in de tbs en poogt inzicht te bieden in 

crossculturele dilemma’s in diagnostiek, behandeling en risicotaxatie bij forensisch 

psychiatrische patiënten. dit gebeurt door de dagelijkse praktijk in twee instellingen 

te bestuderen: de Van der Hoeven Kliniek en het Pieter Baan Centrum.  

Theoretisch kader

Het theoretisch kader bestaat uit een aantal thema’s die op verschillende momenten in 

het proces van de tbs-maatregel van belang zijn: culturele aspecten in het strafrecht, 

diagnostiek in crosscultureel perspectief, risicotaxatie in crosscultureel perspectief 

en culturele competenties van behandelaren. eerst worden echter verschillende 

opvattingen over het concept cultuur besproken. 

Opvattingen over cultuur

over de definitie van cultuur bestaat geen consensus: het begrip wordt op verschillende 

manieren gebruikt. Traditionele opvattingen benadrukken de statische aspecten 

van cultuur, waarbij cultuur vooral wordt gezien als een keurslijf dat het gedrag en 

de beleving van mensen bepaalt. in de hedendaagse culturele antropologie wordt 

cultuur als fundamenteel dynamisch geïnterpreteerd: een proces van betekenisgeving 

dat voortdurend in beweging is en waarvan de uitkomst moeilijk te voorspellen valt.
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Cultuur en het strafrecht 

in het strafrecht zijn culturele opvattingen van belang. in het strafrecht is immers 

verankerd wat een samenleving beschouwt als goed en kwaad, net zoals de 

dSM-iV-Tr (aPa, 2000) en andere diagnostische systemen beschrijven wat als 

gezond en gestoord gedrag wordt beschouwd. in het tbs-stelsel komen deze twee 

soorten culturele invloed samen (delict en pathologie). rechters beschikken over 

mogelijkheden om rekening te houden met de culturele achtergrond van de verdachte 

(bijvoorbeeld door een cultureel verweer te accepteren); de mate waarin dit gebeurt 

is mede afhankelijk van de tijdgeest. 

Diagnostiek

in de psychiatrie bestaat nog steeds weinig consensus over de cross-culturele validiteit 

van de gangbare diagnostische instrumenten. Psychiaters die zich in de transculturele 

psychiatrie gespecialiseerd hebben, wijzen op de grote culturele variaties in de 

begrippen die gehanteerd worden om psychische problemen aan te duiden, alsmede 

de manier waarop klachten worden geuit. anderen vinden dat deze verschillen 

weinig gevolgen hebben voor de bruikbaarheid van instrumenten zoals de dSM-

iV-Tr. Vooralsnog bestaat er geen onderzoek dat deze discussie kan beslechten. 

aangezien foutieve diagnoses in de forensische psychiatrie grote gevolgen kunnen 

hebben, zowel voor betrokkenen als voor de rest van de samenleving, dient men 

serieus rekening te houden met de mogelijke valkuilen van culturele bias en extra 

zorgvuldig om te gaan met diagnostische procedures bij allochtonen. 

Risicotaxatie

er zijn verschillende manieren om een risicotaxatie uit te voeren: het ongestructureerde 

professionele oordeel, de actuariële methode en het gestructureerde professionele 

oordeel. in de internationale literatuur zijn weinig studies bekend waarin de validiteit 

van deze methoden specifiek bij verschillende etnische groepen wordt onderzocht. 

Van geen enkele methode is de crossculturele betrouwbaarheid in nederland 

onderzocht. 

Culturele competenties van behandelaren 

om zorg op maat te verlenen is het nodig om ‘cultureel competent’ te zijn. opvattingen 

over wat dit inhoudt hebben de afgelopen decennia een evolutie ondergaan, evenals 

opvattingen over cultuur. Terwijl de hulpverlener aanvankelijk geacht werd vooral 

kennis over de kenmerken van verschillende groepen te vergaren, wordt ‘culturele 
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competentie’ nu veel breder opgevat in termen van vaardigheden, attitudes en kennis. 

daarnaast is interculturalisatie niet alleen een taak voor de individuele hulpverlener 

geworden, maar voor de instelling als geheel.

Methode

de centrale vraag van dit onderzoek luidt: welke rol spelen culturele factoren tijdens 

de tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel met dwangverpleging? om deze vraag te 

beantwoorden wordt de tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel in drie hoofdfases 

verdeeld, elk bestaand uit een aantal subfases: 

1.  Voorbereiding (waarin de tbs met dwangverpleging wordt geadviseerd door 

pro justitia rapporteurs, gevorderd door de officier van justitie en opgelegd 

door de rechter); 

2.  Behandeling (tenuitvoerlegging door de fpc’s en verlenging van de maatregel 

door de rechter op basis van advies van de kliniek en zesjaarlijks mede op 

basis van advies van pro justitia rapporteurs); 

3.	 Beëindiging van de maatregel (voorwaardelijke beëindiging van de verpleging; 

proefverlof; beëindiging van de terbeschikkingstelling). 

op drie verschillende manieren is in deze fases onderzocht op welke manier 

culturele factoren een rol spelen: door middel van dossieronderzoek, interviews en 

focusgroepdiscussies. in totaal zijn 39 dossiers bestudeerd (tien in fase één, negentien 

in fase twee en tien in fase drie); 28 interviews zijn afgenomen met zowel professionals 

als patiënten en vijf focusgroepdiscussies hebben plaatsgevonden. de analyse van de 

verzamelde data is gedaan op basis van een grounded theory benadering. dit is een 

cyclische werkwijze waarin de categorieën die gebruikt worden om de gegevens te 

ordenen, zijn ontwikkeld op basis van de verzamelde data. aan alle transcripten van 

interviews en focusgroepdiscussies, evenals de bestudeerde dossiers is een code (een 

samenvatting van dat fragment in één woord) toegekend. op basis van die codes is 

het rapport opgebouwd en zijn de hoofdstukken ingedeeld.  

Resultaten

Algemeen: opvattingen over cultuur

Cultuur is volgens de respondenten een breed begrip: het is een gemene deler die 

mensen met elkaar verbindt en van elkaar scheidt. Sommige respondenten wijzen 

erop dat cultuur iets is dat ‘vaststaat’ voor een bepaalde groep mensen. anderen 
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wijzen op de gelaagdheid van cultuur en de verschillende aspecten die ermee 

samenhangen (niet uitsluitend etniciteit). 

Algemeen: verschillen allochtone en autochtone patiënten 

Uit de interviews en focusgroepdiscussies blijkt dat men verschillen ervaart 

tussen het werken met allochtone en autochtone patiënten. Ten eerste spelen 

taalproblemen in alle fases van de tbs-maatregel een rol. Hiervoor lijkt niet altijd 

voldoende aandacht te zijn. daarnaast signaleren de respondenten dat allochtone 

patiënten, in tegenstelling tot autochtonen, op een andere manier omgaan schuld en 

schaamte, meer moeite hebben met het geven van openheid en andere ideeën hebben 

over genderverhoudingen en hiërarchie. Zeker in een forensische setting zijn dit 

relevante thema’s. daarnaast wordt gesignaleerd dat allochtonen vaker hun delicten 

ontkennen. rechters geven aan dat een ontkennende houding van invloed kan zijn 

op de strafmaat. 

de interviews, focusgroepdiscussies en het dossieronderzoek vullen elkaar over het 

algemeen aan. opvallend is dat migratie- en acculturatieproblematiek nauwelijks 

expliciet wordt benoemd in de interviews, terwijl het in de dossiers regelmatig wordt 

beschreven. 

Fase één: pro justitia rapportages

om de rechter te adviseren over de mate van toerekeningsvatbaarheid van een 

verdachte, is het noodzakelijk om kennis te hebben van de sociaal-culturele 

achtergrond van de verdachte. alleen in deze context kan het gedrag (c.q. pathologie 

en delict) van de verdachte beoordeeld worden en krijgt het betekenis. Het Pieter 

Baan Centrum beschikt hiervoor over diverse voorzieningen. Het gebruik hiervan 

is afhankelijk van de inzet van individuen en nog niet structureel ingebed in de 

organisatie. Uitgaan van het individu is noodzakelijk om generalisering te voorkomen 

en de invloed van cultuur de juiste waarde toe te kennen.  

Fase één: officieren van justitie

in drie dossiers wordt enige vorm van motivering van de officier van justitie 

gevonden voor de tenlastelegging.1 in twee daarvan refereert de officier van justitie 

naar culturele aspecten: eenmaal lijkt het geloof in winti te worden aangehaald als 

1 in 21 casussen is expliciet naar het oordeel van de officier van justitie gezocht en naar de motivatie voor de 
vordering; in drie dossiers is dit gevonden. 
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extra factor die vrijwillige behandeling in de weg staat; in een tweede casus wordt 

ervoor gepleit geen cultureel verweer te voeren.  

Fase één: rechters

rechters geven aan zich vooral te beroepen op het oordeel van de gedragsdeskundigen 

wanneer het gaat om de mate van toerekeningvatbaarheid van de verdachte. 

Cultuurgebonden delicten beoordelen zij volgens nederlandse rechtsopvattingen. 

rechters stellen bovendien autonoom tot hun oordeel te komen en de publieke opinie 

niet mee te wegen. 

Fase twee: diagnostiek en risicotaxatie in de kliniek 

Zowel biologische, psychologische als sociaal-culturele factoren worden 

meegenomen in het beoordelen van patiënten. Hoewel wordt erkend dat in 

verschillende samenlevingen verschillende opvattingen bestaan over goed en kwaad 

en ziek en gezond, geldt de nederlandse norm als uitgangspunt. op basis daarvan 

komen de diagnostici tot hun oordeel. Uitgangspunt is immers dat het gedrag van 

de patiënt tot een ernstig delict heeft geleid; behandeling van dit gedrag is nodig 

om recidive te voorkomen. andere opvattingen over ziekte en geweld moeten vooral 

in de behandeling worden meegenomen, zijn de geïnterviewde diagnostici van 

mening. opgemerkt wordt dat dit lastig is, omdat cultuur zich moeilijk laat scheiden 

van andere relevante factoren, zoals psychische problematiek, lage intelligentie en 

verslaving. 

Fase twee: behandeling 

in het beoordelen van de persoon wordt door zowel diagnostici als rechters aangegeven 

dat het nederlandse vertoog over pathologie en delict dominant is. in de behandeling 

van patiënten is het echter van wezenlijk belang om aan te sluiten bij de intrinsieke 

motivatie van patiënten en rekening te houden met het perspectief dat patiënten 

hebben op hun leven. algemene behandelmethodieken en organisatiekenmerken 

dragen daaraan bij, zoals de ‘What works’ principes en het hebben van een 

multidisciplinair en divers personeelsbestand. daarnaast zijn er speciale initiatieven, 

zoals het cultureel interview. deze worden vooral gewaardeerd, omdat het mensen 

voortdurend bewust maakt van de mogelijke invloed van etnische verschillen. door 

behandelaren wordt, evenals door pro justitia rapporteurs, aangegeven dat het van 

groot belang is om uit te gaan van het individu en zorg op maat te verlenen. 
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Fase drie: beëindiging 

op basis van bestudering van tien casussen kunnen geen verstrekkende uitspraken 

gedaan worden over de rol van culturele factoren in deze fase. desalniettemin 

blijkt dat in deze kleine steekproef twee patiënten hun delict ontkennen en toch zijn 

uitgestroomd. dat is een opvallend gegeven. 

Conclusies 

in dit onderdeel wordt de theorie met de praktijk vergeleken, worden sterke en zwakke 

punten van het onderzoek benoemd en worden aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

gedaan.  

Kennis over cultuur is nodig om het gedrag van een individu te begrijpen. 

daarbij dient het begrip cultuur als een dynamisch en fluïde fenomeen te worden 

begrepen. dit is in het strafrecht van belang, maar ook in het psychodiagnostisch 

onderzoek en de risicotaxatie. Het strafrecht biedt ruimte om rekening te 

houden met culturele verschillen, blijkt uit de literatuur. rechters geven aan zich 

vooral te beroepen op nederlandse rechtsopvattingen en op het oordeel van de 

forensisch gedragsdeskundigen in het bepalen van de mate waarin een verdachte 

toerekeningsvatbaar is. de cross-culturele betrouwbaarheid van de instrumenten die 

de diagnostici daarvoor gebruiken, is echter nooit vastgesteld. ook lijken twijfels 

over de rol van cultuur op het diagnostisch onderzoek vooral in de voorbereidende 

fase te worden geuit. in de behandelingfase lijkt een pragmatische benadering de 

boventoon te voeren: gedrag dat kan leiden tot potentieel risicovolle situaties moet 

immers hoe dan ook behandeld worden. om de behandeling te laten slagen is het 

van wezenlijk belang om aan te sluiten bij de belevingswereld van de patiënt en dus 

bij zijn culturele achtergrond. door uit te gaan van het individu (‘zorg op maat’) 

en het belang van sociale context te benadrukken geven respondenten blijk van een 

genuanceerde opvatting over diversiteit. dit sluit goed aan bij recente inzichten over 

dynamische aspecten van cultuur en culturele competentie.

andere aspecten die samenhangen met culturele competentie dienen verder 

ontwikkeld te worden in de praktijk. daarbij gaat het met name om de invloed van 

taalbarrières, het belang van een divers personeelsbestand en de noodzaak van de 

‘whole organisation approach’.  



15

Samenvatting

Discussie

doelstelling van dit onderzoek is het verwerven van inzicht in crossculturele dilemma’s 

in de diagnostiek en behandeling van allochtone patiënten in de forensische zorg. 

daarvoor zijn interviews en focusgroepdiscussies afgenomen en is dossieronderzoek 

uitgevoerd. deze brede aanpak bleek een duidelijke meerwaarde te hebben. door 

middel van interviews werd duidelijk welke thema’s belangrijk zijn voor professionals 

en patiënten. Focusgroepdiscussies hebben dit inzicht verdiept. dossieronderzoek 

gaf de mogelijkheid om te controleren in hoeverre de bevindingen uit interviews 

en focusgroepdiscussies overeen kwamen met de schriftelijke verslaglegging over 

diagnostiek en behandeling. over het algemeen werden de thema’s uit de interviews 

herkend in de dossiers, al werden de thema’s (bijvoorbeeld een andere omgang met 

gender of hiërarchie) daar niet in verband gebracht met cultuur of etniciteit. Waar wel 

naar cultuur of etniciteit wordt verwezen, gebeurt dit vaak weinig concreet. Hoewel 

de combinatie van onderzoeksmethoden tot een beter resultaat heeft geleid, is het een 

feit dat het onderzoek in slechts twee instellingen is uitgevoerd. 

Vervolgonderzoek is daarom noodzakelijk om te onderzoeken in hoeverre de 

resultaten van dit onderzoek representatief zijn voor het forensische veld. op basis 

van dit onderzoek is niet duidelijk in hoeverre de effectiviteit van de tbs-maatregel 

wordt beïnvloed door knelpunten als gevolg van culturele diversiteit. Feit is wel 

dat de professionals en patiënten die wij hebben gesproken, het belangrijk vinden 

dat er meer specifieke en structurele aandacht uitgaat naar interculturalisatie in de 

forensische zorg. evenwel is er voor zover ons bekend geen (lopend) onderzoek 

naar gestandaardiseerde en gevalideerde instrumenten in praktijk en beleid, die 

interculturalisatie tot doel hebben. Het verdient derhalve aandacht om:

1.	 de waarde van diagnostische procedures en risicotaxatieinstrumenten voor 

allochtone patiënten in beeld te brengen en de instrumenten zo nodig aan te 

passen;

2.	 als gevolg hiervan de behandelplannen voor allochtone patiënten meer 

cultuurspecifiek op te stellen en daarin specifiek aandacht te schenken aan 

taalproblematiek;

3.	 de recidive onder allochtone patiënten meer specifiek in beeld te brengen, 

gerelateerd aan de recidive in de totale tbs-populatie.
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Tot besluit

‘de puzzel is het grootst bij allochtonen’, zo omschreef een van de geïnterviewden 

zijn ervaringen met het verlenen van forensische zorg aan een cultureel diverse 

patiëntenpopulatie. een tbs-behandeling is altijd een puzzel die bestaat uit 

verschillende onderdelen. Volgens ons dient de culturele achtergrond van de verdachte 

dan wel de patiënt niet te worden beschouwd als een extra stuk aan deze puzzel – 

veel meer is het een extra dimensie aan alle reeds bestaande onderdelen. Cultuur is 

immers geen op zichzelf staande realiteit; het geeft betekenis aan de werkelijkheid 

en kleurt daarmee alle facetten van de tbs-maatregel. Met dit onderzoek hebben we 

geprobeerd die complexiteit inzichtelijk te maken. 
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Summary

Summary

“The biggest puzzle is with migrant patients.” An exploratory study of cultural 

diversity in the TBS system

Introduction 

non-western immigrants are overrepresented in TBS institutions. Whereas only 6% 

of the total dutch population was born in a non-western country, the corresponding 

figure for the population of these institutions is at least 20%. ethnic differences 

are found both in psychiatry and the criminal justice system. dutch as well as 

international research shows that non-western immigrants have a higher risk of 

developing psychotic disorders than native dutch. They are likely to be held more 

often and for longer periods in a police cell, as well as being more likely to be 

compulsorily admitted for psychiatric treatment. Several reports have stressed the 

need to provide appropriate, well-matched care for ethnic minorities (raad voor 

Volksgezondheid en Zorg, 2000; Commissie Visser, 2006). However, it is not clear 

what this involves. The research project reported here has therefore been undertaken 

to provide a first exploratory study of the role of culture in TBS institutions. it sets 

out to provide insight into cross-cultural dilemmas in diagnosis, treatment and risk 

assessment among forensic psychiatric patients. 

 

Theoretical framework 

The theoretical framework relates to a number of topics arising at different moments 

in the TBS process: cultural issues in criminal law, diagnosis and risk in cross-

cultural perspective, and the cultural competence of those involved in treatment. 

First, different definitions of culture will be discussed. 

 

Concepts of culture 

no agreed definition of ‘culture’ exists: the term is used in a variety of ways. 

Traditional approaches emphasize the static aspects of culture, resulting in the view 

of culture as a straitjacket that determines the behaviour and experience of human 

beings. in contemporary cultural anthropology, by contrast, culture is interpreted as 

fundamentally dynamic: a process of interpretation that is constantly shifting, with 

outcomes that are difficult to predict. 
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Culture and criminal justice 

Cultural beliefs play a role in the criminal justice system. This system encapsulates 

what a given society regards as right and wrong, just as the dSM-iV-Tr (aPa, 2000) 

and other diagnostic systems incorporate norms concerning mental health or illness. 

These two dimensions of culture intersect in the TBS system. Judges are permitted to 

take into account the cultural background of the defendant (for example, by accepting 

a ‘cultural defence’); the extent to which this happens in practice is partly dependent 

on the climate of social opinion.

 

Diagnosis 

opinions concerning the cross-cultural validity of current diagnostic instruments in 

psychiatry remain divided. Psychiatrists specialised in transcultural psychiatry point 

to the high degree of cultural variability in the concepts used to refer to psychological 

problems, as well as the ways in which symptoms are expressed. others maintain 

that these differences do not seriously impact on the utility of instruments such as 

the dSM-iV-Tr. at the present time there is insufficient research which could settle 

this issue. However, since erroneous diagnoses in forensic psychiatry can have far-

reaching consequences both for patients and for society at large, it is imperative to take 

account of the possible dangers of cultural bias and to devote extra care to diagnostic 

procedures with persons whose cultural background differs from that of the majority.

Risk assessment 

There are different methods of risk assessment: unstructured professional assessment, 

the actuarial method, and structured professional assessment. in the international 

literature few studies have been found in which the validity of these methods in 

different ethnic groups has been studied. in the netherlands, there are no studies of 

cross-cultural validity relating to any of the methods in use. 

Cultural competence of therapists 

in order to provide appropriate care it is necessary to be ‘culturally competent’. opinions 

regarding the nature of ‘cultural competence’ have undergone a process of evolution 

in recent decades, just as the concept of ‘culture’ has. Whereas previously the service 

provider was mainly required to acquire information about the characteristics of different 

groups, much broader conceptions of ‘cultural competence’, involving skills and attitudes 

as well as knowledge, are dominant today. Moreover, interculturalisation has come to be 

seen as not just a task for the individual therapist, but for the institution as a whole. 
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Method 

The central question of this research is: what role do cultural factors play in the 

implementation of the TBS measure with compulsory treatment? To answer this 

question, implementation is divided into three main phases, each consisting of a 

number of sub-phases: 

1.	 Preparation (in which the TBS measure with compulsory treatment is 

recommended by the expert advisors or ‘pro justitia reporters’, requested by 

the prosecutor and imposed by the court); 

2.	 Treatment (implementation of the measure by forensic psychiatric clinics and 

its extension by the court on the basis of advice from the clinic, and every six 

years on the basis of advice from, among others, expert advisors); 

3.	 Termination of the measure (conditional ending of the compulsory treatment, 

probation, or termination of the court order).

We used three different methods to examine the ways in which cultural factors played 

a role in these phases: analysis of dossiers (case records) on individual patients, 

interviews and focus group discussions. a total of 39 dossiers were analysed (10 

in phase one, 19 in phase two and 10 in phase three). Twenty-eight interviews were 

carried out with both professionals and patients, and 5 focus group discussions 

took place. data analysis was carried out using a grounded theory approach. This 

is a cyclical procedure in which the categories used to organize information are 

developed on the basis of the data itself. Passages within the dossiers, interviews and 

focus group discussions were classified according to their content, using keywords 

developed in this way. The keywords were also used to structure the chapters of the 

final report. 

Results 

General: views on culture

respondents treated ‘culture’ as a broad concept – a common denominator that both 

connects people and distinguishes groups from each other. Some respondents viewed 

culture as providing social groups with taken-for-granted ‘common ground’.  others 

stressed the layered nature of culture and the different attributes (not just ethnicity) 

that it may be linked to. 
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General: differences between patients with a migrant background and native Dutch  

patients 

From the interviews and focus groups it emerged that respondents experience 

differences in working with these two groups of patients. in the first place, language 

barriers play a role in all phases of the TBS measure. Sometimes inadequate attention 

is paid to these problems. in addition, respondents observe that patients with a 

migrant background have different ways of dealing with guilt and shame, have more 

difficulty in being open, and have different ideas about gender and authority relations. 

These are particularly relevant issues in a forensic setting. another observation was 

that these patients are more inclined to deny committing an offence. Judges indicated 

that an attitude of denial can influence sentencing. 

 

in general, the interviews, focus group discussions and dossier analyses 

complemented each other. it was striking, however, that problems related to migration 

and acculturation were regularly mentioned in the dossiers, but seldom explicitly 

referred to in the interviews.

 

Phase one: expert reports 

To advise the judge about a suspect’s degree of criminal responsibility, it is necessary 

to have knowledge of the socio-cultural background of the individual in question. only 

in this context can the behaviour of the accused, including its possible pathological 

and criminal nature, be properly assessed and interpreted. The Pieter Baan Centre 

offers various facilities for this purpose. Their use depends on the involvement of 

individuals and is not yet structurally embedded in the organization. regarding 

the individual as the starting-point is necessary in order to avoid the pitfalls of 

generalisation and to give cultural factors the right amount of weight.

 

Phase one: prosecutors 

in three (out of twentyone) dossiers some form of justification was given by the  

prosecutor for the charges laid. in two of these, reference was made to cultural issues.  

in one case, a belief in winti was referred to as an additional factor likely to impede 

voluntary treatment; in another, the prosecutor argued against the use of a cultural  

defence. 

 

Phase one: judges 

The judges interviewed stated that in matters concerning the degree of criminal 
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responsibility of the accused, they usually defer to the opinion of the expert advisors. 

Culture-related offences are judged according to dutch law. Public opinion is not 

taken into account when reaching judgements. 

 

Phase two: diagnosis and risk assessment in the clinic 

Biological, psychological and socio-cultural factors are taken into account when 

assessing patients. although it is recognised that in different societies, different views 

are held concerning good and evil or sickness and health, assessments are based on 

dutch norms. The bottom line is that the behaviour of the patient has led to a serious 

crime: treatment of the behaviour is necessary in order to prevent a repetition. The 

view of those concerned with diagnosis is that is mainly in the treatment setting that 

different views concerning illness or violence need to be considered.  They mention, 

however, that this is difficult, because it is hard to separate culture from other 

relevant factors including psychological problems, low intelligence and addiction.  

 

Phase two: treatment 

Both judges and diagnosticians stated that the dutch discourse on psychopathology 

and criminality is dominant. in the treatment of patients, however, it is essential to 

be aware of their intrinsic motivation and to take into account their perspectives 

on their own lives. General treatment methods and organizational factors (such as 

the ‘What Works’ principles and having a multidisciplinary and diverse workforce) 

contribute to this. There are also special initiatives such as the cultural interview. 

These are mainly appreciated because they make people constantly aware of the 

possible influence of ethnic differences. Therapists as well as expert advisors attach 

great value to the principle that the individual is the starting-point and care should be 

matched to individual needs and propensities.

 

Phase three: termination 

on the basis of an analysis of ten dossiers, no far-reaching judgments about the role of 

cultural factors in this phase could be made. nevertheless, even in this small sample it 

was noteworthy that two patients were released despite continuing to deny their offence.  
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Conclusions 

This section compares theory with practice, examines the strong and weak points 

of the investigation, and makes recommendations concerning follow-up studies.  

 

Knowledge about culture is needed to understand individual behaviour. in this 

process, ‘culture’ should be viewed as a dynamic and fluid phenomenon. This is 

not only important in criminal justice, but also in diagnosis and risk assessment. 

The literature shows that the principles of criminal justice allow room for taking 

cultural differences into account. The judges interviewed stated that their judgements 

were mainly informed by dutch norms, while they relied chiefly on the opinion of 

forensic experts when determining the degree of criminal responsibility. However, 

the cross-cultural reliability of the instruments on which diagnosticians base their 

decisions has never been scientifically established. doubts about the role of culture 

in diagnosis concern mainly the preparatory phase.

in the treatment phase a pragmatic approach seems to dominate, informed by the 

principle that any behaviour which can lead to potentially dangerous situations must 

be treated. However, for the treatment to be successful it is essential to take account 

of the experience of the patient, which in turn is related to his or her culture. By 

taking the individual as starting-point (‘patient-centred care’) and emphasising the 

importance of the social context, respondents demonstrated a nuanced understanding 

of diversity. This fits well with recent insights into the dynamic aspects of culture and 

the nature of ‘cultural competence’.

 

other issues related to cultural competence need to be further explored in practice. 

This concerns in particular the problem of language barriers, the importance of a 

diverse workforce and the need for a ‘whole organisation approach’. 

 

Discussion 

The aim of this research was to gain insight into cross-cultural dilemmas in the 

diagnosis and treatment of patients in forensic care with a migrant background. To 

this end, interviews and focus group discussions have been carried out and patient 

dossiers analysed. There was clearly added value in this broadly-based approach. 

Through the interviews it became clear which issues are important to professionals 

and patients. Focus group discussions deepened this understanding. analysis of 

dossiers made it possible to compare the findings from interviews and focus group 

discussions with the content of documents concerning diagnosis and treatment. in 
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general, the themes from the interviews could be recognised in the dossiers, even 

though the themes (e.g. different approaches to gender or authority) were not always 

associated with culture or ethnicity. references to culture or ethnicity in the dossiers 

were mostly in general rather than concrete terms. although the combination of 

research methods has improved the results, it remains a shortcoming of the research 

that it was only carried out in two institutions. 

 

Further research is necessary to investigate the extent to which the results of this 

study are representative for the forensic sector in general. on the basis of this study 

it is not clear to what extent the effectiveness of the TBS measure is undermined by 

problems arising from cultural diversity. However, the professionals and patients we 

interviewed were explicit in their opinion that more specific and structural attention 

should be paid to interculturalisation in forensic care. in spite of this, there is to 

our knowledge no (current) research on standardised and validated instruments in 

practice and policy which aim at interculturalisation. The following lines of action 

deserve attention: 

1.	 analysis of the cross-cultural validity of instruments used for  diagnosis and 

risk assessment with patients who have a migrant background, with a view to 

adapting these instruments where necessary.

2.	 on the basis of this, the formulation of more culture-specific treatment plans 

for these patients, in which special attention is paid to the need to overcome 

language barriers;

3.	 investigation of the levels of recidivism among such patients, comparing these 

with levels in the rest of the TBS population. 

Finally 

“The biggest puzzle is with migrant patients.”  This was how one of the respondents 

described his experiences of providing forensic care to a culturally diverse patient 

population. a TBS treatment is always a puzzle consisting of several parts. in the 

view of the researchers, the cultural background of the accused or the patient should 

not be considered as an additional piece of the puzzle – rather, it is an aspect of 

all the other pieces. Culture, after all, is not an isolated reality: it gives meaning to 

reality and therefore influences all aspects of the TBS measure. Through this research 

project, we have attempted to elucidate some of this complexity. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding

Achtergrond van dit onderzoek 

niet-westerse allochtonen zijn oververtegenwoordigd in de tbs. Van de totale 

nederlandse bevolking is 6% niet in een westers land geboren  (allochtoon van de 

eerste generatie; Statline CBS, cijfers over 2009). in de tbs-populatie is dit minimaal 

20% (van 7% is het geboorteland onbekend; dJi, 2010b).2 ook als er geen sprake 

zou zijn van een oververtegenwoordiging, dan zou het nog steeds wenselijk zijn om 

rekening te houden met culturele diversiteit in de tbs. dat de populatie in kwestie 

onevenredig groot is, maakt dit tot een dringende noodzaak. 

Het is vooralsnog onduidelijk waarom zoveel allochtonen terbeschikking gesteld 

zijn. Het behoort echter niet tot de doelstelling van dit onderzoek om deze vraag 

te beantwoorden. omdat de maatregel terbeschikkingstelling zich op het grensvlak 

tussen strafrecht en psychiatrie bevindt, is het relevant om naar de positie van 

allochtonen in zowel de strafrechtsketen en de geestelijke gezondheidszorg (GGz) 

te kijken. de hieronder beschreven onderzoeksbevindingen kunnen mogelijk licht 

werpen op de oververtegenwoordiging van allochtonen in de tbs.

 in 2009 was 43,9%3 van de gedetineerden niet in nederland geboren (dJi, 2010a), 

tegenover 10% van de algemene bevolking.4 allochtone jongeren worden in 

vergelijking met autochtone jongeren gemiddeld 53 dagen langer vastgehouden 

(Komen & Van Schooten, 2006); ze worden vaker vastgehouden in een politiecel 

en worden vaker voorgeleid aan de kinderrechter (Weenink, 2007). Soortgelijke 

verschillen worden ook in andere landen, met name engeland, vermeld. allochtone 

tieners krijgen twee keer zo vaak (Marokkaanse en antilliaanse jongeren zelfs drie 

keer zo vaak) forensische psychiatrische hulp opgelegd omdat zij een delict hebben 

gepleegd (Boon et al., 2010).

niet alleen in nederland, maar ook in engeland, Zweden en denemarken lopen niet-

westerse etnische minderheden een verhoogd risico om psychotische stoornissen 

te ontwikkelen (voor een overzicht zie ingleby, 2008). Bij schizofrenie geldt 

dit voor zowel de eerste als de tweede generatie en in nederland met name voor 

Marokkaanse mannen (Veling et al., 2006). een aantal onderzoekers is van mening 

2  Het aantal tweede generatie allochtonen in de tbs is niet bekend.
3  Van 1% is het geboorteland onbekend. 
4  Hier gaat het om zowel westerse als niet-westerse migranten. de verhouding tussen westerse en niet-

westerse migranten is op basis van de beschikbare cijfers over de landelijke populatie gedetineerden niet te 
onderscheiden. 
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dat migratiefactoren en sociale uitsluiting hieraan ten grondslag liggen (o.a. Veling 

et al., 2006; Cantor-Graae & Selten, 2005). Tegelijkertijd zijn er aanwijzingen dat 

de ambulante GGz minder toegankelijk is voor allochtonen, waardoor zij pas in een 

later stadium behandeling krijgen (ingleby, 2009). 

in nederland worden allochtonen vaker gedwongen opgenomen in de psychiatrie 

dan autochtonen (Mulder, Koopmans & Selten,  2006). Hetzelfde geldt in engeland 

(ingleby, 2008; Bhui et al., 2003; Coid, Kahtan, Gault & Jarman, 2000; Singh et al., 

1998). Bhui (2003) vat een aantal studies samen waaruit blijkt dat ‘zwarte’ patiënten 

in engeland als gevaarlijker worden beoordeeld, zelfs wanneer hun symptomen 

minder ernstig zijn.

allochtone patiënten hebben vaker een psychotische stoornis als hoofddiagnose 

dan een persoonlijkheidsstoornis; bij autochtone patiënten is dit precies andersom: 

zij hebben vaker een persoonlijkheidsstoornis als hoofddiagnose. dit blijkt uit een 

telling in de Van der Hoeven Kliniek.5 een telling in de Van Mesdag Kliniek bevestigt 

dit beeld, ook daar zijn allochtonen oververtegenwoordigd in het behandelcircuit 

voor patiënten met psychotische stoornissen (Tatlicioglu & Wolthers, 2004). Volgens 

Snowden et al. (2010) geldt hetzelfde voor patiënten in gesloten psychiatrische 

instellingen in het Verenigd Koningrijk.

Ten slotte is het opmerkelijk dat de kans op recidive bij allochtone tbs-patiënten 

lager is dan bij autochtonen (Wartna et al., 2006). dit verschil zou kunnen duiden 

op de aanwezigheid van etnische bias bij het opleggen van de tbs maatregel. in 

het Verenigd Koninkrijk rapporteren Snowden et al. (2010) een kleinere kans op 

recidive bij ‘zwarte’ patiënten vergeleken met ‘blanke’ patiënten, maar ze vinden dit 

verschil te klein om de enorme oververtegenwoordiging van ‘gekleurde’ patiënten 

in de gesloten instellingen te verklaren. daarnaast is het verschil alleen in de eerste 

jaren na ontslag merkbaar. een andere verklaring zou kunnen zijn dat de ‘zwarte’ 

patiënten (net als de niet-westerse allochtonen in nederland), vaker een psychotische 

stoornis hebben dan de ‘blanke’ patiënten (respectievelijk de autochtonen in 

5 Van alle allochtone patiënten heeft 62,5% een psychotische stoornis als hoofddiagnose; 30,6% een 
persoonlijkheidsstoornis en 6,9% een overige stoornis (bijvoorbeeld pedofilie, een bipolaire of depressie 
stoornis of een stoornis in het autismespectrum) als hoofddiagnose. Van alle autochtone patiënten heeft 24,4% 
een psychotische stoornis als hoofddiagnose; 53,8% een persoonlijkheidsstoornis en 21,8% een overige 
stoornis. deze verschillen zijn significant; χ² (2, n = 191) = 28,35; p <.001. 
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nederland). Uit recidivestudies komt naar voren dat patiënten met een psychotische 

stoornis minder vaak recidiveren na een tbs-behandeling dan patiënten met een 

persoonlijkheidsstoornis (zie Keune & Van Binsbergen, 2010) 

Wat de oorzaak van de oververtegenwoordiging in de tbs ook is, diverse rapporten 

wijzen op de noodzaak om zorg op maat te bieden aan etnische minderheden in 

de forensische psychiatrie (raad voor Volksgezondheid en Zorg, 2000; Commissie 

Visser, 2006). dat geldt niet alleen omdat het ethisch verantwoord is, ook omdat 

het de behandelduur kan verkorten (rSJ, 2007) en in lijn is met de beginselen van 

proportionaliteit en subsidiariteit. 

de vraag is echter wat ‘zorg op maat’ voor deze groep mensen inhoudt. 

Vanzelfsprekend heeft het begrip betrekking op zowel de behandelmethoden als de 

instrumenten die gebruikt worden voor diagnostiek en risicotaxatie. in nederland is 

bij allochtonen echter nauwelijks onderzoek gedaan naar de effectiviteit van gangbare 

behandelmethoden in de GGz en de validiteit van diagnostische instrumenten: dit 

betekent dat er van ‘evidence-based’ zorg voor deze groep nauwelijks sprake is. 

Voor de forensische psychiatrie en het tbs-stelsel geldt dat des te meer. Voormalig 

staatssecretaris albayrak schrijft in haar brief aan de Tweede Kamer (1 juli 2009) dat 

niet bekend is in hoeverre cultuur een rol speelt in de tenuitvoerlegging van de tbs of 

de toepassing van risicotaxatie-instrumenten in het bijzonder.

dat wil echter niet zeggen dat er in nederland helemaal geen aandacht wordt besteed 

aan de rol van cultuur en de behoeften van allochtonen in de tbs. in de algemene 

geestelijke gezondheidszorg is al geruime tijd aandacht voor deze vraagstukken; 

dat blijkt onder meer uit het jubileumcongres ‘Gekleurde gekte’6, waarin werd 

teruggeblikt op 25 jaar interculturele GGz. Uit een interne rondgang van het ministerie 

van Veiligheid en Justitie bij alle forensisch psychiatrische centra in nederland 

blijkt dat 7 van de 13 geraadpleegde instellingen op enigerlei wijze bezig zijn met 

interculturalisatie: door middel van het aanstellen van een transcultureel psychiater, 

aandacht voor diversiteit als onderdeel van het interne bijscholingsprogramma, 

het (incidenteel) afnemen van een cultureel interview of het instellen van een 

speciale werkgroep. Van een overkoepelend en centraal aangestuurd beleid is echter 

nauwelijks sprake. 

6  in 2009 georganiseerd door kenniscentrum Mikado. 
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Doelstelling

dit onderzoek is een eerste verkennende inventarisatie naar de rol van cultuur 

in de tbs en poogt inzicht te bieden in crossculturele dilemma’s in diagnostiek, 

behandeling en risicotaxatie bij forensisch psychiatrische patiënten. door dit eerst 

in twee instellingen (Van der Hoeven Kliniek en Pieter Baan Centrum) grondig in 

kaart te brengen, kan op den duur een adequaat diversiteitsbeleid worden opgesteld 

dat bruikbaar is voor de gehele forensisch psychiatrische sector. 

Vraagstelling

de centrale vraag van dit onderzoek luidt: welke rol spelen culturele factoren tijdens 

de tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel met dwangverpleging? om deze vraag te 

beantwoorden wordt het proces van de tbs-maatregel in drie hoofdfases verdeeld, elk 

bestaand uit een aantal subfases: 

1.  Voorbereiding (waarin de tbs met dwangverpleging wordt geadviseerd door 

pro justitia rapporteurs, gevorderd door de officier van justitie en opgelegd 

door de rechter); 

2.  Behandeling (tenuitvoerlegging door de fpc’s en verlenging van de maatregel 

door de rechter op basis van advies van de kliniek en zesjaarlijks mede op 

basis van advies van pro justitia rapporteurs); 

3.	 Beëindiging van de maatregel (voorwaardelijke beëindiging van de verpleging; 

proefverlof; beëindiging van de terbeschikkingstelling). 

in elke fase onderzoeken we op welke manier in het omgaan met patiënten rekening 

wordt gehouden met hun culturele en etnische achtergrond. Hierbij hanteren we de 

volgende aandachtspunten:

yy de manier waarop het begrip ‘cultuur’ betekenis heeft gekregen in de 

(forensische) psychiatrie.

yy Beoordeling: de mogelijkheden en beperkingen van diagnostische- en 

risicotaxatie-instrumenten, met name wat betreft crossculturele validiteit en 

de gevaren van bias. 

yy Bejegening en behandeling: verschillende theorieën over interculturele 

zorgverlening en de best practices daarin; methodieken waarover onderzoekers 

beschikken om sociale en contextuele factoren in beeld te brengen en in de 

behandeling vorm te geven;
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yy Beleidsinitiatieven omtrent interculturalisatie van de gezondheidszorg in het 

algemeen en de forensische psychiatrie in het bijzonder. 

Terminologie

in dit rapport wordt de volgende terminologie gehanteerd: 

Allochtonen

in dit rapport wordt gesproken over allochtone en autochtone patiënten. deze 

tweedeling werd al in 1971 door de socioloog Hilda Verwey-Jonker geïntroduceerd 

om de beladen begrippen ‘immigrant’, ‘buitenlander’ en ‘gastarbeider’ te vervangen. 

de nieuwe begrippen raakten echter pas in de jaren ’90 in brede kringen ingeburgerd. 

daarna kreeg het begrip ‘allochtoon’ zelf al gauw een negatieve lading. in 2005 

wilden enkele fracties in de Tweede Kamer zelfs van het begrip af, omdat de 

tweedeling tussen allochtoon en autochtoon het wij-zij denken zou bevorderen. 

Betere alternatieven zouden termen zijn als ‘Turkse nederlander’ of ‘Marokkaanse 

nederlander’. op deze manier worden echter eveneens de verschillen benadrukt. 

ook door de ander te positioneren als migrant of lid van een etnische minderheid 

wordt onvermijdelijk een tegenstelling gecreëerd. in dit rapport hanteren we de 

tweedeling ‘allochtoon’ en ‘autochtoon’ omdat dit aansluit bij de begrippen die in 

het veld gebezigd worden. Conform de definitie van het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS) is het begrip ‘allochtoon’ van toepassing op mensen van wie één of 

beide ouders in het buitenland zijn geboren. 

Niet-westerse allochtonen

in de oorspronkelijke onderzoeksopdracht werd de doelgroep voor dit onderzoek 

nader gespecificeerd als ‘niet-westerse allochtonen’, gedefinieerd door het CBS als 

“afkomstig van een van de landen in afrika, latijns-amerika en azië (exclusief 

indonesië en Japan) of Turkije”. ook al kent dit onderscheid geen duidelijke 

empirische of theoretische basis, dit onderzoek beperkt zich vooral tot de ‘niet-

westerse’ groep (die overigens meer risico loopt om in de tbs terecht te komen dan 

‘westerse’ allochtonen). Ten behoeve van toekomstige onderzoekers merken we 

echter op dat de veronderstelde kenmerken van ‘niet-westerse’ allochtonen – zoals 

laag opleidingsniveau en sociaal-economische status of beperkte (nederlandse) 

taalvermogens – ook bij veel ‘westerse’ migranten worden aangetroffen, bijvoorbeeld 

bij arbeidsmigranten uit landen die recentelijk tot de europese Unie zijn toegetreden 

(of op de lijst van kandidaten staan). omgekeerd geldt dat migranten met een hoog 
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opleidingsniveau en een hoge sociaal-economische status steeds vaker afkomstig 

zijn van landen die door het CBS als ‘niet-westers’ worden geafficheerd.

Cultuur en etniciteit

in paragraaf 2.1 hieronder wordt het begrip cultuur uitgebreid toegelicht. Bij 

discussies over allochtonen worden de begrippen ‘etniciteit’ en ‘cultuur’ vaak 

door elkaar gehaald. de Minderhedennota uit 1983, waarin het nederlands beleid 

ten aanzien van migratie en diversiteit werd vastgelegd, nam als uitgangspunt het 

begrip ‘etnische minderheid’, zonder overigens een definitie daarvan te geven. Wel 

gaf de nota de doelgroepen aan van het integratiebeleid etnische minderheden: 

deze waren inwoners van nederland geboren in Turkije, Marokko, Suriname, de 

nederlandse antillen, aruba, Griekenland, italië, voormalig Joegoslavië, Portugal, 

Spanje, Kaapverdië en Tunesië, alsmede de kinderen van genoemde personen en 

Molukkers, vluchtelingen (statushouders), woonwagenbewoners en zigeuners. Voor 

de nederlandse overheid en met name het CBS wordt de etniciteit van mensen 

door hun land van herkomst bepaald. deze officiële definitie van etniciteit komt 

echter niet overeen met de manier waarop het begrip in het dagelijkse taalgebruik 

en de sociale wetenschappen wordt gebezigd. Volgens deze definitie is etniciteit niet 

slechts een kwestie van herkomst: het begrip is alleen relevant wanneer een groep als 

zodanig door zichzelf of anderen wordt herkend. Het begrip heeft meer met identiteit 

te maken dan met herkomst; bepaalde landen kunnen verschillende etnische groepen 

herbergen en een bepaalde etnische groep kan over verschillende landen verspreid 

worden. etniciteit wordt in deze betekenis sterk gekoppeld aan cultuur; men kan 

immers nauwelijks over identiteit spreken wanneer de leden van een groep helemaal 

geen gemeenschappelijke culturele tradities, normen of waarden delen. in deze 

optiek bestaat er geen één op één relatie tussen ‘etnische groepen’ en landen van 

herkomst. desondanks worden deze twee betekenissen van ‘etniciteit’ in de meeste 

officiële stukken door elkaar gebruikt. 

Hoe dicht de begrippen ‘cultuur’ en ‘etniciteit’ bij elkaar liggen hangt dus af 

van de definitie van etniciteit die wordt gehanteerd. alle stereotypen ten spijt, is 

er geen eenvoudige samenhang tussen landen en culturen (zie paragraaf 2.1) en 

dus tussen ‘etniciteit als herkomst’ en cultuur. Maar wanneer etniciteit in termen 

van groepsidentiteit wordt gedefinieerd, liggen de termen ‘cultuur’ en ‘etniciteit’ 

in elkaars verlengde en kan men met recht van ‘etnisch-culturele minderheden’ 

spreken. Consequent beleid ten aanzien van diversiteit kan niet gemaakt worden 
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zolang ‘etniciteit als herkomst’ en ‘etniciteit als identiteit’ niet duidelijk van elkaar 

worden onderscheiden. 

 

Interculturalisatie

Het begrip ‘interculturalisatie’ wordt in nederland gebruikt om te verwijzen naar het 

afstemmen van de zorg op de behoeften van migranten en etnische minderheden. dit 

begrip wordt verder in paragraaf 2.5 besproken. 

Gender

in dit rapport wordt steeds in de mannelijke vorm naar patiënten verwezen. in de 

Van der Hoeven Kliniek verblijven zowel mannelijke als vrouwelijke patiënten. de 

groep allochtone vrouwelijke patiënten in de tbs is echter klein, hetgeen herkenning 

gemakkelijk maakt. Vanwege privacyoverwegingen wordt dan ook in de mannelijke 

vorm naar patiënten verwezen. alleen waar het om inhoudelijke redenen relevant is, 

wordt vermeld of het om een mannelijke of vrouwelijke patiënt gaat. 

Opbouw van het rapport 

in hoofdstuk twee wordt het theoretisch kader geschetst. dit begint met een 

analyse van het cultuurbegrip. Vervolgens komen kwesties rondom crossculturele 

diagnostiek en risicotaxatie aan bod (beoordeling), evenals culturele competenties 

van zorgverleners in de paragraaf ‘zorg op maat’ (bejegening). Het theoretisch kader 

eindigt met een overzicht van relevante discussies over etniciteit in het strafrecht.  

Hoofdstuk 3  bevat de methodische verantwoording van dit onderzoek. Hoofdstuk 4 

poogt de actuele praktijk in twee instellingen te schetsen aan de hand van interviews, 

focusgroepdiscussies en dossieronderzoek. in het eerste deel (paragraaf 4.1) worden 

thema’s beschreven die in elke fase terugkomen, zoals onder meer de neiging van 

allochtone patiënten om hun delicten te ontkennen. Vervolgens wordt ingegaan op de 

verschillende fases van de tbs-maatregel (paragraaf 4.1 tot en met 4.4). in hoofdstuk 

5 worden de conclusies besproken, waarbij de nadruk ligt op de vergelijking tussen 

de theorie met de praktijk. 

de thema’s uit het theoretisch kader corresponderen met de verschillende fases in 

de praktijk. Sommige thema’s hebben betrekking op meerdere fases. Cross-culturele 

dilemma’s in de diagnostiek en risicotaxatie komen bijvoorbeeld zowel in de 

voorbereidende fase als in de behandelingsfase terug. 
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2.1 Analyse van het cultuurbegrip

“Every man is in certain respects (a) like all other men (b) like some other men (c) 

like no other men.“ (Kluckhohn & Murray, 1948). 

in zekere zin zijn alle mensen hetzelfde: iedereen wordt geboren en sterft 

uiteindelijk en iedereen heeft basisbehoeften. Tegelijkertijd lijken groepen mensen 

te verschillen, bijvoorbeeld naar gelang hun etniciteit, leeftijd, gender, sociale klasse,  

beroepsuitoefening etcetera. Tot slot is ieder individueel mens uniek. een samenloop 

van biologische, psychologische en sociaal-culturele omstandigheden bepaalt de 

loop van een mensenleven en de keuzes die daarin worden gemaakt. 

Een beknopte geschiedenis 

in de manier waarop het begrip cultuur wordt opgevat hebben de afgelopen 40 jaar 

belangrijke verschuivingen plaatsgevonden. aanvankelijk werd ‘cultuur’ doorgaans 

gezien als een statisch keurslijf dat het gedrag en de beleving van mensen bepaalt en 

sterk verbonden is aan het land van herkomst. Cultuur verwordt op deze manier tot 

een afvinklijst met kenmerken van individuen, waarmee rekening gehouden moet 

worden: “een soort bagage, die mensen overal met zich meenemen. aan de hand 

van de labels (Marrakech, nairobi, Boekarest enzovoort) zou af te leiden zijn wat er 

in de koffers zit” (ingleby, 2010b). in deze optiek is cultuur vooral een eigenschap 

van de ‘exotische ander’ – iets wat ‘zij’ hebben, niet ‘wij’. elk land van herkomst 

zou een eigen, redelijk homogene cultuur hebben, die een hardnekkige invloed 

uitoefent op het denken, voelen en handelen van iedereen die daar vandaan komt. 

Sommige culturele eigenschappen zouden zelfs kenmerkend zijn voor mensen uit 

een hele regio (afrikanen, Zuid-europeanen, aziaten enzovoort). aan de hand van 

deze eigenschappen kan anderszins onbegrijpelijk gedrag bij allochtonen eventueel 

verklaard worden. in deze visie is de voornaamste taak van de hulpverlener dan ook 

om kennis over deze verschillende culturen onder de knie te krijgen.

later – mede dankzij de kritische inbreng van cultureel antropologen – wordt cultuur 

beschouwd als een proces van betekenisgeving, dat voortdurend onderhevig is aan 

verandering. Vanuit deze optiek wordt benadrukt dat cultuur geen autonome realiteit 

is, buiten mensen om en onafhankelijk van maatschappelijke omstandigheden 

en veranderingen. in deze benadering ligt het begrip ‘cultuur’ veel dichter bij de 

begrippen ‘sociale context’ of ‘leefwereld’. Het verwijst niet zozeer naar verre 
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landen en voorbije tijden, maar vooral naar het ‘hier en nu’. daarnaast wordt cultuur 

beschouwd als iets van ons allemaal, iets wat wezenlijk is aan de mensheid.

Cultuur en persoonlijkheid 

Het bestuderen van de relatie tussen cultuur en persoonlijkheid kent een lange 

geschiedenis. Het huidige crossculturele persoonlijkheidsonderzoek wortelt in de 

culture and personality school, die in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw 

in zwang was.7 

de oorspronkelijke vertegenwoordigers van deze benadering richten zich op het 

bestuderen van kleinschalige, tribale samenlevingen en het blootleggen van de 

‘modale persoonlijkheidsstructuur’ binnen die samenlevingen. Ten tijde van de 

Tweede Wereldoorlog en Koude oorlog ontwikkelen de Verenigde Staten echter 

interesse in de persoonlijkheid van naties waarmee ze in conflict zijn. in die tijd 

ontstaan de national character studies naar bijvoorbeeld de ‘volksaard’ van 

Japanners en russen. ondanks de veelvuldige kritiek van wetenschappers, vonden 

deze studies in het populaire domein breed aftrek. McGee en Warms (2003) 

wijzen erop dat er nog steeds boeken verschijnen waarin wordt gepubliceerd over 

de culturele persoonlijkheid van een bepaalde groep. Vaak zijn dit handleidingen 

voor zakenlieden, zoals het boek van Harrison (1992) waarin wordt uiteenzet hoe 

culturele waarden kunnen bijdragen aan economisch en politiek succes (McGee & 

Warms, 2003). 

de culture and personality school is sterk bekritiseerd. op basis van speculatieve, 

intuïtieve methoden worden conclusies getrokken, waarbij verschillen binnen 

groepen worden genegeerd om tot een algemene psychologie van cultuur te komen 

(Bock, 2000). desalniettemin is het zaak om kennis te nemen van deze debatten in het 

verleden, want veel bijdragen aan discussies over ‘interculturalisatie’ weerspiegelen 

oude noties over culturele kenmerken. diverse auteurs wijzen er namelijk op dat 

de culture and personality school een zware stempel heeft gedrukt op het huidige 

crossculturele persoonlijkheidsonderzoek (Bock, 2000; Hong & Mallorie, 2004). ook 

in hedendaags onderzoek worden verschillen tussen groepen benadrukt ten koste van 

de verschillen binnen een groep (Fiske, 2002). in het crossculturele psychologische 

onderzoek wordt daarom steeds meer gepleit voor een dynamische, contextuele 

7 Bekende vertegenwoordigers van deze stroming zijn edward Sapir, ruth Benedict en Margaret Mead.
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benadering van cultuur, al laat dit zich lastiger vertalen in grote kwantitatieve studies. 

Gebleken is dat mensen met een gemengde culturele achtergrond (zoals tweede 

generatie allochtonen in nederland) uit meerdere culturele systemen putten, ook als 

deze elkaar tegenspreken. afhankelijk van de context - welk systeem voorhanden 

is en welk het meest van toepassing is - kiest men voor één van beide. Juist waar 

mensen afwijken van het gemiddelde wordt het interessant: dat zou systematisch 

bestudeerd moeten worden, in plaats van genegeerd om tot een algemeen geldende 

typologie te komen (Hong & Mallorie, 2004). 

Cultuur in de forensische psychiatrie

Zoals we hebben gezien, worden zowel in de antropologie als in de crossculturele 

psychologie debatten gevoerd over een statische versus een dynamische interpretatie 

van cultuur. ook in de forensische psychiatrie is dit onderscheid uiterst relevant. een 

meer statisch cultuurbegrip kan van toepassing zijn wanneer normen en waarden van 

daders fundamenteel lijken te verschillen van die van de meeste nederlanders. dat 

kan bijvoorbeeld gelden voor plegers van eergerelateerd geweld; hun opvattingen 

over de grenzen van acceptabel geweld blijken heel anders te zijn dan die van 

autochtone nederlanders. Voor zover deze opvattingen daadwerkelijk gerelateerd 

zijn aan de normen en waarden van de eigen etnische groep, hebben we hier te 

maken met een relatief statisch (en lastig) cultuurverschil. Het onderscheid tussen 

psychotische symptomen en religieuze belevingen kan eveneens worden opgevat als 

een voorbeeld van een vrij statisch cultuurverschil: wanen en hallucinaties bij de ene 

groep kunnen bij de andere groep deel uitmaken van een gedeelde ‘bovennatuurlijke 

realiteit’. 

in deze voorbeelden botsen normen en waarden van de migrant duidelijk met 

nederlandse normen en waarden. Van deze betrekkelijk statische cultuurkenmerken 

is vooral sprake wanneer het gaat om mensen die recent naar nederland zijn 

gekomen uit een land met een heel andere cultuur, of langer in het land hebben 

gewoond zonder zich veel aangepast te hebben aan de cultuur van de meerderheid. 

in de literatuur over acculturatiestrategieën (Berry, 1992) wordt in het laatste geval 

van ‘separatie’ gesproken. 

daarentegen is een dynamische opvatting van cultuur meer van toepassing op 

migranten die zich aan diverse culturele invloeden aangepast hebben, dat wil zeggen 

die meer contact met autochtonen hebben en zich integreren (of zelfs assimileren) in 

de cultuur van het gastland. in deze gevallen zijn de invloeden waaraan de migrant 
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in het hier en nu wordt blootgesteld, even relevant als - of misschien nog relevanter 

dan  - de gewoonten van mensen in een land dat de migrant misschien al lang geleden 

heeft verlaten. dit geldt des te meer voor de tweede generatie allochtonen. Bij deze 

mensen is voor een juiste interpretatie van hun gedrag inzicht in de actuele sociale 

context of leefwereld vooral van belang. Verhalen van reizigers over de exotische 

gebruiken van mensen in de streek waar de migrant ooit vandaan kwam, zijn 

minder relevant dan het in kaart brengen van zijn huidige maatschappelijke situatie, 

leefomgeving en sociale contacten. 

Vaak is er geen duidelijke grens tussen de invloed van omgevingsfactoren en die van 

cultuur. in de praktijk wordt ‘cultuur’ regelmatig gebruikt als een soort verzamelbak – 

een handige manier om allerlei invloeden samen te vatten, die een collectieve invloed 

op mensen hebben. Zo veranderen bijvoorbeeld de eetgewoonten van mensen die 

op een gegeven moment over veel meer of veel minder geld komen te beschikken. 

is hier sprake van een cultuuromslag? in ontwikkelingslanden krijgen vrouwen 

normaal gesproken veel kinderen, omdat de kindersterfte hoog is en kinderen 

een belangrijke economische functie in het gezin hebben. Wanneer gezinnen naar 

geïndustrialiseerde landen emigreren, daalt het kindertal meestal na enkele jaren. 

Hebben ze dan ‘de westerse cultuur’ eigen gemaakt, of is dit een pragmatische 

aanpassing aan de omstandigheden? andere voorbeelden hebben betrekking 

op de politieke of juridische situatie van mensen. de maatschappijbeelden van 

vluchtelingen uit totalitaire systemen of ‘failed states’ zijn heel anders dan die van 

de inwoners van een vreedzame rechtsstaat. Vaak hebben ze moeten leren niemand 

te vertrouwen, zeker niet de autoriteiten, en vooral voor zichzelf en hun naasten uit te 

kijken. Moeten we dat hun ‘cultuur’ noemen? Veel kenmerken van groepen worden 

doorgaans tot ‘cultuur’ gerekend, zonder dat men nagaat hoe ze werkelijk tot stand 

zijn gekomen.  

eén soort sociale context is vaak relevant bij de interpretatie van het gedrag van tbs-

patiënten. een grote groep patiënten – maar lang niet allen – is afkomstig uit een 

omgeving die gekenmerkt wordt door armoede, weinig sociaal kapitaal, gebrekkige 

sociale integratie, marginalisering en isolement. een dergelijke omgeving wordt 

vaak beschouwd als een voedingsbodem voor zowel criminaliteit als psychische 

problematiek. Sinds de klassieke studie van durkheim (1897) over de gevolgen 

van ‘anomie’ (normloosheid) voor geestelijke gezondheid hebben tal van studies 

het verband tussen marginalisering en psychische stoornissen bevestigd. de studies 
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die we hierboven hebben aangehaald over de rol van sociale uitsluiting bij het 

ontstaan van schizofrenie onder migranten, zijn recente voorbeelden van dit soort 

onderzoek. aanhangers van een genetische benadering verklaren het verband 

tussen marginalisering en psychische stoornissen op de tegenovergestelde manier: 

ze zijn van mening dat mensen met een erfelijke aanleg voor geestesziektes, juist 

vanwege deze ziektes in de marges van de samenleving terechtkomen. in het recente 

onderzoek (o.a. Veling et al., 2006; Cantor-Graae & Selten, 2005) naar schizofrenie 

onder migranten wordt deze genetische verklaring echter weerlegd. 

Zoals we hebben gezien is de cultuuropvatting die men hanteert, doorslaggevend 

voor de manier waarop ‘culturele invloeden’ worden aangehaald om gedrag te 

interpreteren. iemand die de statische aspecten van cultuur benadrukt zal, om 

bijvoorbeeld jeugddelinquentie bij Marokkanen te begrijpen, op zoek gaan naar de 

tradities en gewoonten van het rifgebergte (Wertmölder, 1990). Wie de voorkeur 

geeft aan een dynamische opvatting zal meer geneigd zijn verklaringen te zoeken 

in de huidige situatie waarin deze jongeren opgroeien. een bij uitstek dynamische 

verklaring wordt nu geopperd door Wertmölder (2005) zelf, in termen van een 

(ongunstige) wisselwerking tussen de nederlandse actualiteit en het riffijnse 

verleden. een relevante bevinding in dit verband is die van Stevens, Veen & 

Vollebergh (2009), die beweren dat Marokkaanse jongens in preventieve hechtenis en 

hun ouders aanzienlijk sterker op nederland georiënteerd zijn dan hun Marokkaanse 

leeftijdgenoten die niet met Justitie in aanraking komen. 

Cultuur is een breed begrip en wordt op diverse manieren gebruikt. Traditionele 

opvattingen benadrukken de statische aspecten van cultuur, waarbij mensen 

nauwelijks aan hun cultuur kunnen ontsnappen. in de hedendaagse culturele 

antropologie wordt cultuur als fundamenteel dynamisch geïnterpreteerd: een 

proces van betekenisgeving dat voortdurend in beweging is en waarvan de 

uitkomst moeilijk te voorspellen valt.
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2.2 Cultuur en het strafrecht 

in het strafrecht spelen niet alleen gedrag, maar ook intenties en motieven een rol; 

tegelijkertijd wordt de betekenis die mensen aan hun eigen gedrag toekennen, in 

grote mate cultureel bepaald. rechters beschikken over mogelijkheden om rekening 

te houden met deze cultuurverschillen. de mate waarin en de manier waarop ze dit 

behoren te doen, is echter onderwerp van een publiekelijk en wetenschappelijk debat. 

Cultuurgebonden delicten 

eergerelateerd geweld, bloedwraak, schaking, meisjesbesnijdenis en geweldpleging 

als gevolg van voodoo en winti worden in de literatuur genoemd als voorbeelden van 

delicten waarbij cultuur een doorslaggevende factor is (Ten Voorde, 2007; Siesling, 

2006; Bovens, 2006). Voodoo en winti zijn twee verschillende polytheïstische 

godsdiensten, waarin men gelooft dat goden bezit kunnen nemen van voorwerpen en 

mensen. Volgens beide tradities kan iemand niet verantwoordelijk worden gehouden 

voor zijn gedrag als hij of zij onder invloed is van geesten. Siesling beschrijft een 

strafzaak waarin twee vrouwen zijn veroordeeld wegens het nalaten van het verlenen 

van zorg aan een ziek kind. de vrouwen dachten dat het meisje bezeten was en 

probeerden de geest door middel van een gewelddadig ritueel uit te drijven (Siesling, 

2006). 

Bovens (2006) beschrijft de volgende situaties:

 y een Chinese immigrant in new York vermoordt zijn echtgenote zodra hij 

verneemt dat zij is vreemdgegaan. Zijn advocaat voert tijdens de rechtszitting 

aan dat in de streek van herkomst ”het gebruik voorschrijft dat de man in 

geval van overspel publiekelijk aankondigt zijn vrouw te vermoorden”. 

de gemeenschap moet hem hiervan weerhouden; daarmee is het leven van 

de vrouw gered, als ook de eer van de man. in new York is deze Chinese 

dorpsgemeenschap niet aanwezig en zag de man zich genoodzaakt daad bij 

woord te voegen. 

 y een Turkse immigrant beledigt in een publieke gelegenheid een andere 

Turk en zijn vrouw. de beledigde man gaat naar huis, haalt zijn revolver en 

schiet de man die hem heeft beledigd in koelen bloede dood en geeft zichzelf 

vervolgens aan bij de politie. de advocaat van de dader vraagt de rechter 
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rekening te houden met de geschonden namus (eer) van zijn cliënt. op het 

Turkse platteland is schending van deze eer een ernstige zaak. Het Turkse 

wetboek maakt strafvermindering mogelijk voor delicten die zijn gepleegd om 

de namus te zuiveren. 

 y de geesteszieke dochter uit een Molukse familie heeft het hoofd van een andere 

Molukse familie van tovenarij beschuldigd. Gevolg van deze beschuldiging 

is een jarenlange vete tussen de twee families, waarbij wordt gescholden, 

gevochten en geschoten. in de Molukse gemeenschap is het erg belangrijk 

om familie-, clan- of dorpsgenoten te hulp te schieten. “omdat onderling 

hulpbetoon als een zware morele plicht wordt ervaren, heeft strenge bestraffing 

van individuele daders weinig zin vanuit een oogpunt van preventie” (Bovens, 

2006). 

Tot slot wijst Bovens erop dat op verschillende momenten in de strafrechtsketen 

een premie staat op het bekennen van schuld en betuigen van spijt, bijvoorbeeld 

voor doorverwijzing naar Halt. Met name Marokkaanse en in mindere mate Turkse 

jongeren blijken haast nooit te bekennen, zelfs niet als ze op heterdaad zijn betrapt. 

“de oorzaak hiervoor ligt vermoedelijk in de overheersende schaamtecultuur, 

waarbij publieke schande en gezichtsverlies van zichzelf en de familie tot elke prijs 

moet worden voorkomen” (Bovens, 2006). in de Westerse, christelijke cultuur wordt 

schuld en spijt juist hoger gewaardeerd. de kloof hiertussen kan ertoe leiden dat 

sommige etnische groepen systematisch zwaarder worden gestraft. Halt heeft zijn 

beleid inmiddels aangepast op ontkennende verdachten: 

Wanneer er niet aan alle criteria wordt voldaan, mag een 

opsporingsambtenaar alleen naar Halt verwijzen met toestemming van 

de officier van justitie. deze kan op grond van zijn zgn. discretionaire 

bevoegdheid afwijken van de regels. dit kan bijvoorbeeld … als de 

jongere om religieuze of culturele redenen niet bekent, maar wel naar 

Halt wil. Van het vrijwillige karakter van Halt kan echter nooit afgeweken 

worden.8 

8 Website Halt: http://www.halt.nl/index.cfm/site/Halt%20nederland/pageid/55F8d9Fe-3048-7291-
FdeC6d42869eC85e/index.cfm. Geraadpleegd donderdag donderdag 12 mei 2011. 
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in al deze casussen lijkt een verschil tussen een individualistisch en een collectivistisch 

georiënteerde gemeenschap centraal te staan. eer en schaamte zijn belangrijke 

begrippen in samenlevingen waarin het belang van de gemeenschap hoger wordt 

gewaardeerd dan het belang van het individu. Zowel de Turkse als de Chinese 

immigranten lijken geneigd te handelen vanuit eer en vanuit wat in hun gemeenschap 

van herkomst van hen werd verwacht; dit botst met wat in het Westen acceptabel is. 

ook de vete tussen de Molukse families gaat veel verder dan het bij een autochtoon 

nederlandse familie zou gaan, juist vanwege het belang van de gemeenschap. 

deze delicten hebben een duidelijke relatie met cultuur en etniciteit. daarnaast 

zijn er delicten waarbij dat verband minder duidelijk is. Hendriks (2006) beschrijft 

drie subtypen jeugdige zedendelinquenten: groepsdaders, kindmisbruikers en 

leeftijdgenootmisbruikers. de groepsdaders zijn significant vaker van allochtone dan 

van autochtone afkomst; de kindmisbruikers zijn juist meestal van autochtone komaf 

en de groep leeftijdgenootmisbruikers bestaat uit zowel autochtone en allochtone 

daders. “een deel van de beschreven verschillen tussen beide groepen wordt mogelijk 

verklaard door de verschillen in etniciteit, waarbij gedacht kan worden aan het vaker 

ontkennen van psychische problematiek bij allochtone daders” (Hendriks, 2006).

Aanpassing van het strafrecht aan de multiculturele samenleving 

diverse auteurs laten zien dat juridische begrippen aan verandering onderhevig 

zijn en zich aanpassen aan de tijdgeest (Ten Voorde, 2007; Van rossum, 2007). 

Ten eerste wordt de organisatie van het recht steeds meer een afspiegeling 

van de bevolking, hoewel dit volgens sommigen nog te weinig het geval is; de 

rechtenstudie is populair bij allochtone studenten en er is aandacht voor het 

wegwerken van selectiemechanismen, waardoor etnische minderheden onbewust 

worden buitengesloten. Ten tweede verandert het betekenissysteem van het recht 

door concrete aanpassingen in wetten, zoals in de Wet op de lijkbezorging. deze 

aanpassing maakt het mogelijk om zonder kist begraven te worden, een praktijk 

die vooral onder moslims gebruikelijk is (Van rossum, 2007). Ten derde bieden 

algemene leerstukken, zoals strafuitsluitingsgronden, ruimte om rekening te houden 

met culturele verschillen (Ten Voorde, 2007). rechters geven aan de sociaal-

culturele context van de verdachten in hun overwegingen mee te nemen, wanneer zij 

dat juridisch relevant vinden (Van rossum, 2007). 
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de tijdgeest is mede bepalend voor de mate waarin rechters het relevant vinden om 

de culturele achtergrond van een delict en van de dader mee te nemen in het vonnis. 

niet lang geleden werd gepleit voor het invoeren van (aspecten van) shariawetgeving 

in sommige europese landen. een dergelijk voorstel zou heden ten dage uit den 

boze zijn – zeker in nederland. rechters zullen zich “nooit van de publieke opinie 

kunnen losmaken … maar zich daardoor ook niet zodanig mogen leiden dat elke 

objectivering onmogelijk is” (Ten Voorde, 2007). 

een andere manier waarop cultuur voor de rechter van belang kan zijn betreft het 

boordelen van de mate van toerekeningsvatbaarheid. “niet strafbaar is hij die een 

feit begaat, dat hem wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van 

zijn geestvermogens niet kan worden toegerekend” staat in het nederlands Wetboek 

van Strafrecht. indien een verdachte geheel of gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar 

wordt verklaard, kan terbeschikkingstelling met dwangverpleging een gepaste 

maatregel zijn. aan het oordeel over ‘ziekelijke stoornissen van de geestvermogens’ 

liggen belangrijke culturele factoren ten grondslag. Wat in één samenleving wordt 

geclassificeerd als pathologisch gedrag, kan in een andere samenleving binnen de 

grenzen van het normale denken, voelen en handelen vallen. Hierbij gaat het overigens 

niet om de vraag hoe het gedrag moreel wordt beoordeeld (ernstige delicten hoeven 

niet opeens te worden goedgekeurd). Het gaat om de vraag of het als een teken van 

gestoordheid wordt beschouwd. de culturele normen die hier in het spel zijn, zijn 

anders dan de hierboven genoemde normen (over de relatie tussen het individu en 

de gemeenschap), ook al is het niet mogelijk om ze helemaal uit elkaar te houden. 

Het gaat over verschillen in de mate waarin een ‘normaal’ mens dingen mag zien 

die voor anderen niet zichtbaar zijn, in de emoties die in een bepaalde situatie als 

‘begrijpelijk’ worden beschouwd et cetera. daarom is de gangbare opvatting binnen 

de transculturele psychiatrie dat een psychiatrische diagnose zorgvuldig rekening 

moet houden met de culturele achtergrond van degene die beoordeeld wordt. 

Adviezen aan de rechtbank 

om de mate van toerekeningsvatbaarheid te beoordelen worden rechters geadviseerd 

door aan de rechtspraak gelieerde instanties, zoals Bureau Jeugdzorg, de raad voor de 

Kinderbescherming of de rapporteurs van onder andere het niFP. de kwaliteit van de 

pro justitia rapportages is de laatste jaren steeds meer onderwerp van aandacht. duits 

en Van Kordelaar (2007) beschrijven maatregelen die zijn genomen om de kwaliteit 

van deze rapportages te verbeteren. Zo is er een gestandaardiseerde vraagstelling 
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opgesteld, is er meer duidelijkheid gekomen over de exacte vraagstelling aan 

forensisch gedragsdeskundigen en is een landelijk deskundigenregister opgezet, dat 

kwaliteitseisen stelt aan haar leden (duits & Van Kordelaar, 2007). 

een onderdeel van het werk van een forensisch gedragsdeskundige is het onderscheiden 

van culturele en psychische componenten in de problematiek van de verdachte (liem, 

Geene & Koenraadt, 2007). Met de toegenomen kwaliteitseisen aan forensisch 

gedragsdeskundigen verbetert mogelijk ook de beschrijving van relevante culturele 

aspecten bij een verdachte. liem et al. (2007) geven namelijk aan dat dit soms te 

wensen overlaat: gedragsdeskundigen zijn niet altijd op de hoogte van culturele 

omgangsvormen of de ‘traditionele moraal’ van de verdachte. Het is noodzakelijk 

om inzicht te geven in deze culturele componenten, omdat het van invloed kan zijn 

op het vonnis van de rechter. desalniettemin is het lastig om culturele en psychische 

aspecten van elkaar te onderscheiden, omdat deze elkaar onderling beïnvloeden 

(liem et al., 2007). dat dit ook voor rechters lastig is, blijkt uit het onderzoek van Van 

rossum (2007): rechters beschouwen passages over de culturele achtergrond van een 

verdachte vaak als feitelijke gegevens die niet ter discussie gesteld kunnen worden 

(Van rossum, 2007). 

Cultureel verweer 

advocaten hebben eveneens de mogelijkheid om de culturele achtergrond van hun 

cliënt onder de aandacht te brengen in een rechtszaak. deze doen dat vooral als het 

in het belang is van hun cliënt, bijvoorbeeld als een cultureel verweer gevoerd kan 

worden. dit kan zijn wanneer iemand nog maar zeer kort in nederland verblijft, 

slecht geïntegreerd is of zich gedraagt volgens een breed gedeelde en legitieme norm 

in zijn eigen cultuur, ook al is zeer moeilijk vast te stellen wat dat is (Bovens, 2006). 

andersom geldt dat men ervan uit mag gaan dat allochtonen die al geruime tijd 

in nederland verblijven impliciet de nederlandse rechtsorde respecteren. ook van 

een hogeropgeleide niet-Westerse immigrant mag worden verwacht dat hij rekening 

houdt met het nederlandse rechtssysteem, zelfs als hij zijn delict pleegt wanneer hij 

nog maar zeer recent in nederland verblijft.

de positie van het slachtoffer is bovendien maatgevend in het al dan niet toekennen 

van een cultureel verweer. Bij relatief lichte, slachtofferloze delicten kan iemands 

culturele achtergrond voor strafvermindering of zelfs strafuitsluiting zorgen. als 

voorbeeld hiervan noemt Bovens het verhandelen of gebruiken van qat en het 
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overtreden van de Wet op de lijkbezorging. Wanneer het gaat om ernstige zaken, 

zoals levensdelicten, wordt het anders. in elke bevolkingsgroep in nederland dient 

men evenveel bescherming te genieten tegen (ernstige) misdrijven. Het recht van de 

dader mag niet ten koste van de rechten van een ander individu gaan. 

Het toekennen van een cultureel verweer kan bijdragen aan stereotypering van 

etnische minderheden (dé beledigde Turk, dé ontkennende Marokkaan) of kan 

bepaalde gewoonten juist conserveren, alleen omdat het in de rechtszaal voordelen 

oplevert. als voorbeeld hiervan worden winti en voodoo genoemd (Bovens, 2006). 

in de ‘Veghelse zaak’ (rechtbank ’s-Hertogenbosch 13 februari 2001, NJ 2001, 130) 

wordt cultuur niet als verweer toegekend. een Turkse jongen van 17 neemt bloedwraak 

op zijn zusje, omdat zij is geschaakt door een jongen uit het dorp. de advocaat van 

de dader pleit voor psychische overmacht9, omdat hij “onder zware druk stond vanuit 

zijn familie, vanuit de Turkse gemeenschap en vanuit zijn oorspronkelijke Turkse 

cultuur en dat hij onder deze intense druk heeft geschoten op [slachtoffer 1], waarbij 

tevens vier andere personen zijn getroffen”. de rechtbank laat zich voor wat betreft 

de culturele aspecten adviseren door nauta (turkoloog) en Van eck (antropoloog 

en turkoloog) en door transcultureel psychiater de Jong. Zowel de Jong als de 

deskundigen van het Pieter Baan Centrum constateren dat bij de dader geen dan wel 

vrijwel geen pathogene vermindering van de wilsvrijheid aanwezig was. desondanks 

stelt de Jong volgens het vonnis van de rechtbank dat ”binnen de culturele context 

en de gezinscontext collectivistische waarden prevaleren boven individualistische 

belangen en dat in die constellatie het (westerse) begrip wilsvrijheid een illusie is”. 

de rechtbank is het daar niet mee eens, blijkt uit het vonnis:

enerzijds niet omdat niet valt in te zien dat prevalentie van collectivistische 

waarden geen enkele ruimte laat voor (individuele) wilsvrijheid, 

anderzijds niet omdat niet wordt duidelijk gemaakt waarom die druk 

vanuit de collectivistische waarden zo zwaar was dat verdachte daaraan 

geen weerstand kon noch hoefde te bieden (rechtbank ’s-Hertogenbosch 

13 februari 2001, NJ 2001, 130). 

9  ‘Van psychische overmacht kan worden gesproken indien de verdachte heeft gehandeld onder invloed van 
een geestelijke druk, niet als gevolg van een geestesziekte maar door externe omstandigheden, die zodanig 
was dat de verdachte daaraan niet redelijkerwijs weerstand had kunnen en behoren te bieden’ (rechtbank 
’s-Hertogenbosch 13 februari 2001, nJ 2001, 130). 
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Verschillende opvattingen over cultuur spelen hier een rol. de Jong wijst op de 

dwingende aard van cultuur en de onmogelijkheid om hieraan te buiten te gaan. 

de rechtbank ziet in dat de dader onder grote druk heeft gehandeld, maar wijst 

tegelijkertijd op de handelingsvrijheid van de dader aangezien is geconstateerd dat 

hij psychisch gezond is: 

 

de rechtbank benadrukt nog eens dat het niet gaat om de vraag of in zijn 

algemeenheid in strafzaken culturele achtergronden tot straffeloosheid, 

strafverhoging of strafvermindering zouden moeten leiden, maar of en 

zo ja, op welke wijze dergelijke achtergronden in het concrete geval van 

een individuele strafzaak de verdachte hebben gevormd c.q. beïnvloed 

(rechtbank ’s-Hertogenbosch 13 februari 2001, NJ 2001, 130).

individuele gevallen zijn leidend, algemene rechtsfilosofische beschouwingen 

over de positie van etniciteit binnen het strafrecht niet. desalniettemin wordt door 

wetenschappers gesignaleerd dat zaken van eergerelateerd geweld streng bestraft 

worden als signaal naar de samenleving en dat in de strafmaatmotiveringen scherpere 

woorden worden gebruikt om aan te geven dat het delict wederrechtelijk is (Ten 

Voorde, 2007):

Hoezeer dat gezien de aard van de feiten, moord, doodslag, soms in het 

bijzijn van kinderen, logisch lijkt, doet ze ook eenzijdig aan. Begrip voor 

de dader lijkt niet meer aanwezig, begrip voor de culturele diversiteit van 

de samenleving evenmin (Ten Voorde, 2007, p. 64). 

Consequenties van een cultureel verweer

Samenvattend kunnen we stellen dat het in overweging nemen van culturele factoren 

bij het vaststellen van de sanctie doorgaans een verzachtend effect heeft. Wanneer het 

‘cultureel verweer’ wordt gevoerd, is dit altijd met de bedoeling de straf te verminderen. 

in theorie is het mogelijk culturele factoren aan te halen om de ernst van een delict 

extra sterk aan te zetten: wanneer een geweldpleger uit een zeer vroom en vreedzaam 

cultureel milieu afkomstig is, zou men het des te schrijnender kunnen vinden dat hij 

niet alleen de wetten van de staat heeft geschonden, maar ook in ernstige mate de 

normen van zijn eigen gemeenschap. in de praktijk blijken culturele overwegingen 

echter nooit een verzwarende werking te hebben, behalve in het geval dat het nodig 

wordt geacht een duidelijk signaal aan een hele etnische groep af te geven.
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Wanneer culturele factoren in acht worden genomen bij de beoordeling van de 

mate van toerekeningsvatbaarheid, heeft dit doorgaans de bedoeling het gedrag 

begrijpelijker en dus minder ‘pathologisch’ te laten lijken. Wat nederlanders als 

gestoord gedrag beschouwen kan men immers in andere culturen volstrekt normaal 

vinden. ook hier is het tegenovergestelde effect wel denkbaar, maar komt het niet 

of nauwelijks voor. in een bepaalde cultuur zou iemand die bijvoorbeeld zijn ouders 

vervloekt, als psychisch gestoord kunnen worden beschouwd. in nederland zou 

zoiets als normaal (misschien zelfs gezond) worden beschouwd. Het komt echter 

weinig voor dat deskundigen gedrag dat ze zelf normaal vinden, bij iemand met een 

andere culturele achtergrond als pathologisch bestempelen.

Grofweg kunnen we dus poneren dat het zwaarder laten wegen van cultuurverschillen 

in principe tot lichtere straffen en minder diagnoses van psychische stoornissen 

zou leiden. dit is inderdaad de stelling van vertegenwoordigers van etnische 

minderheden in zowel engeland als de Verenigde Staten. Zij beweren dat zowel 

de hogere strafmaten die aan met name ‘zwarte’ patiënten worden uitgedeeld als 

ook het hogere risico om gediagnosticeerd te worden met een ernstige psychische 

stoornis en de hogere incidentie van gedwongen opnames, wijzen op een gebrek 

aan respect voor hun culturele eigenaardigheid – kortom, op racisme. Het valt op 

dat er in nederland, hoewel met name Marokkanen en antillianen ook zwaarder 

gestraft worden, vaker als psychotisch worden gediagnosticeerd en vaker gedwongen 

worden opgenomen (Mulder et al., 2006), weinig groepen bestaan die dit in verband 

brengen met racisme. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het feit dat de groepen 

die in nederland voor het belang van allochtonen ijveren, veel minder assertief 

zijn dan de vertegenwoordigers van African Americans in de VS en de ‘Black and 

Minority ethnic (BMe) communities’ in engeland. Het valt buiten het bestek van dit 

onderzoek om dit verschil nader te verduidelijken.  

Cultuur ligt aan de basis van het strafrecht. in het strafrecht is immers 
verankerd wat een samenleving beschouwt als goed en kwaad, net zoals de 
dSM-iV-Tr en andere diagnostische systemen beschrijven wat als gezond en 
gestoord gedrag wordt bestempeld. in het tbs-stelsel komen deze twee soorten 
culturele invloed samen. daarom is het van groot belang dat zowel rechters 
als pro justitia rapporteurs goed op de hoogte zijn van zowel de algemene 
relevantie van culturele factoren als van de specifieke culturele achtergrond 
van iedere verdachte. 
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2.3 Diagnostiek in crosscultureel perspectief 

de crossculturele validiteit van de gangbare diagnostische procedures is een cruciale 

kwestie waar het gaat om allochtonen die een delict hebben gepleegd en voor wie 

tbs wordt overwogen. de gevolgen van misdiagnose kunnen immers heel ernstig 

zijn: of voor de betrokkene, die zijn of haar vrijheid dreigt te verliezen, of voor de 

maatschappij, die blootgesteld kan worden aan gevaar. 

Binnen de psychiatrie is de kwestie van de crossculturele validiteit van diagnoses 

uiterst controversieel. aanhangers van een universalistische benadering menen 

dat psychische stoornissen overal ter wereld dezelfde zijn; culturele verschillen 

kunnen hooguit een rol spelen bij de manier waarop symptomen worden uitgedrukt. 

daarentegen gaat een relativistische benadering er vanuit dat in verschillende tijden 

en plaatsen verschillende soorten stoornissen kunnen ontstaan en erkend worden, 

waardoor de vraag of bepaalde gevoelens, gedachten of gedragingen een teken 

van stoornis zijn, ook aan culturele variaties onderhevig is. aanhangers van een 

biomedische benadering van psychische stoornissen neigen doorgaans meer naar 

universalistische opvattingen dan degenen die de sociale context belangrijk vinden. 

Tussen die twee uitersten worden talloze tussenposities gevonden. 

Construct validity

Het is van belang onderscheid te maken tussen twee verschillende soorten 

crossculturele validiteit (Van de Vijver & leung, 1997). ‘Construct validity’ verwijst 

naar de vraag of een bepaalde diagnostische categorie in een andere cultuur gangbaar 

of bekend is. in verschillende culturele groepen kunnen heel andere categorieën 

worden gebruikt om stoornissen in te delen; om goed aan te sluiten bij de beleving 

van mensen uit een bepaalde groep, is het zaak om gebruik te maken van de begrippen 

die de mensen kennen. Vanuit een biomedisch perspectief is zoiets echter volstrekt 

overbodig. alleen het feit dat een groep bijvoorbeeld niet bekend is met het begrip 

‘artrose’ betekent niet dat ze geen baat kunnen hebben bij behandelingen die in het 

Westen voor artrose zijn ontwikkeld. Het is echter de vraag of deze redenering altijd 

voor psychische stoornissen opgaat. Het kan zijn dat er meer succes wordt geboekt 

wanneer problemen worden besproken in termen die de betrokkenen goed begrijpen, 

in plaats van noties die aan een voor hem vreemde cultuur zijn ontleend. 

in de forensische psychiatrie heeft men vooral te maken met persoonlijkheids-

stoornissen en psychotische stoornissen. Wat persoonlijkheids-stoornissen betreft, 
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zijn er veel culturen waarin het soort afwijkingen dat als symptomen van deze 

stoornissen gelden, niet als ziekte worden beschouwd. Kenmerken als gebrek aan 

verantwoordelijkheidsbesef, gebrek aan empathie met anderen en antisociale 

neigingen worden veel eerder gezien als een morele tekortkoming of 

karaktergebrek. in dit verband kan ook opgemerkt worden dat de huidige categorie 

‘persoonlijkheidsstoornis’ vele soorten problematisch gedrag omvat, die een halve 

eeuw geleden niet erkend waren. dit weerspiegelt een bredere tendens: terwijl de 

dSM-i uit 1952 106 verschillende diagnostische categorieën noemde, waren er 

bijna drie keer zo veel in de dSM-iV uit 1994 (aPa, 1994). ook over de manier 

waarop persoonlijkheidsstoornissen moeten worden ingedeeld, bestaan zelfs in de 

Westerse psychiatrie uiteenlopende meningen. dat deze constructen over de hele 

wereld valide zouden zijn, lijkt daarom onwaarschijnlijk.

Wat psychosen betreft, wordt in alle culturen het verschijnsel ‘gekte’ erkend, maar de 

patronen die hierin worden herkend lopen sterk uiteen. de WHo International Pilot 

Study of Schizophrenia (WHo, 1973) zou hebben aangetoond dat schizofrenie in 

alle landen dezelfde vormen aanneemt, maar de psychiater en medisch antropoloog 

arthur Kleinman heeft beweerd dat dit vooral te danken was aan een vorm van 

cirkelredenering; patiënten die niet aan de Westerse criteria voor deze ziekte voldeden, 

werden systematisch van de steekproef uitgesloten. “The homogeneous patient 

sample in each culture represents a fraction of all cases labeled as schizophrenia in 

those societies, and excludes all those carrying the most extensive cultural imprint” 

(Kleinman, 1977, p. 4). Zelfs in de WHo Pilot Study werd aangetoond dat er 

aanzienlijke verschillen tussen landen waren in de prevalentie van de verschillende 

subtypen van schizofrenie 

in nederland vormt de dMS-iV-Tr het begrippenkader aan de hand waarvan 

behandelingen worden geïndiceerd en vergoed. Het zou onmogelijk zijn om voor 

iedere culturele groep een eigen begrippenkader en repertoire aan behandelingen 

beschikbaar te stellen. Maar het feit dat Westerse diagnostische categorieën ten 

grondslag liggen aan de forensische praktijk, heeft wel consequenties voor het gemak 

waarmee met de patiënt over zijn ziekte gesproken kan worden. Het zal immers voor 

de patiënt moeilijker zijn om zijn ziekte te erkennen en actief aan de behandeling 

mee te werken, wanneer over de ziekte wordt gepraat in termen die voor hem geen 

betekenis hebben. dit probleem doet zich waarschijnlijk ook voor bij autochtone 

patiënten die niet bekend zijn met begrippen uit de hedendaagse psychiatrie; 
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wellicht zijn de discrepanties tussen de opvattingen van allochtone patiënten en hun 

behandelaars in de regel nog groter. dit vraagstuk verdient in ieder geval aandacht 

binnen discussies over het belang van cultuur in het tbs-stelsel. 

Measurement validity

een tweede soort validiteit heeft niet zozeer te maken met de classificaties die worden 

gebruikt, als met de criteria die gehanteerd worden om mensen in die categorieën 

in te delen (‘measurement validity’). ‘Construct validity’ heeft te maken met de 

relevantie van begrippen die gebruikt worden om stoornissen in te delen, terwijl 

‘measurement validity’ betrekking heeft op de procedures die gebruikt worden om 

de aan- of afwezigheid van stoornissen vast te stellen. Hierbij staat buiten kijf dat 

men serieus rekening moet houden met variaties in de betekenis die bepaalde soorten 

gedachten, gevoelens en gedrag in verschillende culturele contexten kunnen hebben. 

Wat in de ene cultuur heel gewoon is, kan in een andere cultuur reden zijn om een 

psychische stoornis te vermoeden. in de ‘taal van de smart’ (de manier waarop het 

menselijk leed wordt uitgedrukt) bestaan verschillende dialecten, ook al is er sprake 

van gemene delers.

ook bestaan er grote culturele variaties in de betekenis van hallucinaties en 

‘irrationele’ ideeën. Het geloof in geesten en bezetenheid is in de ene cultuur 

normaal, in de andere pathologisch. Bij psychotische aandoeningen is het belangrijk 

rekening te houden met het onderscheid tussen werkelijkheid en fantasie dat in de 

cultuur in kwestie wordt gehanteerd. Bij persoonlijkheidsstoornissen gaat het om 

normatieve opvattingen over bijvoorbeeld seksueel gedrag, het gebruik van geweld 

of – meer in het algemeen – de mate waarin met de belangen van anderen rekening 

moet worden gehouden. Volgens de dSM-iV-Tr zijn de criteria voor de diagnose 

van een persoonlijkheidsstoornis per definitie cultuurgebonden: het gaat om “an 

enduring pattern of inner experience and behavior that deviates markedly from the 

expectations of the individuals culture (onze cursivering; aPa, 2000, p. 689).

de vraag hoe ‘the culture of the individual’ gekenmerkt moet worden is altijd een 

lastige, maar in het geval van migranten – die immers aan verschillende culturele 

invloeden worden blootgesteld – is het des te meer problematisch. in hoeverre is het 

relevante referentiekader de cultuur van het land van herkomst en in hoeverre heeft 

de patiënt zich de cultuur van zijn nieuwe land eigen gemaakt? deze onduidelijkheid 

zorgt ervoor dat het diagnostisch proces bij migranten altijd met onzekerheid 
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gepaard gaat. alleen iemand met universalistische opvattingen, die het belang 

van cultuurverschillen volledig ontkent, zou in staat zijn om met honderd procent 

zekerheid een diagnose te stellen bij iemand met een andere culturele achtergrond. 

Zo iemand zou echter in strijd met de voorschriften van de dSM-iV-Tr handelen.

er zijn betrekkelijk weinig studies over de cross-culturele validiteit (wat 

betreft zowel ‘construct validity’ als ‘measurement validity’) in relatie tot 

persoonlijkheidsstoornissen. ook wat de cross-culturele of etnische verschillen 

in prevalenties betreft heeft een meta-analyse (McGilloway et al, 2010) weinig 

conclusies opgeleverd. de discussie over psychotische aandoeningen en cultuur kent 

een veel langere geschiedenis: de meningen over de universele bruikbaarheid van 

Westerse diagnostische procedures lopen nog steeds uiteen, vooral als het gaat om de 

diagnose van schizofrenie onder niet-westerse allochtonen. een recent voorbeeld van 

nederlands onderzoek is het artikel van Zandi et al. (2010), waarin beweerd wordt 

dat geen verhoogde incidentie van schizofrenie onder Marokkanen wordt gevonden 

wanneer een cultuurgevoelige diagnostische procedure wordt gevolgd. Vooral in 

engeland geldt dit als een zeer beladen en controversieel vraagstuk, vanwege het feit 

dat gedwongen opnames op basis van een diagnose van schizofrenie minstens vier 

keer vaker onder ‘zwarte’ patiënten voorkomen dan onder ‘blanken’. Vergelijkbare 

verschillen zijn in nederland gevonden (Mulder, Koopmans & Selten, 2006); in dit 

land is vooral het risico op een gedwongen opname bij mannen van Marokkaanse 

afkomst (eerste of tweede generatie) verhoogd. Sinds 2000 is er sprake van een 

sterke toename in nederland, denemarken, Zweden en het Verenigd Koninkrijk 

in het onderzoek naar migratie, etniciteit en schizofrenie (voor een overzicht zie 

ingleby, 2008).

omdat persoonlijkheidstoornissen en psychotische stoornissen bij tbs-patiënten 

de meest voorkomende diagnoses zijn, hebben we geen uitgebreide studie 

verricht naar de cross-culturele validiteit van andere diagnoses. Waarschijnlijk is 

de ‘state of the art’ op deze gebieden niet beter ontwikkeld dan op het gebied van 

persoonlijkheidsstoornissen. ook een onderzoek naar de cross-culturele waarde van 

de dSM-V gaat voorbij aan de aard van dit onderzoek. 
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in de Van der Hoeven Kliniek worden onder meer de volgende psychodiagnostische 

instrumenten gebruikt:

 y de Structured Interview for DSM-IV Personality Disorders (SidP-iV) is een 

semi-gestructureerd interview om persoonlijkheidsstoornissen volgens de 

dSM-iV te diagnosticeren (nederlandse vertaling: de Jong, derks, Van oel 

& rinne, 1996).

 y de Psychopathy Checklist-Revised (PCl-r) is een instrument aan de hand 

waarvan psychopathische trekken vastgesteld worden op basis van een 

uitgebreid semi-gestructureerd interview en collaterale (dossier)informatie 

(nederlandse versie: Vertommen, Verheul, de ruiter & Hildebrand, 2002).

 y de Minnesota Multiphasic Personality Inventory, tweede versie (MMPi-

2), is een zelfbeoordelingsvragenlijst die verschillende vormen van 

persoonlijkheidspathologie kan opsporen. de lijst bevat tevens schalen die 

informatie geven over de mate van sociale wenselijkheid en andere ongewenste 

vertekeningen (nederlandse versie: Sloore, derksen, Hellenbosch & de Mey, 

1993).

 y de Rorschach Inkblot Method (riM) – geïnterpreteerd volgens het 

Comprehensive System (exner, 2000) – is een gestandaardiseerde 

waarnemingstest, waarbij op grond van de responsen uitspraken kunnen worden 

gedaan over het denkproces, de affectmodulatie, de psychische belastbaarheid, 

de zelfperceptie en de interpersoonlijke vaardigheden van de onderzochte.

 y de Interpersonal Checklist-Revised (iCl-r) is een zelfbeoordelingsvragenlijst 

die de interpersoonlijke stijl meet. deze wordt ingevuld door patiënt zelf en 

door de groepsleiding, teneinde inzicht te krijgen in patiënt’s zelfbeeld, de 

indruk die hij maakt op anderen en de verschillen daartussen (nederlandse 

versie: Van den Brink & de Jong, 1991).

als het gaat om de cross-culturele validiteit van deze instrumenten zijn twee vragen 

van belang. Ten eerste: kunnen deze (vooral noord-amerikaanse) instrumenten in 

nederland worden gebruikt? Bij de instrumenten die in het nederlands zijn vertaald, 

is onderzoek verricht met als doel de instrumenten te valideren. We hebben echter 
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geen studies kunnen traceren waarin hun validiteit bij allochtonen afzonderlijk 

werd vastgesteld. Ten tweede: kunnen studies uit andere landen over de cross-

culturele validiteit van deze instrumenten, gebruikt worden om hun validiteit bij 

verschillende nederlandse etnische minderheden vast te stellen? er zijn veel (vooral 

noord-amerikaanse) studies waarin deze instrumenten bij etnische minderheden 

in dat land worden gevalideerd. Hier stuiten we echter op een algemeen probleem. 

onderzoek naar etnische verschillen in de Verenigde Staten is niet zonder meer te 

generaliseren naar etnische minderheden in nederland. Bevindingen over ‘african 

americans’ in de Verenigde Staten zijn bijvoorbeeld niet generaliseerbaar naar 

groepen van afrikaanse oorsprong in andere landen. de etnische minderheden die in 

verschillende landen  bestaan, worden op verschillende manieren ingedeeld en hebben 

in alle waarschijnlijkheid uiteenlopende karakteristieken. Zolang er geen gerichte 

nederlandse studies zijn naar de cross-culturele validiteit van deze instrumenten, 

moeten de gevonden resultaten met grote voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. 

Hetzelfde geldt voor alle andere instrumenten, zoals intelligentietests, die  binnen de 

forensische psychiatrie worden gebruikt. 

‘Cultural formulation of diagnosis’

om in de diagnostiek meer rekening te houden met de culturele achtergrond van de 

patiënt, is de cultural formulation of diagnosis ontwikkeld. in de dSM-iV-Tr (aPa, 

2000) is dit opgenomen als negende bijlage, naast een overzicht van cultuurgebonden 

syndromen. de culturele formulering bestaat uit vier aandachtsgebieden waarover de 

diagnosticus met de patiënt in gesprek dient te gaan. onder meer dient hij stil te staan 

bij de culturele identiteit van de patiënt, bij culturele verklaringen die de patiënt 

heeft over zijn ziekte, bij culturele factoren die gerelateerd zijn aan psychosociale 

problemen en tot slot bij culturele elementen in de relatie met de hulpverlener. door 

een verslag te schrijven over al deze onderdelen, wordt de diagnostiek verfijnd en de 

relatie met de patiënt verbeterd. Volgens Borra, Van dijk en rohlof (2002) heeft de 

culturele formulering zich bewezen als een handzame en redelijk efficiënte techniek; 

desalniettemin wordt het door weinigen in de geestelijke gezondheidszorg gebruikt. 

een goed gebruik van de culturele formulering heeft veel voordelen. een verkeerd 

gebruik ervan kan ook problemen met zich meebrengen. Psychiater en antropoloog 

Kleinman (Borra, Van dijk & rohlof, 2002) waarschuwt er bijvoorbeeld voor 

culturele aspecten niet te overbelichten in verhouding tot sociaal-economische 

problemen en machtsfactoren. daarnaast dient er aandacht te zijn voor de cultuur 

van de hulpverlener en de zorginstelling zelf.  
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in nederland is de culturele formulering geoperationaliseerd in de vorm van het 

cultureel interview. Bij de verschillende onderdelen van de culturele formulering 

zijn concrete vragen bedacht die de hulpverlener aan de patiënt kan stellen – zowel 

aan etnische minderheden als aan autochtone minderheidsgroepen (Borra, Van dijk 

& rohlof, 2002). een nieuwe versie van het cultureel interview is ontwikkeld door 

Simon Groen; deze nieuwe versie neemt aanzienlijk minder tijd in beslag, zowel in 

afname als verslaglegging, terwijl de kwaliteit van de informatie ten behoeve van 

behandelplanbesprekingen gelijk blijft (Groen, 2008). in de forensische psychiatrie 

wordt het cultureel interview mondjesmaat gebruikt. in de Van Mesdag Kliniek wordt 

gewerkt met een versie van het oorspronkelijke cultureel interview die in de kliniek 

is aangepast. aan het onderdeel over verklaringsmodellen over de ziekte zijn vragen 

over het delict toegevoegd en eventuele culturele aspecten daarin. de ervaring leert 

dat patiënten in de Van Mesdag Kliniek niet zelf met klachten kwamen; daarom 

wordt niet naar alternatieve verklaringsmodellen over de ziekte gevraagd, maar 

worden de geïnterviewde patiënten geconfronteerd met de eerder gestelde diagnose 

(Van Minnen, 2007). 

in de psychiatrie bestaat weinig consensus over de cross-culturele validiteit 

van de gangbare diagnostische instrumenten. Psychiaters die zich in de 

transculturele psychiatrie gespecialiseerd hebben, wijzen op de grote culturele 

variaties in de begrippen die gehanteerd worden om psychische problemen aan 

te duiden, alsmede de manier waarop klachten worden geuit. anderen vinden 

dat deze verschillen weinig gevolgen hebben voor de bruikbaarheid van 

instrumenten zoals de dSM-iV-Tr. Vooralsnog bestaat er geen onderzoek dat 

deze discussie kan beslechten. aangezien foutieve diagnoses in de forensische 

psychiatrie grote gevolgen kunnen hebben zowel voor betrokkenen als de rest 

van de samenleving, dient men serieus rekening te houden met de mogelijke 

valkuilen van culturele bias en extra zorgvuldig om te gaan met diagnostische 

procedures bij allochtonen. 
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2.4 Risicotaxatie in crosscultureel perspectief 

Verschillende methoden 

Het inschatten van de kans op herhaling van gewelddadig gedrag speelt een centrale 

rol tijdens de tbs-maatregel. een risicotaxatie is nodig om tbs op te leggen, de 

maatregel te verlengen en uiteindelijk te beëindigen. Tot omstreeks het jaar 2000 

werd in de forensische psychiatrie met name het ongestructureerd klinisch oordeel 

gebruikt (waarbij de professional op basis van zijn/haar ervaring en inzicht het 

recidiverisico bepaalt, zonder dat van te voren is vastgesteld welke informatie 

hiervoor gebruikt moet worden en hoe deze informatie gewogen moet worden; de 

Vogel, 2005). daarna zijn twee typen instrumenten in zwang geraakt: de actuariële 

methode en het gestructureerde professionele oordeel. 

in de actuariële methode worden de items volgens een vaststaand algoritme 

gewogen om tot een oordeel te komen; daarbij is geen ruimte voor het oordeel van 

de professional. deze methode baseert zich op statische risicofactoren, waarvan 

uit de wetenschappelijke literatuur is gebleken dat ze bijdragen aan de kans op 

terugval in (seksueel) gewelddadig gedrag. een voorbeeld van een actuariëel 

risicotaxatieinstrument is de Violence Risk Appraisal Guide (VraG; Harris & rice, 

1997; Harris, rice & Cormier, 1993). Speciaal voor zedendelinquenten zijn onder 

meer de Rapid Risk Assesment of Sexual Offense Recidivism (rraSor; Hanson, 

1997) en de Static-99 / Static-2002 (Hanson & Thornton, 1999, 2002) ontwikkeld. 

een andere methode om risicotaxaties uit te voeren is het gestructureerde professionele 

oordeel. dit combineert de gunstige eigenschappen van de eerder genoemde twee 

methodes. Bij het gestructureerd professioneel oordeel wordt de risicotaxatie 

uitgevoerd door een deskundige met behulp van een checklist. deze checklist bevat 

zowel statische als dynamische risicofactoren waarvan empirisch onderzoek heeft 

aangetoond dat ze met geweld samenhangen. de  essentie van deze methode is dat 

de deskundige niet alleen de factoren scoort en bij elkaar optelt om tot een conclusie 

over het risico te komen, maar daarnaast zijn/haar kennis en ervaring gebruikt om de 

factoren te interpreteren, integreren, combineren en wegen.  in de beoordeling wordt 

namelijk zowel de klinische praktijk (zoals in het ongestructureerde professionele 

oordeel) meegenomen als empirische kennis (zoals in de actuariële methode). 

daarnaast worden zowel statische als dynamische risicofactoren in acht genomen en 

biedt (in tegenstelling tot de actuariële methode) uitgangspunten voor het opstellen 
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van een adequaat risicomanagementplan. een internationaal veelgebruikt instrument 

dat werkt volgens deze methode is de Historical Clinical Riskmanagement-20 (HCr-

20). in nederland is een instrument ontwikkeld dat gebaseerd is op het gestructureerde 

professionele oordeel: de HKT-30 (Historisch Klinisch Toekomst-30; Werkgroep 

risicotaxatie Forensische Psychiatrie, 2003).

in nederland is het verplicht om ofwel de HCr-20 ofwel de HKT-30 te gebruiken 

bij het beoordelen van het recidiverisico van tbs-gestelden. Zowel de HCr-20 als 

de HKT-30 zijn onderzocht in nederland; voor beide instrumenten werd een goede 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid en predictieve validiteit gevonden (Canton, 2004; 

Hildebrand, Hesper, Spreen, & nijman, 2005; de Vogel, 2005). Beide instrumenten 

werken volgens het principe van het gestructureerde professionele oordeel en 

zijn verdeeld in historische-, klinische- en risicohanteringsitems. deze hebben 

achtereenvolgens te maken met statische, niet ten goede veranderbare10 variabelen 

(verleden), dynamische risicofactoren die wel veranderbaar zijn (heden) en factoren 

die verband houden met de manier waarop de betrokkene zich aan toekomstige 

omstandigheden aanpast (toekomst). Voorbeelden van historische variabelen zijn 

de justitiële voorgeschiedenis en de mate van psychopathie. Klinische variabelen 

behelzen onder meer de mate van zelfinzicht en impulsiviteit; risicohanteringsitems 

kunnen de aanwezigheid van een sociaal steunsysteem betreffen of destabiliserende 

invloeden (zoals de beschikbaarheid van wapens, verdovende middelen en potentiële 

slachtoffers). 

Cross-culturele validiteit 

een aantal studies is gedaan naar de specifieke waarde van risicotaxatie-instrumenten 

bij etnische minderheden. onbekend is echter in hoeverre deze resultaten relevant zijn 

voor de nederlandse situatie, aangezien de studies niet in nederland uitgevoerd zijn. 

Twee buitenlandse studies wijzen uit dat de HCr-20 niet significant slechter 

voorspelt voor de onderzochte etnische minderheden dan voor de normgroep (Fuji et 

al., 2005; Snowden et al., 2010). desalniettemin bestaan er volgens de eerste studie 

verschillen in de manier waarop de verschillende groepen (aziatische amerikanen, 

europese amerikanen en native inwoners van Hawaï) op de afzonderlijke items 

scoren. Bij de aziatische amerikanen heeft het item ‘impulsiviteit’ bijvoorbeeld 

10 de scores op deze statische variabelen kunnen in de loop der tijd niet afnemen, wel toenemen: bijvoorbeeld op 
de variabele ‘onttrekking aan toezicht’.  
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de grootste voorspellende waarde. Voor de europese amerikanen is dat de leeftijd 

waarop het eerste geweldsdelict is gepleegd. Voor de oorspronkelijke inwoners van 

Hawaï zijn drie items het meest relevant: de leeftijd waarop het eerste geweldsdelict 

werd gepleegd, instabiliteit van relaties en de kans van slagen van toekomstplannen. 

Bij de behandeling en het opstellen van een adequaat risicomanagement is het van 

wezenlijk belang om rekening te houden met deze verschillen (Fuji et al., 2005). 

drie actuariële methoden zijn onderzocht op hun crossculturele betrouwbaarheid: de 

VraG, rraSor en Static-99 (Snowden et al., 2010; långström, 2004). de VraG 

voorspelde volgens de eerste studie niet significant slechter voor ‘zwarte’ patiënten 

dan voor ‘blanken’. Uit onderzoek van långström (2004) in Zweden bleek echter dat 

de rraSor en Static-99 slecht voorspelden voor aziatische en afrikaanse inwoners 

van Zweden, terwijl de predictieve validiteit voor Scandinaviërs (noorwegen, 

Zweden, Finland, denemarken) en overige europeanen goed was. Uit deze studie 

bleek eveneens dat er significante verschillen bestaan tussen etnische groepen met 

betrekking tot seksueel misbruik van kinderen jonger dan twaalf jaar. afrikaanse en 

aziatische inwoners van Zweden hebben minder vaak een kind misbruikt dan de 

Scandinavische inwoners, maar ze hebben vaker dan de Scandinaviërs onbekenden 

tot slachtoffer gemaakt. Volgens de onderzoeker hangen de delicten van deze groep 

mogelijk samen met traumatisering en acculturatieproblemen (in tegenstelling tot 

etniciteit an sich als oorzaak). de afrikaanse en aziatische delinquenten zijn in 

vergelijking met de Scandinaviërs en europeanen vaker dakloos, alleenstaand en 

plegen op jongere leeftijd hun eerste delict. Volgens långström zijn dit betrouwbare 

indicatoren voor een zwak sociaal steunsysteem en slechte sociale integratie. 

Item ‘acculturatieproblematiek’ in de HKT-30 

eén van de klinische variabelen in de HKT-30 (versie 2002) is ‘acculturatieproble-

matiek’. in de handleiding van het instrument (2002) staat het item acculturatiepro-

blematiek als volgt omschreven:

Voor dit item is nog geen referentie gevonden. Wel wordt verondersteld 

dat vanuit casuïstiek wanneer men deel uitmaakt van een subcultuur 

zoals de ‘Hells angels’ of een ‘extremistische politieke cel’ de kans op 

crimineel gedrag groter is. in hoeverre deze karakteristiek voorkomt 

bij personen die niet geheel toerekeningsvatbaar zijn (forensisch 

psychiatrische patiënten) is niet bekend.
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de auteurs lijken onder ‘gebrekkige integratie’ dus vooral bewegingen te verstaan 

die antisociale opvattingen propageren en waarin mogelijkerwijs vaker geweld 

wordt gebruikt dan gemiddeld in de bevolking. Het kan over etnische anderen 

gaan, maar evenwel over nederlandse subculturen. in dat opzicht is het interessant 

om te vermelden dat in de HCr-20 ook rekening wordt gehouden met het milieu 

van de betrokkene. als onderdeel van de klinische variabelen wordt bijvoorbeeld 

gekeken naar negatieve opvattingen. in de uitleg hiervan staat beschreven dat deze 

opvattingen soms zichtbaar worden door het soort organisaties waarvan personen 

lid zijn. leefomgeving en antisociaal milieu worden bovendien meegenomen in het 

risicohanteringsitem ‘blootstelling aan destabiliserende factoren’. 

de afnemer van de HKT-30 kan wat betreft het item ‘acculturatieproblematiek’ uit 

vijf scores kiezen, genummerd van nul tot en met vier. er is sprake van: 

yy acceptatie van nederlandse cultuur en integratie; 

yy de wens tot integratie, maar de nederlandse cultuur nog niet helemaal 

eigen zijn; 

yy neiging tot separatie van de gangbare nederlandse cultuur en sterk 

richten op eigen subcultuur; 

yy separeren van gangbare nederlandse cultuur en zich uitsluitend richten 

op eigen subcultuur; en tot slot 

yy actief afzetten tegen de gangbare nederlandse cultuur. 

aan de antwoordmogelijkheden lijkt de hypothese ten grondslag te liggen dat een 

gebrekkige integratie in de nederlandse samenleving de kans op gewelddadig gedrag 

kan verhogen. Het risico wordt groter naarmate de betrokkene zich meer afzet tegen 

de nederlandse cultuur. in de omschrijving staat dat hiertoe geen referenties zijn 

gevonden, maar dat de klinische praktijk daar wel op wijst. een slechte integratie kan 

samenhangen met delictgedrag. liem, Geene en Koenraadt (2007) bevestigen dit; zij 

schrijven dat uit hun studie blijkt dat: 

… het aanhangen en vasthouden van traditionele normen en waarden kan 

botsen met die van de nieuwe omgeving. er kunnen spanningen in de 

relaties ontstaan, waaronder huiselijk geweld kan plaatsvinden. in enkele 

gevallen resulteert dit in een (poging) tot doding, vanuit een laatste poging 

controle te behouden over de partner, vanuit een gevoel van krenking 
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ofwel uit andere drijfveren, die onder de etnische minderheden in een 

aantal gevallen door cultuur is ingegeven (liem et al. 2007).  

dit geldt volgens de auteurs sterker voor eerste generatie allochtonen dan voor tweede 

generatie allochtonen. deze toont zich progressiever op levensterreinen als het huwelijk, 

opvoeding, man-vrouw verhoudingen en de arbeidsmarkt. deze tweede generatie staat 

ook centraal in het onderzoek van Stevens, Veen en Vollebergh (2009). daaruit blijkt 

dat Marokkaanse jongens in preventieve hechtenis en hun ouders aanzienlijk sterker 

op nederland zijn georiënteerd dan hun Marokkaanse leeftijdgenoten die niet met 

Justitie in aanraking komen. Separatie, in plaats van integratie of zelfs assimilatie, 

hoeft dus geenszins een verhoogde kans op gewelddadig gedrag te betekenen; uit 

het onderzoek van Veen et al. (2009) blijkt dat jongens die kiezen voor separatie als 

acculturatiestrategie minder vaak met justitie in aanraking komen. 

een andere interessante kwestie betreft de mate waarin de scores op het HKT-30 

item ‘acculturatieproblematiek’ aan verandering onderhevig zijn. dynamische 

risicofactoren zouden door behandeling ten goede moeten veranderen, schrijven de 

Jonge, nijman en lammers (2009). Zij hebben onderzocht of dit ook daadwerkelijk 

het geval is door voor een groep patiënten in drie opeenvolgende jaren de HKT-30 

af te nemen en de resultaten te vergelijken. daaruit blijkt dat acht van de dertien 

dynamische risicofactoren veranderen; ook verbetert de totaalscore van de schaal 

dynamische risicofactoren. Vijf van de dertien dynamische items verbeteren niet 

significant, waaronder het item ‘acculturatieproblematiek’. overige aspecten die niet 

verbeteren zijn: psychotische symptomen, middelengebruik, zelfredzaamheid en 

seksuele preoccupatie. een mogelijke verklaring voor dit verschil is dat deze items 

op slechts een beperkt deel van de onderzochte patiënten van toepassing zijn. de 

auteurs wijzen erop dat eventuele veranderingen voor deze factoren alleen aangetoond 

kunnen worden indien ze worden getoetst binnen de betreffende patiëntengroepen 

(de Jonge et al. 2009). Specifiek onderzoek hiernaar lijkt dus aangewezen. 

er zijn verschillende methoden om een risicotaxatie uit te voeren: het 
ongestructureerde professionele oordeel, de actuariële methode en het 
gestructureerde professionele oordeel. in de internationale literatuur 
zijn weinig studies bekend waarin de validiteit van deze methoden bij 
verschillende etnische groepen werd onderzocht. Van geen enkele methode is 

de crossculturele betrouwbaarheid in nederland onderzocht. 
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2.5 Culturele competenties van behandelaren  

Bij de zorg voor patiënten met een niet-nederlandse (c.q. niet-westerse) achtergrond 

worden tbs-instellingen geconfronteerd met dezelfde dilemma’s en uitdagingen 

als andere instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. opvattingen over ‘good 

practice’ in de zorg voor cultureel diverse populaties zijn in de loop der jaren niet 

onveranderd gebleven. discussies over dit vraagstuk zijn vooral sinds de Tweede 

Wereldoorlog op gang gekomen. Het aantal internationale migranten wereldwijd is in 

een halve eeuw meer dan verdrievoudigd (van ongeveer 60 miljoen migranten in 1960 

tot 200 miljoen in 2010; ioM, 2010). de gevolgen hiervan voor de gezondheidszorg 

zijn eerst in de traditionele immigratielanden zoals Canada, de Verenigde Staten, 

australië en nieuw Zeeland erkend en pas later in europese landen. in nederland 

is de discussie sinds 1970 gevoerd: het overlegorgaan Medische Verzorging 

Buitenlandse Werknemers werd in 1972 ingesteld. 

discussies over de gevolgen van migratie voor de zorg hebben zich aanvankelijk 

toegespitst op de cultuur van migranten, waarbij vooral verwezen werd naar 

de cultuur van het land van herkomst. ‘Culturele sensitiviteit’ zou het kenmerk 

moeten worden van zorgverlening waarin de veronderstelde ‘culturele kloof’ tussen 

migrantenpatiënten en hun (autochtone) behandelaars werd overbrugd. (Heden ten 

dage wordt vaker gesproken over ‘culturele competentie’). nederland is het enige 

land dat een speciaal begrip heeft uitgevonden voor het verbeteren van de ‘culturele 

competentie’ van de zorg; men noemt dit ‘interculturalisatie’. in de uitwerking van 

dit begrip heeft nederland binnen europa vanaf de jaren 1970 een voortrekkersrol 

vervuld (ingleby, 2009). discussies in engeland zijn ook vroeg begonnen, maar er 

was minder contact met andere europese landen. 

aanvankelijk vond men dat ‘interculturalisatie’ vooral bestaat uit het uitrusten van 

zorgverleners met kennis over de culturen van hun patiënten. Hierbij werd doorgaans 

een één-op-één relatie tussen landen en culturen verondersteld, eventueel met een 

uitzonderingspositie voor de drie grootste bevolkingsgroepen van Suriname (Creolen, 

Hindoestanen en Javanen). in de jaren 1970 en 1980 leek de migrantenpopulatie 

van nederland dusdanig overzichtelijk dat kennis van slechts een handjevol culturen 

nodig was om een ‘cultureel sensitieve’ gezondheidswerker uit te rusten.11 

11 ook de officiële cijfers van het CBS onderscheiden nog steeds slechts vier groepen niet-westerse migranten.
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Vooral gedurende de jaren negentig begon deze benadering in diskrediet te raken. 

Ten eerste werd duidelijk dat migranten uit hetzelfde land aanzienlijk van elkaar 

kunnen verschillen.niet alleen regionale en religieuze diversiteit, maar ook 

verschillen in opleiding, sociaal-economische status en leeftijd dragen hieraan bij. 

rond dezelfde tijd ontstond zowel in europa als in de Verenigde Staten kritiek op 

het indelen van mensen in culturele ‘hokjes’. dit zou niet de juiste manier zijn om 

recht te doen aan de diversiteit van de bevolking; het leidde eerder tot stereotypering 

dan een betere aansluiting (Betancourt, 2004; Saha et al., 2009). Tegelijkertijd heeft 

een ‘dynamisch’ cultuurbegrip steeds meer terrein gewonnen tegenover de klassieke 

opvatting van cultuur als een rigide, statisch keurslijf (Kleinman & Benson, 2006). 

Culturen zijn nooit zuiver en blijven nooit stilstaan – zeker niet die van migranten, 

die zich per definitie aan een nieuwe culturele omgeving moeten aanpassen en een 

eigen mengvorm moeten uitvinden. 

deze veranderende cultuuropvatting heeft radicale gevolgen gehad voor het begrip 

‘culturele competentie’ (ingleby, 2010a; Kramer, 2004). Hoewel een zekere mate 

van kennis over het land van herkomst van een patiënt nuttig is, zegt het land van 

herkomst op zich weinig over de normen, waarden en denkwijze die bij een patiënt 

mogen worden verondersteld. de enige manier om deze vast te stellen is om met 

de patiënt zelf te praten. in plaats van ‘weetjes’ over de vermeende kenmerken van 

culturele groepen onder de knie te krijgen, wordt de hulpverlener aangeraden eerst 

en vooral inzicht te krijgen in zijn of haar eigen uitgangspunten en waarden. in de 

omgang met patiënten staan ontvankelijkheid en ‘cultural humility’ (Tervalon & 

Murray-Garcia, 1998) voorop. naast kennis zijn dus vaardigheden en attitudes van 

groot belang. de hulpverlener moet een dialoog met de cliënt aangaan, om erachter 

te komen wat zijn of haar denkbeelden, normen en waarden zijn. Hierbij is niet 

zozeer kennis, maar het vermogen om goed te luisteren, belangrijk. daarbij is ook 

aandacht voor het aspect macht en de rol van uiteenlopende opvattingen over ziekte, 

gezondheid en een goede behandeling in het opbouwen van een werkrelatie tussen 

hulpverlener en cliënt (Van asperen, 2003). 

Ten tweede wordt ‘culturele competentie’ steeds vaker opgevat als een attribuut 

van de hele organisatie, niet alleen van de individuele medewerker. de ‘whole 

organisation approach’ (Health Service executive, 2008) benadrukt dat veel 

verschillende aspecten van het beleid van een organisatie (inclusief personeelsbeleid, 

bijscholing en omgangsvormen) bepalend zijn voor de manier waarop de organisatie 
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met culturele diversiteit omgaat. Tien jaar geleden heeft de amerikaanse overheid de 

‘national Standards on Culturally and linguistically appropriate Services (ClaS)’ 

gepubliceerd. niet voor niets is in deze titel voor het woord ‘services’ gekozen, in 

plaats van ‘care’ of ‘treatment’ (zie oMH, 2000).

in het afgelopen decennium is de noodzaak van ‘zorg op maat’ voor cultureel en 

etnisch diverse populaties door veel internationale organisaties hoog op de agenda 

gezet. Zo hebben de World Health organisation (2010a, 2010b) en de international 

organisation for Migration (2009, 2010) gepleit voor structurele inbedding van 

interventies om de knelpunten in de gezondheidszorg voor migranten en etnische 

minderheden op te lossen. in europa hebben de Counsil of europe (2006) en de 

european Commissian (2009) soortgelijke aanbevelingen gedaan. Het vaak 

gehoorde argument dat er geen geld over is voor dergelijke initiatieven, wordt in 

deze beleidsstukken ontkracht door erop te wijzen dat de kosten van inefficiënte 

zorgverlening en onnodige ziekte en verzuim waarschijnlijk nog hoger zijn. 
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3.1 Inleiding

doel van dit onderzoek is in kaart te brengen welke rol culturele factoren spelen 

bij de advisering, vordering, oplegging, uitvoering, verlenging en beëindiging van 

de tbs-maatregel met dwangverpleging. daartoe wordt de tbs-maatregel verdeeld in 

drie hoofdfases, elk bestaand uit een aantal subfases: 

Tabel 1. Beschrijving van de fases

Hoofdfase Subfases

Fase 1 Voorbereiding
advisering pro justitia
Vordering door de officier van Justitie
oplegging door de rechter 

Fase 2 Behandeling
Behandeling 
Verlenging van de tbs met dwangverpleging

Fase 3 Beëindiging 
Voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging
Proefverlof
einde van de terbeschikkingstelling

in elk van deze fases onderzoeken we op welke manier culturele factoren een rol 

spelen in de beoordeling en behandeling. Met beoordeling wordt de diagnostiek en 

de risicotaxatie bedoeld: het oordelen over de psychische problematiek, de mate van 

ontoerekeningsvatbaarheid en het recidivegevaar van patiënten. onder bejegening en 

behandeling worden enerzijds behandelmethodieken verstaan en anderzijds de wijze 

waarop wordt omgegaan met patiënten. 

Setting

Het onderzoek is hoofdzakelijk bij twee instellingen uitgevoerd: het Pieter Baan 

Centrum en de Van der Hoeven Kliniek. 

Pieter Baan Centrum

Het Pieter Baan Centrum (onderdeel van het nederlands instituut Forensische 

psychiatrie en psychologie, niFP) is de psychiatrische observatiekliniek van het 

ministerie van Veiligheid en Justitie. in opdracht van de rechter worden verdachten 

van een ernstig misdrijf hier gedurende zeven weken psychiatrisch en psychologisch 

onderzocht. de gedragsdeskundigen van het Pieter Baan Centrum beschrijven in 

een pro justitia rapportage de mate van toerekeningsvatbaarheid van een verdachte 

tijdens het plegen van het ten laste gelegde delict. ook doen zij een uitspraak over de 
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kans op recidive en een eventuele behandeling van de verdachte.12 

Het Pieter Baan Centrum speelt niet alleen in de voorbereidende fase van de tbs-

maatregel een rol. de observatiekliniek kan eveneens worden ingeschakeld bij onder 

meer (zesjaars-) verlengingsadviezen van tbs-patiënten of kan adviseren over het 

opleggen van een longstaystatus. 

Van der Hoeven Kliniek

de Van der Hoeven Kliniek is een instelling voor forensische psychiatrie. 

Behandeling wordt geboden aan patiënten met een terbeschikkingstelling met bevel 

tot dwangverpleging. daarnaast zijn patiënten met een civielrechtelijke maatregel 

opgenomen, zoals een rechterlijke machtiging. in de kliniek verblijven zowel 

mannen als vrouwen. Voor een beschrijving van de werkwijze en uitgangspunten van 

behandeling, zie het werk van Van Binsbergen, Keune, Gerrits en Wiertsema (2007). 

Deelname overige instellingen 

Het initiële doel was om dit onderzoek in zoveel mogelijk verschillende forensisch 

psychiatrische centra uit te voeren, ten einde een sectorbreed beeld te scheppen over 

de stand van zaken omtrent interculturalisatie. daartoe zijn de overige instellingen 

geïnformeerd via het landelijk Beraad Hoogst inhoudelijk Verantwoordelijken 

(lBHiV).13 de andere instellingen hebben te kennen gegeven op dat moment niet te 

kunnen meewerken aan dit onderzoek. 

Ethische richtlijnen

de Van der Hoeven Kliniek hanteert bij de opzet en uitvoering van al het weten-

schappelijk onderzoek de richtlijnen van de Centrale Commissie Mensgebonden 

onderzoek.14 alle respondenten werken mee aan dit onderzoek op basis van 

informed consent. integrale (geanonimiseerde) casusbeschrijvingen worden alleen 

gepresenteerd, indien de betreffende patiënt daar zelf toestemming voor geeft. deze 

toestemming is niet vereist voor een anonieme telling van factoren, aangezien dit 

minder privacygevoelig is (zie kopje ‘dossieronderzoek’ voor de toepassing van deze 

richtlijnen in het dossieronderzoek). 

12 Slechts een klein deel van alle pro justitia rapportages wordt geschreven naar aanleiding van een klinische 
observatie in het Pieter Baan Centrum. de meeste adviezen komen tot op ambulante basis tot stand. Gemiddeld 
voert een gedragsdeskundige op ambulante basis twee à drie gesprekken met de verdachte alvorens tot zijn 
advies te komen. 

13 een overlegorgaan waaraan alle behandeldirecteuren van de fpc’s deelnemen
14 Zie http://www.ccmo-online.nl/hipe/uploads/downloads_catp/Toetsingshandleiding_2002.pdf. Geraadpleegd 01 

april 2011.
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3.2 Procedure 

Cultuur is een complex thema en kan verweven zijn met vrijwel alle aspecten van 

een forensische behandeling; het is immers aanwezig in elke menselijke ontmoeting. 

daarom achten de onderzoekers het noodzakelijk op verschillende manieren data 

te verzamelen. er is voor gekozen om interviews af te nemen met professionals en 

patiënten, focusgroepdiscussies15 te houden en dossieronderzoek te verrichten. Het 

doel van de interviews is te inventariseren wat leeft bij de betrokkenen wanneer het 

gaat om etnische diversiteit in de tbs. daarnaast zijn focusgroepdiscussies gehouden, 

omdat deze doorgaans andere informatie opleveren dan interviews; deelnemers 

vullen elkaar aan, verbeteren elkaar of spreken elkaar tegen. in deze interactie 

schuilt de meerwaarde van een focusgroepdiscussie (Green & Thorogood, 2004). 

Tot slot is ervoor gekozen om dossieronderzoek te verrichten. op deze wijze kan 

worden gecontroleerd in hoeverre de bevindingen in de interviews terugkomen in de 

(verslaglegging van de) dagelijkse praktijk. dit gebruik van meerdere bronnen wordt 

‘triangulatie’ genoemd.

daarnaast vindt ‘onderzoekers triangulatie’ plaats (Green en Thorogood 2004: 208) 

doordat het onderzoek in teamverband is uitgevoerd. door in teamverband te werken 

kon een multidisciplinaire aanpak (antropologisch, taalkundig en psychologisch) 

gehanteerd worden. deze multidisciplinaire werkwijze is zinvol gebleken in diverse 

onderdelen van dit rapport, waaronder de analyse van het cultuurbegrip, het belang 

van taal in de behandelpraktijk en kwesties omtrent crossculturele diagnostiek. 

Vanuit pragmatische overwegingen is het onderzoek eerst in de Van der Hoeven 

Kliniek uitgevoerd en daarna in het Pieter Baan Centrum. eerst zijn de interviews 

afgenomen en de focusgroepdiscussies gehouden in de kliniek waarna de dossiers 

van patiënten in de tweede fase zijn bestudeerd. Vervolgens zijn respectievelijk een 

gz-psychologe van forensische polikliniek de Waag en twee rechters geïnterviewd. 

na afronding hiervan zijn interviews gehouden met medewerkers van het Pieter 

Baan Centrum en met een ambulant werkende forensisch psychiater. Hierna is 

het dossieronderzoek uitgevoerd naar patiënten in fase één en drie (voorbereiding 

van de tbs-maatregel en beëindiging). Tot slot is een interview gehouden met een 

15 Focusgroepdiscussie waren tot de jaren zeventig vooral gemeengoed in het marktonderzoek naar 
consumentenvoorkeuren en kent idealiter zes tot twaalf deelnemers. later is het ook ingebed in sociaal-
wetenschappelijk onderzoek. in dat kader bestaat het bij voorkeur uit een ‘natuurlijke groep’, mensen die ook 
in het dagelijks leven op enigerlei wijze aan elkaar verbonden zijn om te bestuderen op welke manier kennis tot 
stand komt (Green & Thorogood, 2004). 
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psychiater die werkzaam is in een ander forensisch psychiatrisch centrum dan de Van 

der Hoeven Kliniek. 

Interviews 

in totaal zijn 28 interviews afgenomen: veertien met medewerkers in de Van 

der Hoeven Kliniek, zes met patiënten in de Van der Hoeven Kliniek, vier met 

medewerkers in het Pieter Baan Centrum en vier met overige professionals. 

Opzet van interviews 

de gesprekken met professionals varieerden in duur van drie kwartier tot een 

uur16, de interviews met patiënten ongeveer een half uur. Van de interviews met 

professionals is zoveel mogelijk een audio-opname en transcript gemaakt. Bij de 

interviews met patiënten is geen audio-opname gemaakt. Hiervoor is gekozen om 

vanuit het ziektebeeld van de patiënten zo min mogelijk achterdocht te wekken. 

direct na deze interviews is op basis van aantekeningen een verslag gemaakt. de 

interviews zijn semi-gestructureerd van aard. dat wil zeggen dat gewerkt is met 

een topiclijst met relevante thema’s (zie Bijlage 1). de gesprekken begonnen met 

de vraag wat respondenten onder cultuur verstaan. Vervolgens is gevraagd naar 

eventuele verschillen in het werken met allochtone dan wel autochtone patiënten. 

Het ontkennen van delicten is daarbij als voorbeeld aangehaald. alle overige vormen 

van verschillen zijn door de respondenten zelf aangedragen. Zoveel mogelijk ruimte 

is namelijk genomen om de respondent zijn of haar verhaal te laten vertellen, gezien 

het doel van de interviews: inventariseren wat leeft bij de professionals en patiënten. 

Twee interviews (met een hoofd behandeling en psychodiagnosticus in de Van der 

Hoeven Kliniek) zijn gevoerd over een specifieke casus naar aanleiding van het 

dossieronderzoek. 

Medewerkers Van der Hoeven Kliniek 

in totaal zijn veertien interviews afgenomen met kliniekmedewerkers. er is naar 

gestreefd om zoveel mogelijk verschillende disciplines te spreken teneinde een zo 

compleet mogelijk beeld te krijgen van de behandeling van patiënten uit etnische 

minderheden. Binnen de verschillende disciplines zijn de respondenten zoveel 

mogelijk willekeurig geselecteerd. interviews zijn afgenomen met een groepsleider; 

twee hoofden behandeling; één psychiater; twee buitendienstfunctionarissen 

16 een interview met een hoofd behandeling over een specifieke casus duurde een kwartier. 
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(contactpersonen van de kliniek voor het sociaal netwerk van de patiënt); drie 

psychotherapeuten; drie psychodiagnostici; één onderwijsdocent en diagnosticus 

(lid culturenoverleg17); één geestelijk verzorger (lid culturenoverleg).  

Patiënten in de Van der Hoeven Kliniek 

de volgende in- en exclusiecriteria zijn gehanteerd voor de selectie van geïnterviewde 

patiënten: 

yy de patiënt of één of beide ouders is in een niet-westers land18 geboren. 

yy de patiënt is in staat om te reflecteren op zijn behandeling en hier in een 

interview over te vertellen. 

yy Patiënten die op jonge leeftijd door nederlandse ouders zijn geadopteerd, 

zijn uitgesloten van deelname, ook al waren de biologische ouders van deze 

patiënten soms niet in europa geboren. naar verwachting spelen in die situaties 

andere thema’s een rol. 

yy Het hoofd behandeling ziet geen bezwaar in deelname van de patiënt. 

Van de 33 patiënten die in aanmerking kwamen voor een interview zijn zeventien 

benaderd. daarvan hebben zes patiënten hun medewerking toegezegd. in de werving 

is een laagdrempelige insteek gehanteerd; benadrukt is dat het niet zozeer om het 

persoonlijke verhaal van de patiënt gaat, maar vooral om de wijze waarop de kliniek 

en justitie omgaan met etniciteit en cultuur. de redenen voor weigering zijn divers. 

Patiënten zien er geen persoonlijke meerwaarde in, zijn intensief bezig met een 

diagnostisch onderzoek, hebben alles al in een cultureel interview verteld, zijn bang 

om over zichzelf te vertellen of maken net een moeilijke tijd door. 

Medewerkers Pieter Baan Centrum

in totaal zijn vier interviews afgenomen met medewerkers van het Pieter Baan Centrum. 

de respondenten zijn geselecteerd door de contactpersoon van de onderzoekers in 

het Pieter Baan Centrum (psychiater en één van de respondenten). daarbij is ernaar 

gestreefd om van elke discipline minimaal één persoon te spreken. Twee respondenten 

zijn geselecteerd op basis van hun voorkennis over het onderwerp (psychiater en 

klinisch psycholoog). interviews zijn afgenomen met een psychiater, een klinisch 

psycholoog, een psychodiagnostisch medewerker en een milieuonderzoeker. 

17 Zie paragraaf 4.3.2 voor een nadere beschrijving hiervan.
18 Volgens definitie van het CBS: “allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in afrika, latijns-

amerika en azië (exclusief indonesië en Japan) of Turkije” (cbs.nl). 
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Overige professionals

naast de interviews in de Van der Hoeven Kliniek en in het Pieter Baan Centrum zijn 

interviews afgenomen met overige professionals: 

yy Twee rechters zijn gelijktijdig geïnterviewd. Zij zijn voorgedragen door een 

contactpersoon bij de rechtbank en geselecteerd op basis van ervaring met tbs-

zaken. 

yy een gz-psychologe van een forensische polikliniek is geïnterviewd op basis 

van haar ervaringen met het ontwikkelen van beleid voor etnische minderheden 

in een forensische populatie. 

yy een forensisch psychiater is geïnterviewd op basis van zijn ervaringen 

met ambulante pro justitia rapportages (in tegenstelling tot de klinische 

rapportages in het Pieter Baan Centrum) en op basis van zijn ervaringen met 

interculturalisatie binnen het niFP.  

yy een psychiater, werkzaam bij een ander forensisch psychiatrisch centrum dan 

de Van der Hoeven Kliniek, is geïnterviewd op basis van zijn ervaringen met 

transculturele psychiatrie. 

Focusgroepdiscussies

naast de interviews zijn in totaal vijf focusgroepdiscussies gehouden. alle deelnemers 

aan de focusgroepdiscussie zijn op willekeurige basis geselecteerd. dezelfde 

onderwerpen zijn aan de orde gesteld als in de interviews. de focusgroepdiscussies 

duurden ongeveer drie kwartier tot een uur en vonden plaats in een rondetafelopstelling.  

Medewerkers Van der Hoeven Kliniek 

Vier focusgroepdiscussies vonden plaats met professionals werkzaam in de Van 

der Hoeven Kliniek: (1) arbeidstrainers, (2) groepsleiders en coördinatoren van 

leefgroepen, (3) medewerkers van diverse disciplines en (4) verpleegkundigen van 

de medische dienst. 

Patiënten 

eén focusgroepdiscussie heeft plaatsgevonden met patiënten. Tien patiënten namen 

hieraan deel, waarvan drie allochtoon en zeven autochtoon. om een tweetal redenen 

is ervoor gekozen allochtone en autochtone patiënten te mengen. Ten eerste is het 

waardevol om de interactie tussen allochtone en autochtone patiënten waar te nemen 

en mogelijke meningsverschillen te registreren. Ten tweede is hiervoor gekozen om 

de patiënten te beschermen; het gaat immers om een kwetsbare groep patiënten die 
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veelal langdurig in behandeling is. door de groepsdiscussie open te stellen voor alle 

geïnteresseerde patiënten wordt zo transparant mogelijk gewerkt, zo weinig mogelijk 

achterdocht gewekt en ervaren patiënten steun aan hun groepsgenoten. 

Dossieronderzoek 

in totaal zijn 39 dossiers onderzocht: tien in de voorbereidende fase, negentien in de 

behandelingsfase en tien in de beëindigingsfase (zie Bijlage 3). 

Selectie van dossiers 

de volgende in- en exclusiecriteria zijn gehanteerd: 

yy eén of beide ouders van de patiënt zijn niet in europa geboren (zie ook 

interviews). 

yy Patiënten die op jonge leeftijd zijn geadopteerd, zijn uitgesloten van deelname 

(zie ook interviews). 

daarnaast geldt voor elke fase een aanvullende eis. Voor bestudering in fase één zijn 

de tien meest recent ingestroomde patiënten geselecteerd. in fase twee geldt dat de 

patiënten ten tijde van het onderzoek intramuraal of transmuraal worden behandeld. 

in fase drie zijn de tien meest recent uitgestroomde patiënten geselecteerd met 

een voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging, onvoorwaardelijke 

beëindiging van de tbs of met proefverlof. 

Opzet van dossieronderzoek

Volgens de gehanteerde ethische richtlijnen mag dossieronderzoek alleen 

plaatsvinden met toestemming van de patiënt, tenzij enkel factoren worden geteld en 

geen integrale casuïstiek wordt beschreven in het eindrapport. in eerste instantie is 

geprobeerd om deze toestemming van de patiënten te verkrijgen. een zestal patiënten 

is hiervoor benaderd met dezelfde laagdrempelige insteek als de interviews. allen 

hebben dit geweigerd omdat zij dit een schending van hun privacy vonden. derhalve 

heeft de variant van het dossieronderzoek plaatsgevonden, waarin alleen anonieme 

factoren worden geteld. dit is gedaan voor 39 casussen, geselecteerd aan de hand 

van bovenstaande kenmerken. in elke casus is de ‘voorgeschiedenis’ gelezen, een 

uitgebreide samenvatting van de levensloop van de patiënt. dit wordt voorafgaand 

aan de opname opgesteld aan de hand van het straf- en persoonsdossier en bevat, 

indien aanwezig, persoonsgegevens, gegevens over het justitiële verleden, stamboom, 

milieu, levensloop en onderzoeksgegevens (bijvoorbeeld passages uit pro justitia 
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adviezen). deze beschrijving van de voorgeschiedenis is in elke fase relevant, omdat 

het een beeld schetst van de situatie voorafgaand aan de behandeling. daarnaast is 

in elke fase aanvullende informatie geraadpleegd, die specifiek is voor die fase (zie 

Tabel 2). in elke fase staan immers andere processen centraal: in fase één gaat het 

hoofdzakelijk om de pro justitia rapportages, de vordering van de officier van justitie 

en het vonnis van de rechtbank; in fase twee staan de behandelstukken centraal en in 

fase drie overwegingen rondom het beëindigen van de maatregel. 

Het dossieronderzoek is uitgevoerd aan de hand van een factorenlijst, die vooraf is 

opgesteld op basis van relevante literatuur (zie lijst 1 in Bijlage 2). 

Tabel 2. Fase-specifieke documenten 

Geraadpleegde stukken

Fase 1
Pro justitia rapportages, indien aanwezig vordering, vonnis en indien van 
toepassing arrest

Fase 2
intakegesprek, diagnostische verslagen, verlengingsadviezen en wettelijke 
aantekeningen na het laatste advies, buitendienstverslagen, indien aanwezig 
cultureel interview

Fase 3
laatste verlengingsadvies en wettelijke aantekeningen na het laatste 
verlengingsadvies, vonnis en indien van toepassing arrest

3.3 Data-analyse 

de data-analyse is gedaan volgens de grounded theory benadering.19 Kenmerkend 

voor de grounded theory is de cyclische werkwijze, weergegeven in Figuur 1. de 

verzamelde data worden eerst globaal geanalyseerd door middel van codering, op 

basis waarvan de eerste concepten ontstaan (een code vat een tekstfragment in één 

woord samen). Vervolgens wordt gezocht naar verbanden tussen de verschillende 

codes. de gecodeerde stukken worden voortdurend met elkaar vergeleken totdat de 

saturatiegraad is bereikt en er geen nieuwe informatie meer naar boven komt. op dat 

moment beschikken de onderzoekers over een “rich dense theoretical account - but 

one that is completely grounded in empirical data.” (Green & Thorogood, 2004, p. 

180).

19 dit is een veelgebruikte methode om kwalitatieve data te analyseren, voor het eerst beschreven in 1967 door de 
amerikaanse sociologen Barney Glaser en anselm Strauss.
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Figuur 1. Cyclische benadering van de Grounded Theory methode20

Substantive
data

induction

induction

deduction

verify,
modify,
reject

Set of concepts
(i.e., codes)

Provisional
hypotheses

Interviews en focusgroepdiscussies

allereerst zijn de interviewtranscripten en transcripten van de focusgroepsdiscussies 

gecodeerd. dit gebeurde in twee fases. in de eerste fase (open codering) zijn de 

transcripten opgedeeld in fragmenten die elk een code toebedeeld hebben gekregen, 

die het betreffende fragment in één woord samenvat. Twee onderzoekers hebben 

afzonderlijk elk de helft van de interviews (veertien) gecodeerd. daarnaast hebben 

ze gezamenlijk acht dezelfde transcripten gecodeerd om deze met elkaar te kunnen 

vergelijken voor de betrouwbaarheid. Vier van de vijf focusgroepdiscussie-

transcripten zijn tevens door beide onderzoekers gecodeerd. Uit de vergelijking bleek 

dat de onderzoekers nagenoeg dezelfde codes hebben toegepast. Vervolgens, in fase 

twee (axiale codering) zijn alle fragmenten nog een keer herzien en zijn de passages 

met vergelijkbare codes geclusterd in thema’s en subthema’s die het meest relevant 

bleken voor de interviews en focusgroepdiscussies, zoals ‘begrip’, ‘gender’ en meer.

Dossiers

Voor dossieronderzoek is allereerst een factorenlijst opgesteld op basis van de literatuur 

(zie Bijlage 2). de dossiers zijn in eerste instantie op basis van deze factorenlijst 

bestudeerd. na de codering en analyse van de interviews is echter een nieuwe codelijst 

ontstaan (lijst twee in Bijlage 2), op basis van thema’s die in de interviews relevant 

bleken te zijn. Met deze nieuwe lijst is het dossieronderzoek opnieuw uitgevoerd, 

zodat de interviewdata beter met de gegevens uit het dossieronderzoek konden 

20 http://epress.anu.edu.au/info_systems/mobile_devices/ch05s05.html. Geraadpleegd op 18 januari 2010 
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worden vergeleken. de meeste thema’s uit de eerste factorenlijst komen terug in deze 

tweede lijst. in de tweede lijst zijn de thema’s echter beter gestructureerd. Thema’s 

die uitsluitend op de tweede lijst voorkomen (dus opgesteld na het coderen van de 

interviews) gaan bijvoorbeeld over de rol van het sociaal netwerk van de patiënt in 

het bepalen van het recidiverisico en het belang van uitgaan van de nederlandse 

norm. Zes van de 39 dossiers zijn door beide onderzoekers bestudeerd en met 

elkaar vergeleken. ook hier waren geen grote discrepanties met betrekking tot de 

interpretatie van de gegevens. 
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Resultaten
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Hoofdstuk 4 Resultaten

in dit hoofdstuk worden de resultaten van de interviews, focusgroepdiscussies en 

het dossieronderzoek beschreven. op deze manier wordt een beeld geschetst van 

de dagelijkse praktijk in twee instellingen. de thema’s die in dit hoofdstuk worden 

besproken zijn naar voren gekomen uit de data-analyse volgens de grounded theory 

methode (zie paragraaf 3.3). de kopjes komen grotendeels overeen met de gebruikte 

codes (zie lijst twee in bijlage twee). na het proces van triangulatie bleken dit de 

meest relevante thema’s te zijn. 

Voor sommige thema’s geldt dat ze in elke fase terugkomen. daarom begint dit 

hoofdstuk met een algemene beschrijving van verschillen die professionals ervaren 

in het werken met verdachten, dan wel patiënten van diverse komaf. eerst wordt 

beschreven welke opvattingen over cultuur worden waargenomen. daarna komen de 

volgende thema’s aan bod: individualisme versus collectivisme, het ontkennen van 

delicten, gender, hiërarchie, migratie en acculturatie en tot slot taal. 

in de rest van dit hoofdstuk worden de fasegebonden thema’s besproken; de rol van 

cultuur wordt besproken in de advisering door pro justitia rapporteurs, de oplegging 

door de rechter, de behandeling in de kliniek en tot slot de beëindigingsfase van de 

maatregel. 

4.1 Algemeen

4.1.1 Opvattingen over cultuur 

Cultuur wordt gezien als een bindende factor, als een gemene deler die een bepaalde 

groep onderscheidt van andere. Uit deze opvatting blijkt dat cultuur vooral 

gerelateerd wordt aan etniciteit. daarnaast legt men cultuur uit als socialisatie, als 

de “specifieke omgeving waarin je bent opgegroeid” of als:

alles wat je meekrijgt in je opvoeding, hoe mensen vormgeven aan 

hun gezinsleven, werk, sociale leven. de manier waarop dat wordt 

vormgegeven. dat kan een heel breed terrein zijn.

eén respondent voegt daar bovendien aan toe dat dit zich nauwelijks laat veranderen. 

Hiermee lijkt de statische kant van cultuur benadrukt te worden. Het is een manier 

van omgaan met zichzelf en anderen die men van jongs af aan heeft geleerd en 

die door de meeste mensen in die cultuur wordt onderschreven. een respondent 
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benadrukt dat cultuur bestaat uit normen en waarden “die anders kunnen zijn, maar 

wel vastgesteld onder bepaalde omstandigheden, dus dat kan afwijken van onze 

normen en waarden, maar wel vastgesteld”. de ramadan geeft hij als voorbeeld, dat 

is duidelijk en vaststaand. Het wordt door iedereen uitgedragen binnen die cultuur, 

dus daar houdt hij rekening mee. Cultuur moet volgens hem dus op een bepaalde 

manier statisch zijn. een aantal andere respondenten wijst op de gelaagdheid van 

cultuur: milieu en sociale klasse zijn soms meer van invloed dan etniciteit, wordt 

gezegd; daarnaast bestaat cultuur uit veel verschillende niveaus, zoals gezinscultuur, 

wijk-, stad- of landcultuur. 

Mensen kunnen dus om veel verschillende redenen ‘anders’ zijn. Cultuur is niet 

alleen etnische herkomst, het kan op alle fronten iets zijn wat mensen met elkaar 

verbindt. een behandelaar somt op welke allochtone patiënten bij zijn afdeling 

horen. Stuk voor stuk zijn dit heel verschillende mensen. naast de ‘etnisch anderen’ 

worden ook nederlandse subculturen benoemd: verschillen tussen provincies, tussen 

strenggelovigen en atheïsten, mensen die in woonwagens wonen en straatcultuur. 

een respondent in de Van der Hoeven Kliniek wijst op verschillen tussen eerste en 

tweede generatie migranten: 

de nieuwkomers hechten meestal nog best veel waarde aan eigen 

tradities en eigen omgangsvormen en daar hebben we ook de meeste 

misverstanden mee in de kliniek in de behandeling. dus het harde praten, 

de manier waarop je ruzie maakt, dat verschilt dan best veel van onze 

nederlandse normen.

een andere respondent bevestigt dat etniciteit moeilijk te definiëren is. 

 

er bestaat altijd een cultuurverschil tussen twee mensen. algemene 

uitspraken over cultuur doen is niet zo simpel. als je spreekt over etnische 

verschillen, dan gaat het in feite over cultuurkloven. Tussen mensen uit 

verschillende etnische groepen is de cultuurkloof soms groot, soms ook 

niet.

4.1.2 Verschillen tussen allochtone en autochtone patiënten 

Hoewel respondenten benadrukken dat elke patiënt anders is en in principe een 

behandeling op maat krijgt, worden toch verschillen aangewezen tussen allochtonen 
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en autochtonen. Groepsleiders in de Van der Hoeven Kliniek zeggen daarover het 

volgende: 

Groepsleider 1: Bijvoorbeeld hoe belangrijk eten kan zijn voor 

Surinamers.

Groepsleider 2: of communicatie. 

Groepsleider 1: Ja, dat ze altijd zo hard praten, wat wij altijd heel 

intimiderend vinden, maar voor hen is het heel gewoon blijkbaar. 

Groepsleider 3: Je noemde net het eten, maar ook sowieso het geven 

van dingen, waar wij ons als nederlandse hulpverleners een beetje 

ongemakkelijk bij voelen, van “alsjeblieft, ik heb mijn begeleide 

stappen [machtiging begeleid verlof, nV] dus hier heb je iets te eten 

of te drinken en dan denken wij van: “oh God!”

 

Hard praten ervaart men in de kliniek als intimiderend of een teken van agressie, 

terwijl de patiënt het niet agressief hoeft te bedoelen. een buitendienstfunctionaris 

in de Van der Hoeven Kliniek vertelt daarover: 

Zo waren we [de buitendienstfunctionaris en een groepsleider, nV] 

op een keer op bezoek bij een antilliaanse man en zijn broer was erg 

boos en hij barstte echt los, maar ja, ik voelde me niet bedreigd of zo, 

dus ik bleef rustig zitten en mijn patiënt kon ook niet ingrijpen, want 

hij was de jongere broer en dat was respectloos en we waren daar met 

een collega, en het grappige was: zij deed de terugkoppeling naar 

de rest van het team los van mij en zij vond het een verschrikkelijk 

spannend bezoek met heel veel spanning en toen kregen ze het 

verslag van mij van: het was op zich wel een okay bezoek. de broer 

was boos, maar die hebben we een beetje laten gaan, maar op zich 

een prima gesprek. dus je kreeg twee hele verschillende verhalen.

de buitendienstfunctionaris is bekend met familiebezoek. door haar eigen 

achtergrond kent ze ook de specifieke omgangstijlen in sommige culturen. daardoor 

wist zij dat er veel mensen aanwezig zouden zijn bij het gesprek terwijl haar collega 

niet had verwacht dat er zestien mensen zouden zijn. deze collega rekende vanuit 

haar nederlandse achtergrond, met vader, moeder en twee kinderen als kerngezin. 

een andere buitendienstfunctionaris vertelt eveneens dat bij familiegesprekken altijd 



82

veel mensen aanwezig zijn: “als je ze uitnodigt, komen ze ook en zit de hele zaak 

vol”. een psychotherapeute vertelt dat ze er bij toeval achterkwam hoe belangrijk 

familie is voor één van haar patiënten: 

…[V]eel belangrijker dan bij ons, dus toen bedacht ik me ook hoe 

erg het voor haar moet zijn geweest dat ze zo afgesloten is van haar 

naasten. dat kan ik me dan haast niet voorstellen. ik heb ook een 

mannelijke patiënt gehad die zich zo afgesneden voelde van iedereen, 

want hij was het helemaal niet gewend.

Individualisme en collectivisme

een andere manier van omgaan met familie wordt aangeduid als het verschil 

tussen individualistische (een samenleving waarin het individu centraal staat) en 

collectivistische culturen (waarin het collectief voorop staat), ook wel een ik- versus 

een wij-cultuur genoemd. Hieruit vloeien diverse thema’s voort die van direct belang 

zijn voor de tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel, zoals openheid, schuld versus 

schaamte, eer, angst om voor ‘gek’ verklaard te worden en het ontkennen van delicten. 

in sommige culturen wordt anders over openheid gedacht dan in nederland. in 

een strafzitting kan dit verschil nadelig uitpakken voor etnische minderheden. een 

kliniekmedewerker vertelt dat deze gevoeligheid ook in de behandeling terugkomt:

in de behandeling zijn wij zo open. dat heeft ook met onze openheid 

hier in nederland te maken om onze ziel en zaligheid op tafel te 

leggen en wij vergissen ons heel vaak in hoe ontzettend gevoelig 

dat ligt bij sommige mensen uit andere culturen, waar die schaamte 

ontzettend overheersend is en waarin dat wat niet gezegd wordt ook 

niet bestaat. Pas op het moment dat je het zegt, pas dan bestaat het 

echt. 

in vier dossiers wordt vermeld dat patiënten bang zijn om voor ‘gek’ verklaard te 

worden of worden noties van eer genoemd. Beschreven wordt bijvoorbeeld dat een 

patiënt pro justitia onderzoek weigert uit angst als dom of gek te worden bestempeld. 

daarnaast wordt in vijf dossiers gesproken over schaamte van de patiënt rondom het 

delict, met name tegenover de familie. eenmaal wordt beschreven dat een patiënt het 

uitzitten van een lange gevangenisstraf minder zwaar vindt dan het bekennen van 
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zijn delict tegenover familieleden. eenmaal is beschreven dat een patiënt belangrijke 

informatie over zijn relationele voorgeschiedenis achterhoudt om de eer van zijn 

familie te beschermen. in een verlengingsadvies staat dat een patiënt een conflict 

opblaast door te spreken in termen van ‘schande’ en ‘eer’. 

Spreken over seksualiteit 

Spreken over seksualiteit is in sommige culturen een groot taboe, geven de 

geïnterviewden aan. Zowel in het pro justitia onderzoek als tijdens de behandeling 

zorgt dit voor problemen. een milieuonderzoeker bij het PBC zegt daarover het 

volgende:

Praten over seksualiteit is vaak erg gevoelig, maar voor het onderzoek 

toch noodzakelijk. ik probeer het op te lossen door te benoemen dat ik 

een impertinente vraag ga stellen. op deze manier ga ik transparant te 

werk en kan ik laten zien dat ik me bewust ben van wat mijn vragen bij 

de betreffende persoon oproepen. 

door duidelijk te maken dat hij weet dat hij de culturele code schendt, schept hij 

ruimte en lukt het vaak om toch antwoord te krijgen op zijn vragen. een medewerker 

in de Van der Hoeven Kliniek geeft aan dat dit niet altijd zo soepel verloopt. Praten 

over seksualiteit en zedendelicten is in de Marokkaanse gemeenschap helemaal niet 

gebruikelijk, terwijl dat in een nederlandse behandelsetting wel wordt verwacht:

er is ooit een gezin geweest, tijdens de stafvergadering werd besproken 

dat de mensen het daar [het zedendelict dat hun familielid heeft gepleegd, 

nV] niet over wilden hebben en dat er dus geen samenwerking was. Toen 

heb ik gezegd dat dat helemaal niet het geval hoeft te zijn, want er is een 

groot taboe over het onderwerp, dus dan gaan ze echt niet onder het genot 

van een kopje koffie daar met jou over praten. Bij zo’n gesprek kun je 

bijvoorbeeld het beste een oudste zus uitnodigen of de broer. Je moet per 

situatie bekijken wat het beste is. Want vader en moeder die hier sinds 

1960 leven of zo, die gaan dat echt niet met je bespreken. dus ja, dit soort 

kleine dingen maken een heleboel uit.

in één dossier wordt beschreven dat de mannelijke patiënt met een vrouwelijke 

behandelaar gemakkelijker over seksualiteit kan praten. ook groepsleiders geven 
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aan dat het patiënten in de kliniek meestal wel lukt om zich aan te passen aan de 

dominante genderopvattingen. Ze denken dat een patiënt dit in de buitenwereld een 

stuk lastiger kan volhouden en dat ze snel terugvallen in wat ze vroeger geleerd 

hebben: “en dat is natuurlijk toch dat een vrouw binnenshuis de verzorgende taken 

op zich neemt en dat is voor ons niet denkbaar, maar dat is daar wel zo.”

Ontkennen van delicten 

een terugkerend thema is het ontkennen van delicten door allochtone verdachten 

en patiënten. in negen van de negenendertig dossiers ontkent de patiënt in de 

voorbereidende fase van de tbs-maatregel, bijvoorbeeld tijdens het pro justitia 

onderzoek en in het proces-verbaal. in vier gevallen blijven patiënten ontkennen 

tijdens de behandelingsfase. in de derde fase zijn dit nog twee patiënten.  

de manier waarop het individu zich tot de groep verhoudt wordt hiervan als 

oorzaak genoemd: in een samenleving waarin het belang van de groep voorop staat 

(collectivisme) is schaamte belangrijker dan schuld: zolang de groep het niet weet, 

deert het niet. Wanneer het individu belangrijker is dan de groep (individualisme) is 

schuld juist belangrijk. 

opgemerkt dient te worden dat geen vergelijkend onderzoek is uitgevoerd naar 

de mate waarin allochtone en autochtone patiënten hun delicten ontkennen. Het 

genoemde verschil is vooralsnog tentatief. 

Ontkennen in de voorbereidende fase 

Het ontkennen van delicten bemoeilijkt het proces omdat de pro justitia rapporteurs 

niet kunnen oordelen over de mate van toerekeningsvatbaarheid. ook voor de 

rechters heeft dit gevolgen. een van de twee rechters die we hebben geïnterviewd 

vertelt (zonder dat de onderzoekers hiernaar vragen) dat ze vooral bij Marokkanen 

regelmatig tegenkomt dat verdachten hun delict ontkennen:

Soms ligt er een heel dossier vol bewijs en ontkent men toch. … dat 

maakt het wel lastig, want vanuit mijn cultuur ben ik gewend als je met 

iemand het gesprek aangaat en hij bekent, dan kun je het ook hebben 

over hoe en waarom en hoe het voorkomen kan worden. Ja, die deur die 

zit dan dicht. 
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Uiteindelijk kan dit zelfs van invloed zijn op de strafmaat. de rechters geven aan dat 

ze het belangrijk vinden dat de verdachte aangeeft dat hij het gedaan heeft en dat hij 

de waarheid spreekt: 

dat nemen wij wel mee, dat iemand tot inkeer komt, terwijl we ook wel 

weten dat mensen uit bepaalde culturen dat niet zullen zeggen. en dan 

denken wij, hij geeft geen openheid van zaken, dus de kans dat hij het 

nog een keer zou doen, is groter.

de rechters weten dat het ontkennen cultureel bepaald kan zijn, maar houden toch 

geen rekening met deze culturele conventie; iemand die zijn delict ontkent, toont 

immers geen probleembesef en kan daardoor sneller recidiveren, is de onderliggende 

gedachte. Soms kan het voor de verdachte gunstig uitpakken om te ontkennen, 

bijvoorbeeld als er niet voldoende bewijs is. als er wel voldoende bewijs is, kan het 

ontkennen eerder ongunstig uitpakken. de verdachte stelt zich minder sympathiek 

op en geeft geen blijk verantwoordelijkheid te nemen voor zijn gedrag. dan zal 

eerder voor een onvoorwaardelijke straf worden gekozen dan voor een schorsing of 

voorwaardelijke straf, geven de rechters aan. op deze manier kan ontkennen van het 

delict dus leiden tot een zwaardere straf. 

Ontkennen in de behandeling

erkennen van je delicten is een uitgangspunt om verder te komen in je behandeling. 

Maar wat als iemand zich schaamt voor zijn delict en bang is zijn familie in de 

problemen te brengen door het bekennen van het delict? een buitendienstfunctionaris 

geeft aan dat dit waarschijnlijk de reden is voor het niet willen toegeven van het delict. 

een psychologe in het Pieter Baan Centrum meent dat er een speciale benadering 

nodig is voor deze patiënten:

ik heb ook met ontkennende Marokkanen gewerkt en dan moet je niet 

verwachten dat ze gaan bekennen, ook al zijn er voldoende getuigen 

geweest van hun handeling. Hun redenering is: zolang ik niet toegeef 

dat ik het heb gedaan, is er geen bewijs, want alleen allah heeft het 

gezien. en ze denken dan ook dat ze door het bekennen langer zullen 

vastzitten, maar het tegenovergestelde komt uit als de rechtbank meent 

dat er voldoende bewijs is dat ze liegen en blijven ontkennen. Maar daar 

gaat het niet om. Het gaat erom dat je voor zo iemand een andere aanpak 
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nodig hebt om zoiets als het concept schudbesef te onderzoeken. Je moet 

dan ook niet verwachten dat hij zal bekennen en dus over schuld zal 

spreken en er ook niet naar streven.

een behandelaar geeft aan dat sommige mensen uit andere culturen inderdaad minder 

geneigd zijn hun delicten te bekennen. dat geldt echter zeker niet voor iedereen. 

Zijn huidige allochtone patiënten hebben juist veel spijt van hun delict en zien goed 

onder ogen wat zij gedaan hebben, terwijl één van zijn nederlandse patiënten blijft 

ontkennen. Uit dossieronderzoek blijkt overigens dat bij twee van deze patiënten 

in de beginperiode van hun behandeling problemen rondom ontkennen wel een 

grote rol speelden. in de loop der tijd is dat klaarblijkelijk veranderd. onduidelijk 

is wat de oorzaak hiervan is. Speelde etniciteit een rol in het ontkennen van de 

delicten en hebben deze patiënten zich nu aangepast aan het nederlandse systeem? 

evenwel is mogelijk dat cultuur er helemaal niets mee te maken en de patiënten geen 

probleembesef vertoonden, zoals dat ook bij autochtone patiënten aan het begin van 

hun behandeling voorkomt. 

Ontkennen in de beëindiging

Uit twee van de tien bestudeerde dossiers in de beëindigingfase van de tbs-maatregel 

blijkt dat patiënten hun delict nog steeds ontkennen. een hoofd behandeling legt uit 

dat het wel mogelijk is een behandeling te doorlopen, zonder het delict te bekennen:

Het betekent niet dat je niet in behandeling verder kan. Je kunt kijken 

naar je einddoelstelling en er toch naartoe werken. iemand heeft een 

terugvalpreventieplan gemaakt voor een delict dat hij niet gepleegd 

heeft. Prachtig toch?

in een van deze casussen betreft het een zedendelict en geeft de patiënt te kennen dat 

seksualiteit privé is en derhalve geen onderwerp van gesprek met zijn behandelteam. 

een poliklinische vervolgvoorziening wil hem niet opnemen vanwege de ontkenning 

van zijn delict. in de andere casus wordt gemeld dat de drijfveren van de patiënt 

grotendeels onduidelijk blijven door het ontkennen van het delict. 

deze patiënten blijven hun delicten ontkennen; desondanks is er voldoende basis 

om de tbs-maatregel te beëindigen, bijvoorbeeld omdat zij zich betrouwbaar tonen 

in het nakomen van afspraken. Het is de vraag in hoeverre deze twee casussen 
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een uitzondering vormen. Het ontkennen van een delict blijkt in ieder geval in de 

voorbereidende fase van de tbs-maatregel het proces te kunnen bemoeilijken.

in een derde casus wordt in het laatste verlengingsadvies beschreven dat de 

patiënt meer openheid dient te geven. “Met het oog op risicomanagement en 

verdere verzelfstandiging in de toekomst” is dit belangrijk, wordt in het laatste 

verlengingsadvies voorafgaand aan een contraire beëindiging21 geschreven. 

Gender

Uit de interviews en dossiers blijkt dat opvattingen over mannen en vrouwen 

behoorlijk kunnen verschillen. dat genderopvattingen kunnen verschillen tussen 

culturen, geven niet alleen de professionals aan tijdens de interviews; patiënten 

vertellen er ook zelf over in het cultureel interview:

de man is de baas, niets meer. Thuis heeft de vrouw meestal wel een 

grote inbreng over het eten en inrichting. daarbuiten bepaalt de man wat 

er gebeurt en over grote dingen. 

dergelijke ideeën over mannen en vrouwen kunnen direct bijdragen aan het ontstaan 

van een delict. in acht dossiers wordt vermeld dat patiënten vrouwonvriendelijke 

opvattingen hebben (waarbij de man zich boven de vrouw verheven voelt). in 

zeven van deze acht gevallen zijn patiënten (mede) voor partnermishandeling ter 

beschikking gesteld. daarvan gaat het in drie zaken om eergerelateerd geweld. niet 

alleen overspel en ander onkuis gedrag van de vrouw ligt daaraan ten grondslag; 

ook pogingen van de vrouw om in de nederlandse maatschappij te integreren 

door bijvoorbeeld nederlandse taallessen te volgen worden door deze plegers van 

eergerelateerd geweld als een teken van verwestering c.q. verderf gezien. 

in drie andere dossiers wordt vermeld dat patiënten ongepast gedrag vertonen 

naar vrouwelijke stafleden, onder andere door ongepaste opmerkingen te maken. 

Wat hier precies onder wordt verstaan, wordt niet uitgelegd; duidelijk is wel dat de 

vrouwelijke stafleden zich niet op hun gemak voelden bij de patiënt. onbekend is of 

dit voortkomt uit een verschil in genderopvattingen. 

21 Het al dan niet geven van openheid ligt niet aan de basis van de contraire beëindiging. 
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een hoofd behandeling stelt dat sommige allochtone vrouwen geleerd hebben 

dat ze zich gedeisd moeten houden. in het kader van risicomanagement vindt het 

behandelingsteam het belangrijk dat de patiënte beter voor zichzelf opkomt. Het 

hoofd behandeling geeft aan dat ze niet zomaar kunnen zeggen dat deze vrouw dit 

moet veranderen. desalniettemin proberen ze haar in zo’n geval te emanciperen 

en haar er voorzichtig toe te bewegen haar eigen keuzes te maken – ook al is dit 

fundamenteel in contrast met wat zij geleerd heeft en wat volgens sommigen 

respondenten niet zomaar te veranderen is. 

opvallend is dat in twee dossiers wordt beschreven dat patiënten mogelijk 

homoseksueel zijn. in de behandelstukken wordt beschreven dat de patiënten hier 

veel moeite mee hebben; het onvermogen hiermee om te gaan draagt, naast ettelijke 

andere factoren, bij aan het ontstaan van een negatieve spiraal. Vanuit de cultuur van 

deze patiënten kan verwacht worden dat homoseksualiteit niet geaccepteerd wordt, 

hoewel dit niet wordt vermeld in de betreffende dossiers. op basis van de dossiers 

kan niet worden beoordeeld of de behandelaren hiervan op de hoogte zijn. 

Hiërarchie 

ook in de omgang met meerderen bestaan culturele verschillen; dit blijkt uit zowel de 

dossiers, focusgroepdiscussies en interviews. deze worden op diverse levensgebieden 

zichtbaar, onder meer in opvoeding, onderwijs, werk en behandeling. 

Opvoeding 

Vier patiënten geven aan dat ze in vergelijking met de nederlandse situatie een 

strenge opvoeding hebben gehad, waarbij ouderen de jongeren slaan (in drie 

gevallen) of waarbij niet naar de mening van jongeren wordt geluisterd (één geval). 

drie patiënten vertellen dit in een cultureel interview; in twee gevallen wordt het in 

de voorgeschiedenis van de patiënt beschreven. in één van deze casussen probeert 

de patiënt nadrukkelijk een modernere insteek te kiezen. in een andere casus vertelt 

de patiënt dat de opvoeding van zijn kinderen mislukt, omdat hij voor de traditionele 

aanpak kiest en zijn kinderen buitenshuis een andere opvoeding krijgen. 

Onderwijs 

in twee casussen (één dezelfde als in de vorige alinea) wordt in het dossier beschreven 

dat de patiënten een andere omgang met hun docenten gewend zijn. eenmaal wordt 

dit in de voorgeschiedenis beschreven: “de in [land van herkomst, nV] aangeleerde 
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kadaverdiscipline is nog duidelijk waarneembaar; wanneer de leerkrachten hen iets 

vragen reageren ze schrikachtig, springen uit de bank en gaan in de houding staan.” in 

een cultureel interview vertelt een patiënt dat het in zijn land van herkomst normaal 

is dat leerlingen worden geslagen. in de behandeling kan deze andere omgang met 

docenten tot misverstanden leiden. een respondent in de Van der Hoeven Kliniek 

vertelt daarover: 

Hij bleef daar buiten staan [op de onderwijsvleugel, nV] en was zo 

opgegroeid met het idee: een leraar staat zo ver boven mij. dat wekte 

een grote ergernis op en het werd in eerste instantie vertaald van: het is 

een soort narcistische arrogantie. Hij wil uitgenodigd worden om naar 

binnen te komen. Hij was ook wel een narcistische man en zijn delict 

was ook heel narcistisch, maar wat er eigenlijk aan de hand was, is dat ie 

gewoon zijn eigen oude patroon volgde, van de meester moet het tegen 

mij zeggen. en misschien was het ook wat vermengd met narcisme, maar 

ik denk dat het gevoel voor hiërarchie, wat de meeste nederlanders niet 

hebben; als het gaat om oud en jong, om man en vrouw, de functie… dat 

interpreteren wij heel snel verkeerd en denken dat het met kruiperigheid 

te maken heeft of met arrogantie. 

opvallend is dat de respondent aangeeft dat hij denkt dat er sprake is van een etnisch 

verschil, maar desondanks kan hij het moeilijk van de kernproblematiek van deze 

patiënt loskoppelen. 

Familie 

Zowel een milieuonderzoeker in het Pieter Baan Centrum als een buitendienst-

functionaris in de Van der Hoeven Kliniek (verantwoordelijk voor de contacten 

met het sociaal netwerk van de patiënt gedurende de behandeling) geven aan 

dat de hiërarchische familieverhoudingen hun werk soms lastig maken. de 

milieuonderzoeker heeft bijvoorbeeld gemerkt dat in Marokkaanse families de 

vrouwen niet altijd bij het gesprek aanwezig zijn als hij een huisbezoek aflegt. Pas 

later komt hij er dan achter dat moeder wel thuis was, maar niet bij het gesprek 

aanwezig mocht zijn. als de vrouwen in de familie wel bij het gesprek aanwezig zijn, 

komen ze niet altijd aan het woord, zegt de milieuonderzoeker:



90

ik stel soms rechtstreeks vragen aan de tijdens het gesprek aanwezige 

vrouw/moeder/dochter, ook al worden zij - vaak onuitgesproken - aan de 

kant geschoven door bijvoorbeeld de vader of broer.  Mocht ik desondanks 

informatie missen, probeer ik om de vrouw achteraf telefonisch te 

benaderen. dit betekent helaas niet dat dit altijd aanvullende informatie 

oplevert.

Het ‘schenden’ van de culturele code is in dit geval noodzakelijk voor het onderzoek. 

de buitendienstfunctionaris in de kliniek is genoodzaakt een andere strategie te 

hanteren. Voor haar is het juist belangrijk om heel voorzichtig te laveren tussen het 

opbouwen van een goede samenwerkingrelatie met de familie en het vergaren van de 

juiste informatie, bijvoorbeeld om in te schatten of het verantwoord is dat de patiënt 

tijdens een verlof zijn familie bezoekt. 

in twee casussen (Turkse patiënten) wordt in het dossier beschreven dat het mannelijke 

familiehoofd aan de totstandkoming van het delict bijdraagt door de patiënt te wijzen 

op zijn geschonden eer. 

Werk 

Tijdens de arbeidstraining speelt het thema hiërarchie een rol. 

Werkmeester 1: ik wil een beetje weerwoord hebben. ik zeg ook wel eens 

expres: ”dat moet je zo doen”, terwijl ik eigenlijk ook wel weet dat het 

andersom moet. Want ik probeer ze ook een beetje uit te dagen, maar dat 

is er heel moeilijk in te krijgen. 

Werkmeester 2: ik heb ook wel eens met een patiënt gehad dat ‘ie 

heel onderdanig was. dan komt hij met een goed werkstuk aanzetten 

en probeer ik hem uit zijn tent te lokken. Van: “je had het toch goed 

gemaakt? Waarom geef je dan geen tegengas!” 

de patiënt ziet de werkmeester als autoriteit, dus gaat niet met hem in discussie. de 

arbeidstrainer verwacht dit wel, omdat dit in de maatschappij ook van werknemers 

wordt verwacht. Het is hun taak om de patiënt goed voor te bereiden op een zinvolle 

dagbesteding in de maatschappij. daarom passen ze geen speciale benadering toe, 

buiten worden de patiënten immers ook zoals elk ander behandeld. “doe je iets fout, 

zeg het dan gewoon. We gaan er niet omheen zitten draaien, maar gaan gewoon heel 
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normaal met elkaar om.” Wat onder ‘normaal’ wordt verstaan, kan echter per cultuur 

verschillen. de werkmeesters voegen daaraan toe dat ze wel maatwerk leveren en 

rekening houden met de stoornissen of handicaps van de patiënten: een patiënt met 

een stoornis in het autismespectrum zullen ze anders aanspreken dan iemand met een 

antisociale persoonlijkheidsstoornis.

Medisch personeel 

een aantal maal wordt in de interviews genoemd dat artsen vanwege hun beroep 

hoger in de hiërarchie staan bij sommige allochtonen. Zowel een psychiater, een 

psychotherapeut en de verpleegkundigen in de Van der Hoeven Kliniek geven aan 

dat ze daar de vruchten van plukken. de psychiater vertelt bijvoorbeeld dat de mate 

van openheid over problemen “een wereld van verschil kan zijn tussen culturen, want 

je hebt culturen waarbij, vooral als je een delict hebt gepleegd, schaamte een heel 

grote rol speelt.” Wat dat betreft heeft hij het als dokter gemakkelijk, geeft hij aan. 

in de meeste culturen praten mensen toch gemakkelijker met een dokter, heeft hij 

ervaren. 

Verpleegkundigen van de medische dienst geven aan dat dit vooral geldt voor de 

patiënten uit islamitische culturen; zij zijn terughoudend in hun klachtenpresentatie 

en behandelen de verpleegkundige met veel respect. de antilliaanse patiënten vinden 

zij juist eerder dwingend. de psychotherapeute maakt er eveneens gebruik van dat 

zij door sommige allochtone patiënten als dokter wordt beschouwd. een patiënt heeft 

haar bijvoorbeeld verteld dat hij naar haar luistert, omdat ze de dokter is, terwijl hij 

vanuit zijn cultuur heel andere opvattingen over mannen en vrouwen heeft en minder 

snel naar een vrouw zal luisteren. een diagnosticus vraagt zich om deze reden af of 

het zinvol is om met een tolk te werken tijdens het psychodiagnostisch onderzoek; 

“in sommige culturen is het eigenlijk not done om je emoties te bespreken met een 

vreemde die geen dokter is, dus of je dan achterkomt wat je eigenlijk zou willen 

weten, is dan ook de vraag.”

Verhouding met begeleiders 

in drie dossiers wordt beschreven hoe verschillende opvattingen over machts-

verhoudingen leiden tot conflicten met de begeleiders. Patiënten vinden dat hun 

(vaak jonge en vrouwelijke) begeleiders hen niet met het gewenste respect bejegenen 

en accepteren grensstellingen van hen minder snel dan van oudere, mannelijke 

begeleiders. 
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Migratie en acculturatie 

Problemen die samenhangen met migratie en acculturatie komen veelvuldig terug, 

met name in de dossiers. Migratieproblematiek verwijst naar de problemen die 

samenhangen met de verhuizing naar een nieuw land, zoals de afwezigheid van een 

steunend sociaal netwerk of het niet spreken van de taal. acculturatie is het proces 

van aanpassen aan de nieuwe omgeving, waarbij botsingen kunnen ontstaan tussen 

normen en waarden in de cultuur van herkomst en in het nieuwe land. in negentien 

van de 39 dossiers wordt gesproken over migratie- of acculturatieproblematiek; in 

vier van de negentien dossiers worden beide aspecten genoemd. 

Migratie

in elf dossiers van de negenendertig wordt melding gemaakt van problemen 

die volgens de onderzoekers samenhangen met migratie; er is sprake van een 

bepaald gevoel bij de patiënt ontheemd of ontworteld te zijn. Patiënten missen hun 

geboorteland en hun sociaal netwerk en zijn er niet goed in geslaagd hun draai te 

vinden in de nederlandse maatschappij. Ze raken in een isolement, vinden geen 

geschikte baan en grijpen naar drugs. Uiteindelijk leidt deze neerwaartse spiraal tot 

crimineel gedrag. in de dossiers wordt gesproken over een dalende levenslijn en 

maatschappelijk verval. Bij twee patiënten die op jonge leeftijd naar nederland zijn 

verhuisd wordt specifiek melding gemaakt van identiteitsproblemen. 

een psychiater in het Pieter Baan Centrum bevestigt dat migratie een belangrijke 

factor kan zijn bij het ontstaan van problemen: stress als gevolg van een migratie 

kan psychische problemen veroorzaken en uitmonden in delinquent gedrag. als 

voorbeeld noemt de psychiater verdachten die kort na hun migratie een delict plegen, 

terwijl ze in hun eigen land geen strafblad hebben. daarnaast kan trauma een rol 

spelen, evenals de complexiteit van de nederlandse maatschappij: “die is al een stuk 

complexer dan bijvoorbeeld een oost-europese samenleving, dit kan erg stressvol 

zijn. Tel de taalproblemen daarbij op en dan zit je in een vrij benarde positie.” 

Acculturatie 

in twaalf dossiers wordt melding gemaakt van acculturatieproblematiek: de eigen 

waarden botsen met nederlandse opvattingen. Vaak wordt dit in de familiesfeer 

duidelijk. Voor eerste generatie patiënten geldt dat in het contact met hun partner en 

kinderen (vijf gevallen). in een drietal casussen is dit uitgemond in een levensdelict. 

Tweede generatie patiënten hebben moeite met het leven tussen twee culturen, met 
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de verschillen tussen de wereld van hun ouders en de wereld buiten het eigen gezin. 

dit wordt benoemd in vier dossiers. 

in één van de casussen wordt expliciet de relatie gelegd met leerproblemen van de 

patiënt. Vanwege zijn beperkte intelligentie zou hij slechter in staat zijn om zich de 

normen en waarden van de nederlandse samenleving eigen te maken. 

een groepsleider in de Van der Hoeven Kliniek geeft aan dat acculturatie onderdeel 

van de behandeling zou moeten zijn. Veel misverstanden tussen allochtonen en 

autochtonen komen volgens hem voort uit een gebrekkige integratie van de allochtone 

patiënt in de nederlandse samenleving. de hulpverlener moet zich om twee redenen 

hierin verdiepen: ten eerste om hem beter te helpen integreren in de nederlandse 

samenleving en ten tweede omdat mensen in tijden van crisis terugvallen op wat ze 

in het begin van hun leven hebben geleerd:

en de moeilijkheid is dat heel veel mensen rationeel een aantal 

nederlandse kwaliteiten overnemen, bijvoorbeeld de manier van 

communiceren, dus een aantal aanpassingen, maar cultuur gaat heel diep 

en dat zit uiteindelijk in je genen, dus als er een hele moeilijke situatie 

ontstaat, dan gaat men weer terug naar dat onbewuste en dan haal je 

daaruit wat je hebt meegekregen van je ouders en dan komt dat weer naar 

boven. en daar moeten we als behandelaars heel erg alert op zijn.

om de patiënt te begeleiden naar zijn toekomst, moet de behandelaar weten waar de 

patiënt vandaan komt, legt deze groepsleider uit. Volgens hem zou integratie in de 

nederlandse samenleving standaard een onderdeel van de behandeling moeten zijn. 

in de overige interviews met diagnostici en behandelaren in de kliniek komt dit 

onderwerp weinig naar voren, hoewel er wel over gerapporteerd wordt. in de dossiers 

in de behandelfase komt het aan bod, maar weinig expliciet en merendeels in ‘niet-

officiële’ behandelstukken, zoals het cultureel interview. in de voorbereidende fase 

wordt vaker genoemd dat mogelijk sprake is van migratie- en acculturatieproblematiek. 

daaruit zou geconcludeerd kunnen worden dat het in de behandeling weinig aandacht 

krijgt. desalniettemin is iedere tbs-behandeling gericht op veilige resocialisatie in de 

nederlandse samenleving.  
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Taal 

Taalproblemen worden in alle fases van de tbs-maatregel genoemd. rechters geven 

aan soms moeilijk met verdachten of patiënten te kunnen communiceren. een tbs-

behandeling is nauwelijks mogelijk zonder taal. diagnostici hebben taal nodig om tot 

een beschrijving van de patiënt te komen en behandelaren gebruiken taal om met de 

patiënt zijn gedachten, gevoelens en gedrag onder de loep te nemen. elkaar kunnen 

verstaan is daarbij een randvoorwaarde. onze respondenten (pro justitia rapporteurs, 

rechters en medewerkers in de Van der Hoeven Kliniek) geven echter aan dat veel 

allochtone patiënten het nederlands onvoldoende beheersen.

”Taal komt nog voor de diagnostiek” legt een psychiater van het PBC uit. om 

fatsoenlijk diagnostisch onderzoek uit te voeren moet men in staat zijn elkaar te 

begrijpen en dat is bij allochtone patiënten vaak een heikel punt. een diagnosticus uit 

de kliniek maakt onderscheid tussen beschrijvende en classificerende diagnostiek. 

Het onderscheid tussen as 1 en as 2 stoornissen is wel te maken als patiënten gebrekkig 

nederlands spreken. Het beschrijven - “als je precies wil weten wat iemand denkt of 

voelt” geeft de diagnosticus aan - is een stuk lastiger als de patiënt slecht nederlands 

spreekt: 

Want ja, bij sommige patiënten denk ik dan: dat weet ik gewoon niet! 

Want hij kan me dat niet uitleggen en ik ben niet bij machte om dat op 

een andere manier boven tafel te krijgen.

Het voeren van diepgaande gesprekken en praten over emoties in een andere taal 

kan lastig zijn: soms hebben patiënten geen woorden paraat om hun gevoelens te 

omschrijven of gebruiken ze daar de verkeerde woorden voor. een psychotherapeute 

beschrijft dat een patiënt een gebeurtenis als ‘spijtig’ bestempelde, terwijl later 

bleek dat hij bedoelde te zeggen dat hij het ‘heel erg’ vond. Vertaald naar termen van 

probleembesef kan dit een behoorlijk verschil betekenen. ook de patiënten beamen 

dat het lastig is om je gevoelens in een andere taal uit te drukken. een patiënt zegt 

daarover: 

ik kan beter mijn emoties uiten in het Turks, in het nederlands vind ik 

het vaak nog lastig. Bij de diagnose had ik de vragenlijst ook in het Turks 

ingevuld. dat was wel beter. 
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een andere respondent vraagt zich af of mensen die het nederlands zo slecht 

beheersen, überhaupt een tbs-behandeling moeten krijgen: “Het is zo’n verbale 

cultuur”, legt hij uit. 

Diagnostische instrumenten 

diagnostische testen bevatten meestal taalgevoelige items. dubbele ontkenningen 

worden bijvoorbeeld genoemd; een patiënt moet aangeven of hij het eens of oneens 

is met de stelling ‘ik ben nooit ongelukkig.” Volgens een kliniekmedewerker (die 

gewerkt heeft als diagnosticus) werden dat soort vragen ‘iets te veel’ gesteld – voor 

allochtonen is dat een nog groter probleem dan voor autochtone patiënten. een 

psychodiagnostisch medewerker bij het PBC geeft aan dat er niet veel alternatieven 

zijn voor verbale testen. een multiculturele capaciteitentest is beschikbaar, waarbij 

de nadruk meer op non-verbale vaardigheden ligt. dit is echter geen volwaardig 

alternatief voor andere intelligentietoetsen, omdat het maar een deel van het iQ meet. 

de instructie bij de test is bovendien alsnog verbaal, dus rijst de vraag of de patiënt 

deze wel begrijpt. 

ongeacht de gebrekkige toetsen vinden de meeste behandelaren dat ernaar gestreefd 

moet worden patiënten zoveel mogelijk nederlands te laten spreken. Uiteindelijk 

moeten ze immers in de nederlandse samenleving resocialiseren en daarvoor is 

een goede taalvaardigheid gewenst. overigens lijken patiënten dit zelf soms ook 

te onderschrijven. een diagnosticus in de Van der Hoeven Kliniek vertelt daarover:

ik heb van de week nog een patiënt geïnterviewd, die als heel vlak wordt 

ervaren en als ik met hem praat, vind ik dat ook wel zo, dus ik vroeg: 

“praat jij nu eigenlijk makkelijk over emoties?” en toen zei hij: “met 

mijn moeder, in mijn eigen taal gaat het een stuk makkelijker”. en hij 

woont al heel lang in nederland, hij kan het ook allemaal wel, maar er is 

natuurlijk wel… en toen vroeg ik hem ook: zou het nou helpen als je de 

test in je eigen taal zou kunnen doen? Maar dat wilde hij niet, gewoon in 

het nederlands, hij vond dat alles in het nederlands zou moeten kunnen. 

Maskeren van slechte taalbeheersing 

een ander probleem waar de professionals tegenaan lopen is dat de patiënten hun 

taalachterstand kunnen maskeren. Ze lopen er niet mee te koop en zeggen zelden 

openlijk dat ze iets niet begrijpen. eén van de patiënten legt tijdens een groepsdiscussie 
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met medepatiënten uit waarom het voor hem moeilijk is om aan te geven dat hij iets 

niet begrijpt.

 

Allochtone patiënt: ik heb het nederlands op straat geleerd en ik begrijp 

lang niet alles, vooral als het groepsdiscussies zijn zoals deze, ik begrijp 

heel veel niet.

Interviewer: Vraag je dan om uitleg?

Allochtone patiënt: nee, want ik wil de mensen niet onderbreken, dat is 

niet netjes en ik wil ze niet storen.

Nederlandse patiënt 1: Maar je moet het juist wel doen! anders begrijp 

je er niets van!

Allochtone patiënt: nee, nee, ik vind het niet netjes. als mensen zitten te 

praten, ga ik niet 100 keer onderbreken dat ik het niet begrijp.

Nederlandse patiënt 1: Maar dan leer je het nooit!

Nederlandse patiënt 2: Maar misschien is het gewoon niet zo belangrijk 

voor je?

Allochtone patiënt: Jawel, ik vind het wel belangrijk, maar ik wil gewoon 

niet storen, dat vind ik niet leuk. 

Interviewer: is dit iets vanuit je cultuur?

Allochtone patiënt: Ja, inderdaad, ik heb geleerd dat het niet netjes is om 

mensen te onderbreken

opvallend is de dynamiek tussen de allochtone en autochtone patiënten. autochtone 

patiënten zijn van mening dat je duidelijk moet aangeven dat je iets niet begrijpt, 

de allochtone patiënt blijft vasthouden dat hij het onbeleefd vindt om mensen te 

onderbreken en er liever over zwijgt. de patiënt geeft aan dat hij dan alweer vergeten 

is wat hij niet begreep. 

Voor diagnostici en behandelaren is het moeilijk om in te schatten hoe goed de patiënt 

het nederlands machtig is. Soms komt men daar bij toeval achter, bijvoorbeeld 

wanneer een patiënt op de vraag van een diagnosticus antwoordde “nee, nee dat heb 

ik niet” terwijl hem helemaal geen ja/nee vraag werd gesteld. een andere respondent 

vertelt hoe hij eveneens per toeval erachter kwam hoe slecht één van zijn patiënten 

het nederlands beheerst, omdat ze samen teksten aan het vertalen waren: 
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dat maskeert hij normaal gesproken, heb ik ontdekt, want hij draait 

gewoon mee in die behandeling. Maar hij noemt mij woorden die gewoon 

echt niet kloppen, hele gewone woorden. Het woord ‘mager’, daar dacht 

hij van dat het kwetsbaar en zwak betekent en dan kan je het wel zo 

gebruiken, maar hij dacht dat magere mensen kwetsbare mensen zijn en 

zo heb je een heleboel andere woorden en dan denk ik “jeetje, zo gaat 

het dus met hem, ze doen allemaal alsof ze het verstaan en er wordt hier 

ingewikkeld gesproken met al die termen vanuit de behandeling en alles 

gaat over het ‘ik’ en zelfidentiteit” en ik weet eigenlijk wel zeker dat de 

helft hem ontgaat. 

Patiënten nemen het behandeljargon over; daardoor lijkt de taalbeheersing al snel 

redelijk goed te zijn. Groepsleiders geven aan dat ze denken dat patiënten de 

woorden soms wel snappen, maar de achterliggende concepten niet. Ze verstaan de 

taal wel, maar begrijpen alsnog niet wat wordt gezegd. Hieraan wordt toegevoegd 

dat patiënten dit soms lijken in te zetten. als een gesprek moeilijk wordt, wordt hun 

nederlandse taalbegrip plots slechter.

een hoofd behandeling in de Van der Hoeven Kliniek geeft aan dat “wij de neiging 

hebben heel verbaal te werken en de lat heel hoog te leggen en veel te weinig rekening 

te houden met wat mensen aankunnen”. Uiteindelijk voelen behandelaren toch aan 

dat een patiënt veel niet begrijpt, geeft een andere respondent in de Van der Hoeven 

Kliniek aan; een patiënt knikt sneller ‘ja’ ter bevestiging dat hij het begrepen heeft en 

vraagt niet door. deze respondent merkt bij zichzelf al dat hij de neiging heeft om in 

zo’n gesprek sneller af te haken, omdat het erg vermoeiend is. allochtone patiënten 

met taalproblemen krijgen daarom minder aandacht, denkt hij. 

een ambulant werkende pro justitia rapporteur (psychiater) vertelt dat het verkeerd 

inschatten van iemands taalbeheersing zelfs tot misdiagnoses kan leiden. Hij heeft 

met een patiënt gewerkt bij wie schizofrenie was gediagnosticeerd, omdat de 

betreffende patiënt voortdurend vreemde uitspraken deed. Bij nader inzien bleek dat 

de patiënt, die op het eerste gezicht goed nederlands sprak, zijn uitingen direct uit 

het Surinaams vertaalde. daardoor kwamen zijn uitspraken bizar over. Pas toen de 

taalbarrière vele jaren later werd blootgelegd kon men de diagnose bijstellen. 
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Omgaan met taalbarrières 

Tolken

in 2004 werd in het Pieter Baan Centrum bij 28% van alle migranten (eerste en tweede 

generatie) een tolk ingeschakeld (Spangenberg & Walma 2007). in de bestudeerde 

dossiers in de behandelingsfase is in drie gevallen melding gemaakt van het inzetten 

van tolken. dat in de Van der Hoeven Kliniek zeer onregelmatig met tolken wordt 

gewerkt is deels inherent aan het kliniekbeleid, waarbij de patiënten zoveel mogelijk 

worden gestimuleerd om nederlands te spreken. de onderwijsafdeling biedt daar 

goede faciliteiten voor. 

een buitendienstfunctionaris geeft echter aan dat tolken vaker ingeschakeld zouden 

moeten worden: tolken weten immers precies hoe je met bepaalde mensen moet 

communiceren en op die manier sluit je meer aan bij de behoefte van de patiënt. 

Bovendien is het niet eenvoudig om het juiste taalniveau van een patiënt of verdachte 

in te schatten. logischerwijs spreekt het dan ook niet vanzelf dat met tolken gewerkt 

wordt. in een pro justitia rapportage wordt beschreven dat ervoor gekozen is om geen 

tolk in te schakelen, omdat de betrokkene het nederlands voldoende beheerst. de 

patiënt denkt daar zelf echter anders over, geeft hij in een focusgroepdiscussie aan. 

Hij vertelt dat hij het nederlands heel slecht verstaat, maar dit niet durft aan te geven. 

een medewerker in het Pieter Baan Centrum geeft aan dat ook bij patiënten die goed 

engels spreken, een tolk wenselijk kan zijn. Professionals denken dat ze het engels 

goed genoeg onder de knie hebben – dat is echter lang niet altijd voldoende om op 

het niveau van een moedertaalspreker over intieme gevoelens te spreken. 

respondenten in zowel het Pieter Baan Centrum als de Van der Hoeven Kliniek 

geven aan dat het werken met tolken een speciale vaardigheid vereist. Sommige 

tolken vertalen niet letterlijk, maar geven hun eigen interpretatie aan wat er wordt 

gezegd. een medewerker van het Pieter Baan Centrum vertelt dat ze altijd goed 

voorbespreekt met de tolk wat het doel is van het gesprek en wat ze van de tolk 

verwacht. ook als de verdachte iets heel geks zegt, moet dat letterlijk vertaald 

worden; uiteraard voor zover dat mogelijk is, aangezien sommige uitdrukkingen zich 

nauwelijks laten vertalen. een andere respondent in het Pieter Baan Centrum heeft 

wel eens meegemaakt dat de tolk de bewoordingen van de onderzochte veel netter 

vertaalde dan het daadwerkelijk werd gezegd, de tolk deed dit uit respect voor de 

onderzoeker. een medewerker in de Van der Hoeven Kliniek geeft aan dat dit soort 

misverstanden geen uitzonderingen zijn. ook al heeft ze niet alleen goede ervaringen 
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met tolken, ze noemt het toch de beste manier om een taalbarrière te overbruggen, 

“maar dan moeten het wel goede tolken zijn”.

Verdachten of patiënten zijn zelf niet altijd van een tolk gediend (blijkend uit twee 

dossiers en drie interviews met professionals) omdat ze bang zijn dat hun privacy 

in het geding komt; de tolk komt misschien uit dezelfde etnische gemeenschap in 

nederland als de onderzochte zelf. Bovendien kunnen spanningen tussen etnische 

groepen het lastig maken: een Koerdische verdachte zal een Turkse tolk niet altijd op 

prijs stellen, geeft één van de geïnterviewden aan. 

Aanvullende oplossingen

omdat het in de behandelingsfase (die doorgaans meerdere jaren duurt) onmogelijk is 

om bij elk gesprek een tolk in schakelen, geven behandelaren aan dat ze trucs hebben 

ontwikkeld om beter met anderstalige patiënten te communiceren. Groepsleiders 

geven aan dat ze de patiënten laten samenvatten als ze het vermoeden hebben dat de 

patiënt niet alles begrijpt:

Interviewer: en je zei net dat je een patiënt laat samenvatten: zijn er 

mensen die andere trucjes gebruiken om beter met een patiënt te kunnen 

communiceren?

Groepsleider 4: Plaatjes, die werken bij … [naam van patiënt, nV] heel 

goed. 

Groepsleider 5: Het is eigenlijk wel goed dat je dat zegt, want ik denk 

nu aan … [andere patiënt, nV], die is zo vervelend soms en dan zit ze 

keihard te liegen over afspraken die niet gemaakt zijn en dan denk ik: 

“raar, je zat er zelf bij!” maar nu denk ik: oh, misschien heeft ze het niet 

begrepen! dus samenvatten zou wel goed zijn, ik denk dat ik het zelf ook 

ga gebruiken!

de theorie en de praktijk lopen dus uiteen. in eerste instantie knikt men instemmend 

en geeft aan te controleren of een patiënt het begrepen heeft. Conflicten worden 

bovendien altijd uitgesproken wanneer de rust is wedergekeerd, voegen de 

geïnterviewden daar aan toe. ook dan kunnen taalproblemen of misverstanden door 

culturele verschillen aan het licht komen. eén van de groepsleiders geeft echter aan 

dat het in de praktijk niet altijd zo duidelijk is. dat de werkelijkheid weerbarstiger 

is blijkt ook uit het verlengingsadvies van één van de patiënten. daarin wordt 
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geschreven dat niet meteen duidelijk naar voren komt hoe gebrekkig deze patiënt het 

nederlands beheerst, omdat de patiënt “in eerste instantie onvoldoende aangeeft wat 

hij wel en niet begrijpt”. de vraag is echter wiens verantwoordelijkheid het is om dit 

aan het licht te brengen. 

in het verlengingsadvies van een andere patiënt wordt beschreven dat deelname aan 

een psychotherapeutische groepsbehandeling wordt stopgezet, onder meer vanwege 

de taalbarrière. 

in de communicatie met allochtone patiënten wordt gebruik gemaakt van idiomatische 

uitdrukkingen (beeldspraak, spreekwoorden, gezegdes et cetera). dit blijkt uit een 

focusgroepdiscussie en een individueel interview. daarin wordt gevraagd of de 

behandelaar op een andere manier communiceert met buitenlandse patiënten:

Ja, ik denk het wel, dat je sowieso minder moeilijke woorden gebruikt. 

Toevallig hadden we pasgeleden met een familie en toen werd de 

risicotaxatie uitgelegd. Het gebeurt dan echt aan de hand van voorbeelden 

en dan wordt er ook echt een elastiekje bij gepakt om uit te leggen dat de 

rek eruit is, dat dit niet meer werkt en er dus iets anders moet, dus er wordt 

ook meer met metaforen gewerkt en je moet ook zeker het niveau van je 

spreken aanpassen bij mensen die minder goed nederlands spreken.

Men doet zijn best om geen moeilijke woorden te gebruiken. desalniettemin zijn 

idiomatische uitdrukkingen (waaronder het gebruik van metaforen) taalkundig 

gezien het meest complex om aan te leren.22 Ze horen bij het laatste stadium 

van taalverwerving; pas op het niveau van een moedertaalspreker leer je deze 

uitdrukkingen. Behandelaren lijken zich niet altijd bewust te zijn van de complexiteit 

van hun taalgebruik als het gaat om de communicatie met (allochtone) patiënten. 

Tijdens een focusgroepdiscussie met verpleegkundigen in de Van der Hoeven 

Kliniek blijkt dat het zinvol is om bijzondere aandacht te geven aan etnische 

minderheden. de aanwezigen noemen het taalprobleem unaniem als complicerende 

factor. Het vergt bijvoorbeeld veel tijd en energie om allochtone patiënten met 

diabetes adequate voorlichting te geven. de respondenten geven aan dat ze hier 

nooit eerder in teamverband over hebben gesproken en besluiten dat het wenselijk 

22 alleen op het hoogste taalbeheersingsniveau, C2, kan worden verwacht dat men idiomatische uitdrukkingen 
begrijpt (Counsil of europe, 2001).  
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is om voorlichtingsmateriaal in andere talen beschikbaar te stellen. dat zal veel 

hindernissen wegnemen, wordt geconcludeerd. 

Eigen taal spreken in de kliniek

in de Van der Hoeven Kliniek wordt de patiënten dringend geadviseerd snel 

nederlands te leren en vaak hebben ze daar zelf ook behoefte aan. dat wil echter 

niet zeggen dat ze af en toe, wanneer ze onder elkaar zijn, niet graag hun eigen 

taal spreken. Buiten de verplichte programmaonderdelen zoeken de antilliaanse 

patiënten elkaar regelmatig op en spreken Papiamento met elkaar. in de kliniek 

wordt een levendige discussie gevoerd over de wenselijkheid hiervan: 

Groepsleider 1: Bepaalde mensen zoeken toch meer toenadering tot 

elkaar, en ook in de eigen taal. Ze weten dat echt praten niet mag, maar 

zo’n ‘hallo’, ja dat moeten ze dan toch even zeggen. 

Groepsleider 2: Ja, dat is ook wel zoiets hè? als ze met elkaar praten in 

de eigen taal, daar hebben we hele discussies over gehad. nou, van mij 

mogen ze. Zolang ik er niet bij zit, vind ik het prima.

Groepsleider 1: Ja, maar als je erbij bent, dan niet.

Groepsleider 2: nee, dat is onbeleefd.

Coördinator: en onveilig. 

Groepsleider 2: Maar als iemand zit te praten en ik loop gewoon voorbij, 

dan vind ik het best. Heb ik echt geen moeite mee, maar daar hebben we 

dus wel flinke discussie over gehad, want een aantal collega’s spreekt ze 

dan wel aan, ook op de gang. 

Coördinator: ik zou daar wel problemen mee hebben bijvoorbeeld.

Groepsleider 3: en je hebt ook wantrouwende patiënten hè die het niet 

kunnen verstaan en dan denken ze: “oh, die twee zitten daar over mij te 

praten!”

Het kan onveilig zijn als deze patiënten in hun eigen taal praten, als er anderen bij 

zijn is het bovendien onbeleefd. Tot slot wordt genoemd dat achterdochtige patiënten 

er erg wantrouwend van kunnen worden. Tegenstanders vinden dit redenen om 

het te verbieden. Voorstanders wijzen er juist op dat in de kliniek de maatschappij 

als referentiekader wordt gehanteerd. ‘Buiten’ mogen mensen in hun vrije tijd, als 

ze onder elkaar zijn ook in hun eigen taal praten. Men vindt het begrijpelijk dat 

patiënten daar soms behoefte aan hebben. aangezien ze meestal niet bij elkaar op de 
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kamer mogen komen, moeten ze het in de gang doen. Sommige patiënten voelen zich 

gediscrimineerd wanneer ze met taalgenoten niet in hun eigen taal mogen spreken. 

een respondent denkt dat het ook door de politieke geschiedenis kan komen: “de 

meeste van die mannen mochten vroeger op school geen Papiamento spreken en dan 

werden ze ook nog eens vaak opgevoed door nonnen en toen moesten ze nederlands 

praten, dus dat is ook de taal van de onderdrukker”. 

al met al blijkt het taalprobleem een belangrijk obstakel te vormen in de behandeling 

van allochtone patiënten. Patiënten kunnen in de kliniek intensieve lessen 

nederlands volgen maar dit lost het directe probleem niet op. daarvoor kunnen 

tolken worden ingeschakeld, hoewel zowel patiënten als behandelaren hier niet 

onverdeeld enthousiast over zijn. Behandelaren vertrouwen daarom vooral op hun 

eigen vermogen om met handen en voeten toch zo goed mogelijk te communiceren 

met allochtone patiënten. 

Cultuur is een breed begrip, daarvan zijn de meeste respondenten overtuigd: 
het is een gemene deler die mensen met elkaar verbindt en groepen van elkaar 
scheidt. dat dit breder is dan etniciteit staat voor de meeste geïnterviewden 
vast (zowel patiënten als medewerkers). 

desondanks ervaart men relevante verschillen tussen het werken met allochtone 
en autochtone patiënten. Ten eerste spelen taalproblemen in alle fases van de 
tbs-maatregel een rol. Hiervan lijkt men zich niet altijd voldoende bewust 
te zijn. daarnaast wordt gesignaleerd dat allochtonen vaker hun delicten 
ontkennen. rechters geven aan dat dit van invloed kan zijn op de strafmaat. 
desondanks blijkt uit twee dossiers dat patiënten kunnen uitstromen terwijl ze 
hun delicten blijven ontkennen. daarnaast wordt gesignaleerd dat allochtone 
patiënten, in tegenstelling tot autochtonen, op een andere manier omgaan 
met schuld en schaamte, meer moeite hebben met het geven van openheid en 
andere ideeën hebben over genderverhoudingen en hiërarchie dan autochtone 
patiënten.  

de interviews, focusgroepdiscussies en het dossieronderzoek vullen elkaar 
over het algemeen aan. opvallend is dat migratie- en acculturatieproblematiek 
nauwelijks expliciet wordt benoemd in de interviews, terwijl het in de dossiers 
regelmatig wordt beschreven. 
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4.2 Fase één: voorbereiding

in dit onderdeel staat centraal op welke manier culturele factoren een rol spelen in de 

voorbereidende fase van de tbs-maatregel. eerst wordt beschreven op welke manier 

cultuur relevant is in de pro justitia rapportages volgens respondenten in het Pieter 

Baan Centrum, volgens een ambulant werkend forensisch psychiater en zoals blijkt 

uit het dossieronderzoek. Vervolgens wordt beschreven op welke manier cultuur een 

rol speelt in de vordering van de officier van justitie, zoals uit het dossieronderzoek 

naar voren komt. Tot slot wordt beschreven op welke manier cultuur relevant is 

volgens een interview met twee rechters.  

4.2.1 Diagnostiek en risicotaxatie in de pro justitia rapportages 

Niet strafbaar is hij die een feit begaat, dat hem wegens de gebrekkige ontwikkeling 

of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens niet kan worden toegerekend (artikel 

39, wetboek van strafrecht).

Het doel van het diagnostisch onderzoek is vaststellen of sprake is van een stoornis 

of gebrekkige ontwikkeling. Vervolgens wordt de mate van toerekeningsvatbaarheid 

bepaald en het recidiverisico. een ambulant werkende pro justitia rapporteur geeft 

aan dat culturele diversiteit op drie manieren terug zou moeten komen in de adviezen 

aan de rechtbank: in de interpretatie van het delict, in de verklaring van het gedrag 

van de betrokkene en in algemene achtergrondinformatie over de cultuur waarin de 

betrokkene is opgegroeid. Wanneer aan al deze aspecten aandacht wordt besteed, kan 

de rechtbank zien dat de pro justitia rapportage zorgvuldig is opgesteld. 

Cultuur en delict

Ten eerste dient bepaald te worden op welke manier cultuur een rol speelt in het 

delict. een ambulant werkende rapporteur zegt daarover: 

en daarbij is het lastige dat het gedrag van iemand, dat kun je naar nederlandse 

maatstaven beschrijven: iemand slaat zijn vrouw, of mishandelt, isoleert, 

dat zijn allemaal nederlandse begrippen. Slaan is slaan en dat is niet anders 

in Marokko dan in nederland. Maar het belangrijkste is dat je daar doorheen 

kan kijken en kan zeggen dat het gedrag van de persoon wordt gestuurd of 

bepaald door factoren die liggen in de achtergrond van de persoon. en ik 
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vind dat je dat moet doen omdat je daarmee voorkomt dat je al aan het 

begin het gedrag van iemand pathologiseert. 

een psycholoog in het Pieter Baan Centrum geeft aan dat slechts in een handvol 

delicten cultuur een expliciete rol speelt; het gaat voornamelijk om de zaken van 

zogenoemd eergerelateerd geweld. Cultuur alleen vormt zelden de aanleiding tot een 

delict. Het kan wel een bijdrage leveren aan beschermende of juist risicofactoren.  

een milieuonderzoeker daarentegen, wijst erop dat veel delicten in de familiesfeer 

worden gepleegd. Familieverhoudingen zijn dan bijvoorbeeld belangrijk en die zijn 

volgens hem per definitie cultureel gekleurd. 

Risicotaxatie

in het Pieter Baan Centrum wordt gewerkt met de HCr-20, de PCl-r en de SVr-20 

(Boer, Hart, Kropp & Webster, 1997). een psychiater in het Pieter Baan Centrum 

geeft aan dat de items zijn gebaseerd op de westerse cultuur: “neem bijvoorbeeld het 

item promiscuïteit in de PCl-r: antilliaanse mannen hebben vaak meerdere relaties 

en hebben vaak ook kinderen bij meerdere vrouwen. dan scoort iemand best hoog 

op dat item”. dit item zal bij allochtonen waarschijnlijk niet meegenomen worden 

en weinig voorspellende waarde hebben. acculturatieproblematiek als risicofactor 

(zoals in de HKT-30) herkent ze niet: dat vindt ze te zwart wit: “het is niet automatisch 

zo dat segregatie risicovol is en perfecte integratie niet”. Trauma kan een rol spelen, 

evenals de complexiteit van de nederlandse maatschappij in vergelijking met 

andere samenlevingen. Bovendien kan een migrant perfect geïntegreerd zijn in de 

nederlandse samenleving: hoog opgeleid, goede baan – en toch opeens een delict 

plegen vanuit ‘andere’ normen en waarden. 

Cultuur en stoornis

om tot een goede diagnose te komen is kennis over de culturele achtergrond van 

de betrokkene noodzakelijk. Je persoonlijkheid is immers doordrongen van cultuur, 

geeft een psycholoog in het Pieter Baan Centrum aan, dit merk je vaak pas als je in 

contact komt met andere culturen. Hoewel persoonlijkheid volgens haar niet bepaald 

wordt door cultuur, zijn er wel culturen “waarin bepaalde gedragingen overheersen, 

die afwijken van de onze”. als voorbeeld noemt ze arabieren die op een bloemrijke 

manier praten, waarvan wordt gezegd dat het narcistisch is. “Maar goed, wat is 

narcisme?” vraagt ze zich af: “Je spreekt pas van een stoornis als het disfunctioneel 

wordt of als zodanig wordt gezien, dus dat is lastig.” 
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een psychiater in het Pieter Baan Centrum wijst eveneens op het belang van cultuur. 

Mensen uit sommige oost-europese landen zijn over het algemeen misschien wat 

achterdochtiger dan nederlanders, weet ze, omdat de autoriteiten in die landen niet 

altijd te vertrouwen zijn. enig wantrouwen is heel gezond in die samenlevingen. 

Kennis nemen van dit verschil is belangrijk. daaraan kleven volgens haar wel 

twee bezwaren. Ten eerste is het belangrijk om niet te ‘overculturaliseren’, om 

geen paranoïde stoornissen over het hoofd te zien “omdat ze daar toch allemaal 

wantrouwig zijn”. de cultureel deskundigen in nederland hebben volgens haar de 

neiging om pathologie te normaliseren en cultuur een te grote rol toe te dichten. de 

biologisch georiënteerde psychiaters hebben juist eerder de neiging om cultuur te 

pathologiseren. de waarheid ligt volgens haar in het midden. Ten tweede dient men 

te waken voor stereotypering en cultuur niet zelf in te vullen. de psychiater geeft 

aan dat ze zelfs mensen uit het land waar ze is opgegroeid (niet nederland) niet 

altijd begrijpt. dat komt doordat cultuur uit veel meer dan alleen etniciteit bestaat; 

verschillen in subculturen en sociale klassen zijn minstens zo relevant. 

Voor het opbouwen van een werkrelatie is het van wezenlijk belang om cultuur mee 

te nemen. daarbij blijft het eigen verklaringsmodel (van de Westerse psychiatrie) 

als leidraad dienen – hoewel het verklaringsmodel van de patiënt aandacht dient te 

krijgen. in de cultural formulation of diagnosis staan aandachtspunten beschreven 

om hier in het psychodiagnostisch onderzoek rekening mee te houden. een ambulant 

werkende psychiater geeft aan dat veel collega’s deze bijlage niet kennen. de dSM-

iV-Tr wordt volgens hem als een receptenboek gebruikt en zo is het niet bedoeld. 

een medewerker van het Pieter Baan Centrum voegt daar echter aan toe dat de 

‘zware’ psychopathologieën (zoals schizofrenie, maar ook psychopathie) volgens 

haar universeel zijn en dat mensen in veel verschillende landen met deze categorieën 

werken. dat weet ze van bijeenkomsten van de World Psychiatric association, waar 

ze psychiaters uit de hele wereld ontmoet. 

ook uit dossieronderzoek blijkt dat de onderzoekers soms met de vraag worstelen 

of bepaald gedrag veroorzaakt wordt door een stoornis of culturele opvattingen. in 

één geval wordt genoemd dat de reclassering geen advies kan uitbrengen, omdat 

niet duidelijk is of de delicten voortkomen uit psychiatrische problematiek of 

eergerelateerd geweld. in twee andere casussen gaat het om het duiden van gedrag. in 

het ene geval twijfelen de onderzoekers of het gedrag van de verdachte als waan moet 

worden geduid of als religieuze uiting. in het andere geval hebben de onderzoekers 



106

niet voldoende informatie over de sociaal-culturele achtergrond van de onderzochte 

om te beoordelen of er sprake is van paranoïde uitingen. Uiteindelijk wordt bij 

alledrie de verdachten besloten dat de psychiatrische problematiek prevaleert. 

Het al dan niet duiden van gedrag als cultureel bepaald gebeurt niet consequent, 

blijkt uit het dossieronderzoek. in een pro justitia rapportage schrijft de psychiater 

dat er sprake is van een verhoogde narcistische kwetsbaarheid waarbij culturele en 

identiteitsproblemen een rol spelen in de enorme krenking die de patiënt ervaart. in 

het dossier van een andere patiënt wordt over vergelijkbare kenmerken gesproken 

(verhoogde krenkbaarheid, inflexibele denktrant). in deze casus beschrijft de pro 

justitia adviseur (psycholoog) de relatie met cultuur niet, terwijl de onderzoekers 

vermoeden dat dit relevant kan zijn 

Diagnostische instrumenten 

‘Context’ is eveneens het sleutelwoord bij het psychodiagnostisch onderzoek. een 

psycholoog in het Pieter Baan Centrum vertelt dat ze in haar studietijd eind jaren 

zeventig, een antilliaanse vriendin een iQ-test heeft laten maken in het kader van 

hun opleiding. Volgens de test zou deze vriendin het iQ van een zwakbegaafd 

persoon hebben. dat is echter in het geheel niet mogelijk, aangezien ze samen aan de 

universiteit hebben gestudeerd. Bij de analyse van het resultaat bleek dat hoofdzakelijk 

verbale componenten een rol speelden bij de totstandkoming van de score. Bovendien 

bleek haar studievriendin de afbeeldingen die in de tekst gebruikt werden, niet te 

herkennen. deze zijn uniek voor het westerse c.q. nederlandse schoolsysteem en 

blijken in een antilliaanse omgeving heel anders te zijn. de score van een toets moet 

dus altijd zorgvuldig geïnterpreteerd worden daarbij moet volgens de psycholoog in 

het Pieter Baan Centrum vooral gekeken worden naar discrepanties tussen de score 

van de test en de hoogst genoten schoolopleiding van de onderzochte. 

Taalproblemen kunnen voor een vertekening zorgen, maar ook bij de non-verbale 

testen speelt cultuur een rol. aan de basis van een test ligt namelijk een bepaalde manier 

van leren die in westerse schoolsystemen wordt aangeleerd en die in andere landen 

van de wereld heel anders kan zijn. niet alleen de taal verschilt, ook de concepten die 

daaraan ten grondslag liggen. dit geldt niet alleen voor intelligentieonderzoek. een 

psychodiagnostisch medewerker in het Pieter Baan Centrum geeft aan dat de MMPi 

bijvoorbeeld wel in meerdere talen beschikbaar is, maar dat de normgroepen en de 

schalen, op basis waarvan de conclusies worden getrokken, echter hetzelfde zijn. de 
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test zelf is niet specifiek gevalideerd voor etnische minderheden. Het is de taak van de 

onderzoeker om de scores in de context te plaatsen. 

Het belang van context 

Geïnterviewden in het Pieter Baan Centrum geven aan dat context erg belangrijk is 

om een goede diagnose te stellen en delictanalyse uit te voeren. de etnische groep 

waartoe iemand zichzelf rekent, maakt daar onderdeel van uit. Volgens de ambulant 

werkende rapporteur is dit het minst lastige onderdeel:

Het betekent dat de achtergrond van iemand altijd een rol speelt en dat 

geldt eigenlijk voor iedereen. en sommige dingen zijn weetjes: je weet 

van een Javaan die depressief is, dat hij zich nauwelijks uit. een creool 

die depressief is doet het veel theatraler, hè. Je weet dat Hindoestanen 

zich snel suïcideren en op een vrij heftige wijze met vloeistoffen, dus het 

drinken van chloor etc. dat zijn een beetje de dingen die aan zo’n cultuur 

vast zitten.

deze kennis heeft de respondent verzameld op basis van ervaring. een medewerker 

van het Pieter Baan Centrum wijst erop dat het eigenlijk de ‘gewone gang van 

zaken’ is dat achtergrondinformatie over betrokkenen wordt verzameld. dit gebeurt 

op verschillende manieren. Ten eerste stelt de forensisch milieuonderzoeker een 

uitgebreide levensloop van de betrokkene op, gebaseerd op hetero-anamnestische 

gegevens. daarnaast is het volgens een psychiater in het Pieter Baan Centrum zinvol 

dat de psychiater zelf een systemisch perspectief hanteert. Het opstellen van een 

genogram kan daarbij helpen. dit doet ze alleen als het relevant is; bij arabische 

families is dat eigenlijk altijd het geval, omdat de gezinnen zo groot zijn. een 

genogram kan inzicht bieden in de migratiegeschiedenis, in acculturatieproblemen en 

de rol van ouders en kinderen. Bovendien maakt het deze thema’s tastbaar en daardoor 

beter te bespreken. de psychiater wijst dan bijvoorbeeld op een onduidelijkheid in 

het genogram en vraagt welk familielid ontbreekt en hoe de verhoudingen met dit 

familielid zijn. 

naast de reguliere methoden om informatie te verzamelen over de context van de 

betrokkenen, zijn er specifieke methoden om meer zicht te krijgen op de sociaal-

culturele context. in de loop der jaren is in het Pieter Baan Centrum een databank 

aangelegd met algemene inleidingen over landen. in deze inleidingen wordt onder 
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meer aandacht besteed aan de geschiedenis van het land, de dominante culturen 

en religieuze stromingen. in 2004 werd in 11% van alle pro justitia adviezen over 

migranten een dergelijke inleiding gebruikt (Spangenberg & Walma, 2007). daarnaast 

worden antropologen ingeschakeld wanneer de rapporteur specifieke vragen heeft, 

bijvoorbeeld over sociale relaties in een bepaald gebied en wat wordt gezien als 

een normale omgang tussen jonge liefdespartners. Vervolgens is het de taak van de 

psychiater of psycholoog om deze informatie te koppelen aan de specifieke casus 

die hij onderzoekt en te beoordelen in hoeverre culturele opvattingen en praktijken 

meespelen. 

aandachtspunt hierbij is dat er geen centrale databank is die gevoed wordt met recente 

informatie. als een medewerker in het Pieter Baan Centrum een cultureel deskundige 

wil inschakelen, is hij of zij vaak aangewezen op de hulp van een ervaren collega 

die eerder een vergelijkbare casus heeft gehad. interessant is op welke informatie 

ambulant werkende rapporteurs zich beroepen, aangezien zij minder tijd hebben voor 

hun rapportages en waarschijnlijk minder hulp van collega’s inschakelen.23 een ander 

punt van aandacht noemen de medewerkers in het Pieter Baan Centrum: algemene 

informatie over een bepaalde cultuur hoeft niet op het individu van toepassing te zijn. 

Voorzichtigheid is daarom geboden. 

Tot slot dient vermeld te worden dat het niFP vanaf september 2011 een cursus 

aanbiedt om de culturele competenties van pro justitia rapporteurs substantieel te 

verbeteren.

om de rechter te adviseren over de mate van toerekeningsvatbaarheid van een 

verdachte, is het noodzakelijk om kennis te hebben van de sociaal-culturele 

achtergrond van de verdachte. alleen in deze context kan het gedrag (pathologie 

en delict) van de verdachte beoordeeld worden en krijgt het betekenis. Het 

Pieter Baan Centrum beschikt hiervoor over diverse voorzieningen. Het 

gebruik hiervan lijkt afhankelijk van de inzet van individuen en is (nog) niet 

sterk ingebed in de organisatiestructuur. Voor ambulant werkende rapporteurs 

geldt dit nog veel meer. Uitgaan van het individu is noodzakelijk om 

generalisering te voorkomen en de invloed van cultuur in het juiste perspectief 

te plaatsen (niet te veel en niet te weinig waarde toekennen). 

23 Medewerkers van het PBC geven aan dat een centrale databank wordt gemist. de vraag welke consequenties dit 
voor ambulante rapporteurs heeft, wordt door de onderzoekers geplaatst, niet door medewerkers van het PBC.  
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4.2.2 Vordering door de officier van justitie

in drie casussen24 is (enige vorm van) argumentatie van de officier van justitie 

gevonden over de inhoud van de vordering:

yy in één van deze casussen refereert de officier van justitie expliciet naar cultuur. 

onder het kopje ‘ernst van de feiten en persoon van de verdachte’ wordt in 

steekwoorden weergegeven dat de verdachte het zorgaanbod uit de weg gaat, 

dat zijn directe familie in winti gelooft en dat hij het niet eens is met het 

voorgestelde medicamenteuze beleid. Het lijkt erop dat het geloof in winti 

wordt opgevoerd als extra complicerende factor, die vrijwillige behandeling 

in de weg staat en dat dwangverpleging dus op zijn plaats is. 

yy in een andere casus pleiten zowel de advocaat van de verdachte als de 

officier van justitie ervoor om geen cultureel verweer te voeren, blijkt uit de 

pleitaantekeningen van de advocaat: “Zelfs de officier van justitie heeft tijdens 

haar requisitoir naar voren gebracht dat nederlandse wetgeving van toepassing 

is, omdat we hier in nederland leven en dat er geen rekening gehouden moet 

worden met de culturele achtergronden.” 

yy in een derde casus vraagt de officier aan de getuige-deskundigen of een tbs-

behandeling wel zin heeft, gezien de lage intelligentie van de verdachte. Het 

later opgestelde behandelingsplan wijst erop dat migratieproblematiek in deze 

casus geen doorslaggevende rol speelt. evenwel is in andere casussen mogelijk 

dat migratieproblematiek tot een lagere inschatting van de intelligentie leidt 

en in een uiterst geval bijdraagt aan een andere eis van de officier van justitie.   

in twee dossiers refereert de officier van justitie naar culturele aspecten: 

eenmaal lijkt het geloof in winti te worden aangehaald als extra factor die 

vrijwillige behandeling in de weg staat; in een tweede casus wordt ervoor 

gepleit geen cultureel verweer te voeren.  

24 in 21 casussen is expliciet naar het oordeel van de officier van jusitie gezocht en naar de motivatie voor de 
vordering. dit betrof 10 casussen van patiënten die in fase één zijn ingedeeld en 11 casussen van patiënten uit 
fase twee. 
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4.2.3 Rechters 

om in beeld te krijgen op welke manier rechters in hun vonnis rekening houden 

met culturele diversiteit, is in de dossiers in de voorbereidings- en beëindigingfase 

van de tbs-maatregel het vonnis bestudeerd. Hierin zijn geen verwijzingen naar 

de culturele achtergrond van de betrokkene gevonden. in deze paragraaf worden 

daarom de resultaten van een interview met twee rechters uiteengezet.      

Oordeel pro justitia adviseurs 

Wettelijk gezien bepalen de rechters de mate van toerekeningsvatbaarheid van 

de verdachte. Hiervoor worden ze geadviseerd door deskundigen: aan het niFP 

verbonden forensisch psychiaters en psychologen. Twee geïnterviewde rechters geven 

aan dat ze kritisch naar deze rapporten kijken, voornamelijk naar de consistentie 

van het rapport en of het geen vragen oproept. Tegelijkertijd maken deze rechters 

duidelijk dat ze niet op de stoel van de psychiater of psycholoog willen zitten:

Kijk, je laat je voorlichten door de rapporteurs en dat is ook iets waar 

je het mee moet doen. Het is jouw tak van sport niet, dus wanneer er 

iets staat over verminderde toerekeningsvatbaarheid ga je toch af op de 

rapportages van de psycholoog en de psychiater.

Soms vermeldt een pro justitia verslag dat culturele factoren een rol spelen, maar 

dat de persoonlijkheidsproblematiek dominanter is. Wanneer gevraagd wordt of dat 

vragen oproept, antwoordt een van de geïnterviewde rechters het volgende:

Het zou best wel eens kunnen. ik bedoel als [in het verslag staat dat, nV] 

cultuur een rol speelt en de persoonlijkheid prevaleert en als niemand 

daar een vraag over stelt, dan heb ik daar ook niet meteen een reden om 

aan te twijfelen. ik bedoel: als ik dit zo hoor, tenzij het verhaal zodanig 

cultureel bepaald is dat dit als een konijn uit de hoed komt, dan kunnen 

we er iets mee, maar ja, als het heel aannemelijk klinkt, dan is er daar 

geen reden om aan te twijfelen. ik bedoel, je leest het kritisch en als er 

geen reden is om eraan te twijfelen en niemand zegt er wat over, dan laten 

we dat zo denk ik.
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Misverstanden tijdens de zitting 

Het oordeel van de pro justitia rapporteur is dus in de meeste gevallen leidend. 

daarnaast is de presentatie van de verdachte ter zitting relevant. omgangsvormen 

zijn cultureel bepaald en kunnen misverstanden oproepen. een ambulante pro justitia 

rapporteur vertelt over een cultureel misverstand in de rechtszaal. de rechter richtte 

zich tot een willekeurig lid van een groep Sikhs, zonder op de hoogte te zijn van 

de onderlinge hiërarchie waarbij de hoogste in rang wordt aangesproken. de Sikhs 

vonden het hilarisch en barsten in lachen uit. de rechter wist niet wat hem overkwam 

en vond dat de verdachten de rechtbank niet serieus namen. een geïnterviewde 

rechter geeft een ander voorbeeld: Marokkanen houden liever hun jas aan, terwijl 

“wij hier de cultuur hebben dat je je jas uittrekt”. Het wordt niet gewaardeerd als een 

verdachte zijn jas aanhoudt. in nederland is het bovendien een teken van respect om 

mensen aan te kijken – in Marokko geldt dat precies andersom.

Je gaat natuurlijk geen hogere straf opleggen, omdat iemand je niet 

aankijkt. Maar het wekt wel een beetje wrevel op de zitting van: “krijgen 

we nog contact of hoe zit dat?”

de rechter geeft aan dat het handig is om te weten dat culturele verschillen hier een 

rol spelen. de andere geïnterviewde rechter merkt op dat ze daar net een training 

voor heeft gevolgd. na deze cursus behandelde ze een zaak van een afrikaanse 

man, die antwoord gaf “via allerlei omzwervingen tot ‘ie uiteindelijk bij de kern 

kwam”. Hierin herkende ze een cultureel bepaalde communicatiestijl dankzij de 

recent gevolgde cursus. Tegelijkertijd geeft ze aan dat het niet zo vaak voorkomt dat 

verdachten op een geheel andere wijze communiceren. 

Andere opvattingen in de rechtszaal  

de rechters geven aan dat er geen voorschriften zijn die bepalen hoe ze moeten omgaan 

met culturele verschillen in de rechtszaal. in principe wegen ze alle omstandigheden 

mee in het bepalen van de strafmaat, dus ook de culturele achtergrond: 

Maar dat is meer voor de hoogte van de straf dat je zegt “het is iets 

verklaarbaarder dan een gemiddeld nederlands iemand, dus het mag een 

tandje minder”, maar ik denk niet dat als je kijkt naar de gemiddelde tbs, 

dat het zo doorslaggevend zou zijn om geen tbs op te leggen, omdat het 

om zodanig zware misdrijven gaat. als iemand onder druk een moord 
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gepleegd heeft of uit zichzelf, het blijft wel een moord. ik bedoel, niet 

iedere tbs’er zit daar voor moord, maar het zijn wel hele zware delicten.

andere verklaringsmodellen voor een delict lijken op basis van dit interview niet snel 

tot een keuze voor een langere gevangenisstraf in plaats van behandeling te leiden. 

de rechters geven aan dat ze weten dat eergerelateerd geweld voorkomt en dat de 

verdediging in zulke gevallen soms betoogt dat de verdachte niet anders kon vanwege 

de familieomstandigheden. “dan ga je het toch in een nederlands model gieten: is 

het zo’n psychische dwang geweest bij iemand?” leggen de rechters uit. de publieke 

opinie laten de rechters niet meewegen in hun oordeel: “We houden rekening met de 

publieke opinie, in die zin dat we vonnissen zo goed mogelijk motiveren. Maar de 

beslissing zelf, nee, we laten ons niet leiden door enige publieke opinie”. Ze geven 

aan nooit een zwaardere straf op te leggen als signaal naar de burger. 

Culturele diversiteit is voor rechters hoofdzakelijk van belang in de communi-

catie met verdachten. in het bepalen van de mate van toerekeningsvatbaarheid 

van de verdachte geven rechters aan zich vooral te beroepen op het oordeel 

van de forensisch gedragskundigen. Cultuurgebonden delicten beoordelen de 

rechters volgens nederlandse rechtsopvattingen.   
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4.3 Fase twee: behandeling 

in de tweede fase van de tbs-maatregel staat de behandeling centraal. ook in deze 

fase wordt een diagnostisch onderzoek uitgevoerd en wordt het recidiverisico 

ingeschat. dit onderdeel van het rapport begint daarom met een beschrijving van het 

beoordelingsproces: de diagnostiek en risicotaxatie. Vervolgens wordt ingegaan op 

de behandeling. 

4.3.1 Diagnostiek en risicotaxatie in de Van der Hoeven Kliniek 

“The boundaries between health and disease, between well and sick are far from clear, 

and never will be clear, for they are diffused by cultural, social and psychological 

considerations.”(Engel, 1977). 

in de Van der Hoeven Kliniek staat het Biopsychosociaal Model van engel (1977) 

aan de basis van de behandeling. dit model gaat ervan uit dat mensen het product 

zijn van een wisselwerking tussen hun genetische aanleg, psychische omgeving en 

sociaal-culturele factoren. Wat op het ene niveau gebeurt kan niet begrepen worden 

zonder omringende niveaus in de verklaring te betrekken (Van Binsbergen, Keune, 

Gerrits, & Wiertsema, 2007, p. 10-14). Voor elke patiënt worden in het behandelplan 

de biopsychosociale factoren in de diagnostiek opgenomen, naast de risicofactoren 

zoals die blijken uit de risicotaxatie. op gestructureerde wijze wordt uiteengezet hoe 

zowel biologische, psychologische als sociaal-culturele factoren hebben geresulteerd 

in de situatie waarin het delict is gepleegd en waarvoor de patiënt ter beschikking is 

gesteld.25 

in het theoretische model waarmee de kliniek werkt, hebben sociaal-culturele 

factoren een duidelijke basis. in deze paragraaf komt aan bod hoe dit in de praktijk 

zijn uitwerking krijgt. 

Nederlandse norm en delict als uitgangspunt 

Cultuur staat aan de basis van de diagnostiek. Cultuur bepaalt wat ziek is en wat 

gezond, wat behandeld moet worden en wat mag blijven bestaan. onze respondenten 

25 Psychotherapeuten stellen samen met de patiënten een cognitief profiel op. dit kent grotendeels dezelfde 
structuur als het biopsychosociaal model. Het cognitief profiel beschrijft wat patiënten hebben meegemaakt in 
hun leven (rol van aanleg en socialisatie/cultuur daarin), welke invloed dit heeft gehad op hun persoonlijkheid 
en hoe dit heeft geleid tot schade aan zichzelf en anderen. 
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beamen dit door erop te wijzen dat het diagnostisch instrumentarium en de dSM-

iV-Tr zijn gebaseerd op Westerse c.q. nederlandse normen. de tests meten wat in 

het Westen over het algemeen als normaal en abnormaal wordt beschouwd en laten 

alternatieve wereldbeelden grotendeels buiten beschouwing. in de context van de 

forensische psychiatrie vinden de meeste geïnterviewden dat geen probleem. Centraal 

staat namelijk dat alle patiënten door hun gedrag in de problemen zijn gekomen. Zij 

hebben immers een ernstig delict gepleegd en zijn daarvoor ter beschikking gesteld. 

Behandeling in de kliniek moet recidive zoveel mogelijk voorkomen. een van onze 

respondenten verwoordt dit als volgt: “of dat geaccepteerd is in die cultuur of niet: 

als het leidt tot agressie naar anderen, dan is dat in ieder geval een denkbeeld dat 

aangepakt moet worden”. daarmee lijkt de kwestie cultuur versus pathologie in het 

diagnostisch onderzoek geen grote rol te spelen. Men hanteert een pragmatische 

benadering. 

een diagnosticus legt bovendien uit dat het haar opdracht is om te kijken of gedrag 

leidt tot aanpassingsproblemen in nederland. Pas als dat zo is, is er sprake van een 

probleem: “in nederland moet ik ook de taal praten conform de dSM, dus dan noem 

ik het ook wanen of hallucinaties, want daar moet ik ook mijn verhaal over schrijven 

en dan bekijk ik het vanuit de nederlandse visie en dan kan het misschien in de eigen 

cultuur anders beleefd worden, maar hier in nederland leidt het in ieder geval tot 

problemen.” Voor de behandeling kan het relevant zijn om de relatie tussen cultuur 

en stoornis verder te ontrafelen, vertelt ze, in het diagnostische proces is dat niet het 

geval. 

een gz-psycholoog bij polikliniek de Waag vertelt dat er vrijwel geen instrumenten 

bestaan die zijn gevalideerd voor gebruik bij etnische minderheden in nederland. 

daarom moet voorzichtig worden omgegaan met psychodiagnostisch onderzoek bij 

deze groep. aan de hand van een vragenlijst wordt iemands persoonlijkheid en gedrag 

geïnterpreteerd en onder meer op basis van de interpretatie van dit gedrag wordt 

vervolgens getaxeerd hoe hoog het recidiverisico is. Het diagnostisch onderzoek is 

bedoeld als objectieve staving van het klinische oordeel aan de hand van betrouwbare 

en wetenschappelijk verantwoorde instrumenten. door instrumenten te gebruiken 

die niet zijn gevalideerd voor etnische minderheden, wordt het klinische oordeel 

alleen maar bevestigd en leidt het eerder tot een self-fullfilling prophecy dan een 

objectieve meting.
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Cultuur als onderdeel van de diagnose 

de nederlandse norm staat dus centraal. niet alleen omdat het instrumentarium 

nu eenmaal weinig rekening houdt met andere normen en waarden, ook omdat het 

functioneel is om de nederlandse norm als uitgangspunt te nemen. dat wil echter 

niet zeggen dat cultuur en etniciteit niet relevant zijn in het diagnostisch proces. 

integendeel, kennis daarvan is noodzakelijk om een goede diagnose te kunnen 

stellen, menen de respondenten. een respondent zegt daar bijvoorbeeld over: 

in het stellen van de diagnose kijk je altijd of iemand afwijkend is binnen 

zijn cultuur. er wordt bijvoorbeeld heel vaak gezegd dat alle noord-

afrikaanse patiënten, die worden vaak gezien als narcistisch; wordt het 

niet overgediagnosticeerd? nou, dat kan misschien wel ergens kloppen, 

maar in principe moet je altijd kijken of iemand buiten zijn of haar eigen 

cultuur, of die daar bovenuit steekt. 

een psychiatrische diagnose wordt dus gesteld als iemand afwijkt van wat gemiddeld 

in een samenleving als ‘normaal’ wordt beschouwd. daarvoor is het nodig om de 

grenzen te verkennen tussen wat als normaal en als abnormaal wordt gezien. de 

diagnosticus hoort zich af te vragen of de allochtone patiënt ook afwijkt binnen 

zijn eigen systeem, vertelt een psychotherapeute en voormalig diagnosticus. Voor 

migranten is dit echter complex, want zij putten uit verschillende culturele bronnen 

(blijkt uit hoofdstuk 2.1). Verschillende informatiebronnen staan de onderzoekers ter 

beschikking om uit te zoeken wat van toepassing is op de individuele patiënt.  

Familie als informatiebron 

de familie van de patiënt kan uitkomst bieden. een psychotherapeute vertelt dat ze 

het soms lastig vindt om te onderscheiden waar een religieus visioen overgaat in een 

psychose. de familie gaf in een bepaalde casus de doorslag. Toen ook de familie van 

de patiënt het niet meer kon volgen, heeft men de beleving gekwalificeerd als een 

psychose. op bezoek gaan bij de familie van de patiënt kan ook helpen om een goed 

beeld te vormen van de achtergrond van de patiënt en hoe dit van invloed is op zijn 

gedrag. de diagnosticus doet dit niet zelf, hiervoor is een buitendienstfunctionaris 

aangesteld. Het is de taak van de buitendienstfunctionaris om het sociaal netwerk 

van de patiënt bij de behandeling te betrekken, kennis te maken met alle contacten 

die de patiënt tijdens zijn behandeling onderhoudt en ervaringen hierover terug te 

koppelen aan de overige kliniekmedewerkers. een diagnosticus kan deze informatie 
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gebruiken om een betere diagnose te stellen. dit gebeurt door middel van verslagen 

die ook in het patiëntdossier zijn opgenomen. in de verslagen van de buitendienst 

wordt de visie van de familie op ziekte en delict beschreven. Soms is er sprake van 

een andere kijk op ziekte of onbekendheid met westerse psychiatrische concepten; 

de familie is dan bijvoorbeeld van mening dat de patiënt beïnvloed is door geesten of 

het boze oog en kiest liever voor een traditionele genezing. de diagnosticus kan deze 

informatie gebruiken om de visie van de patiënt met betrekking tot de ziekte en/of 

delict beter te begrijpen. 

een goed beeld van het netwerk is ook van belang voor de risicotaxatie. Zo blijkt 

uit een aantal zaken van eergerelateerd geweld dat de pater familias een belangrijke 

rol speelt in het indexdelict. Patiënten werden door hun vaders gestimuleerd om 

hun vrouw geweld aan te doen, omdat zij de eer van de familie had geschonden. 

Het is van belang om op de hoogte te zijn van deze hiërarchische familieverbanden 

om het recidiverisico correct in te schatten. Wanneer hierin niets verandert tijdens 

de behandeling, gaat de patiënt terug naar dezelfde omstandigheden van waaruit 

hij zijn delict heeft gepleegd. een buitendienstfunctionaris vertelt dat vrouwen in 

allochtone gezinnen soms niet zelfstandig met kliniekmedewerkers mogen praten. 

de buitendienst acht dit soms wel noodzakelijk om in te schatten of een patiënt 

bijvoorbeeld veilig op verlof kan naar zijn familie. 

De patiënt als informatiebron

onze respondenten geven aan dat de patiënt zelf een belangrijke bron van kennis 

is, als het gaat over de invloed van cultuur. Toch is het verhaal van de patiënt niet 

altijd leidend. “Ze kunnen je immers ook van alles wijsmaken”, daar kwam een 

docente achter toen ze zelf op vakantie ging in een gebied waar veel nederlandse 

allochtonen vandaan komen. Het bleek er anders aan toe te gaan dan de patiënten 

haar altijd hebben verteld. deze ervaring kon ze echter wel in gesprek brengen met 

de patiënten, waardoor haar kennis zich verbeterde. in andere gevallen zijn patiënten 

helemaal niet in staat om te vertellen over hun culturele achtergrond. dat is het 

geval als ze de taal slecht beheersen, als ze floride psychotisch zijn of anderszins te 

zwak zijn om uitleg te geven over hun culturele achtergrond. Groepsleiders wijzen 

er bovendien op dat patiënten zelden uit zichzelf zullen aangeven dat hun gedrag een 

culturele basis heeft: 
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de patiënten zeggen eigenlijk nooit: “vanuit mijn cultuur dit of dat”, zo 

werkt dat niet, je krijgt botsingen en vanuit die botsingen komen er andere 

mensen en dan komt het op staf26 en zo wordt jouw zicht op de patiënt 

breder en dat is ook de kracht van staf, het cultureel interview vind ik ook 

wel iets waardevols. … Ze geven zelf nooit aan van “goh, dit en dit is mijn 

achtergrond en zo en zo ben ik het gewend”, zo werkt het eigenlijk niet. 

Tijdens de discussie geven andere groepsleiders aan dat ze dit herkennen. een 

diagnosticus vertelt dat het verhaal van de patiënt over zijn achtergrond ook om 

praktische redenen niet altijd wordt meegenomen:

ik las hem [de cultural formulation of diagnosis, nV] toevallig van het 

weekend weer door, naar aanleiding van jouw interviewverzoek en toen 

dacht ik: “dit moet je eigenlijk wel vaker doorlezen, want dat zijn vaak 

ook dingen die je in alle drukte en haast vergeet”, want je zit hier toch 

vooral met het doel: “wat heeft iemand nou gemaakt zodat hij delicten 

is gaan plegen?” dat is je hoofddoel en dan is dit toch iets wat je erbij 

kan gebruiken, maar het is niet je hoofddoel om dat uit te vragen. en je 

kan een patiënt helemaal gaan uitvragen over van alles en nog wat bij 

de opname, maar dat is nogal iets en de patiënten hebben dan nog niet 

het vertrouwen om alles te vertellen, dus dat heeft ook met patiënten te 

maken en onze eigen tijdsperspectief, maar dit zijn wel de dingen die je 

een klein beetje meeneemt.

een andere diagnosticus geeft hetzelfde aan: “Het is eigenlijk zoveel wat iemand 

meteen bij binnenkomst moet doen, dus we doen het in het begin met hetgeen wat 

we hebben en dan hoop je dat men professioneel genoeg is om het culturele aspect 

voldoende te kunnen wegen of te zeggen: ‘dit kan ik niet plaatsen, hier wil ik nog 

meer onderzoek naar doen”. 

Overige informatiebronnen 

een psychiater wijst erop dat cultuur uiteindelijk slechts accentverschillen kan 

geven, zoals de kleur van de psychose. Zelden speelt cultuur een hoofdrol. in een 

uitzonderlijk geval leidt gebrek aan culturele kennis tot het stellen van de verkeerde 

26 dagelijks multidisciplinair overleg



118

diagnose. dit illustreert de psychiater met een casus die hij heeft gelezen van een 

indiase patiënt die in de veronderstelling verkeert dat er een olifant in zijn buik huist:

en dan moet je dus weten dat er in india een God is die de vorm heeft van 

een olifant met heel veel slurven geloof ik en een Westerse psychiater 

die geen rekening houdt met de culturele achtergrond, die zou denken: 

“nou, iemand met een waan van een olifant in zijn buik, die is in de war 

in de vorm van schizofrenie, want het is een hele rare bizarre waan, dus 

die behandel je als schizofrenie patiënt, maar weet je iets van iemands 

culturele achtergrond, dan weet je dat een olifant een heilig beest is in 

india en dat het staat voor een godheid”. die meneer heeft dus eigenlijk 

geen schizofrenie, maar een grootheidswaan, dus die is misschien wel 

manisch in het kader van een bipolaire stoornis, dus ja, dat is dan toch 

een verschil.

Hier volstaat het niet om de nederlandse norm als uitgangspunt te nemen. Kennis over 

de culturele achtergrond van de patiënt is in dit geval noodzakelijk om de aard van de 

stoornis te determineren. diagnostici halen deze kennis uit verschillende bronnen: 

het verhaal van de patiënt, het verhaal van familie (via de buitendienstfunctionaris en 

eerdere rapportages), de testresultaten en het strafdossier. 

Volgens een diagnosticus die regelmatig intelligentietests afneemt houdt de 

dSM-iV-Tr weinig rekening met diversiteit; een juiste interpretatie van de 

intelligentiegegevens is essentieel om recht te kunnen doen aan de persoon. 

Het meest waardevolle van een intelligentietest is ook: hoe beschrijf je het, 

wat zijn de sterke en zwakke kanten in de cognitie, zijn er beperkingen en 

wat zijn de mogelijkheden? een iQ-score alleen zegt niet zoveel, althans 

niet genoeg en kan daarbij erg misleidend zijn. Wanneer iemand in een 

andere cultuur met een andere taal is opgegroeid en op latere leeftijd naar 

nederland is gekomen, is de kans zeker aanwezig dat de score negatief 

beïnvloed wordt. en dan kan het gebeuren dat iemand ten onrechte als 

‘zwakbegaafd’ te boek komt te staan. We kijken vaak later nog wel of 

we kunnen hertesten, maar wij kunnen niet om de harde gegevens en de 

dSM-iV classificatie heen.
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Het eigen oordeel van de onderzoeker is dus belangrijk. de testresultaten geven op 

zichzelf niet altijd een betrouwbaar beeld. 

Andere opvattingen over ziekte en geweld 

Wanneer men zich verdiept in het perspectief van de patiënt, blijken opvattingen 

over ziekte en geweld behoorlijk te kunnen verschillen. allochtone patiënten bij wie 

persoonlijkheidsproblematiek wordt geconstateerd, kunnen er andere opvattingen 

omtrent geweld op nahouden. een patiënt vertelt bijvoorbeeld dat hij is opgegroeid 

in een dorp waar geen politie aanwezig was. Mensen waren aangewezen op 

zichzelf; ze hebben dus geleerd om hun eigen conflicten op te lossen en geweld 

daarbij, indien nodig, niet te schuwen. inwoners van deze regio hebben een strategie 

geïnternaliseerd die gegeven de omstandigheden functioneel is. in de dossiers 

wordt op meerdere momenten verwezen naar een discrepantie tussen cultuur en 

persoonlijkheidsproblematiek: 

yy in twee dossiers wordt vermeld dat patiënten hun gedrag uitleggen als 

passend bij hun cultuur, terwijl de kliniekmedewerkers in dit gedrag een 

persoonlijkheidsstoornis herkennen. in één van deze gevallen twijfelt de pro 

justitia adviseur in hoeverre cultuur een rol speelt, terwijl dit niet aan de orde 

komt in de bestudeerde behandeldocumenten. 

yy in één casus staat in de ‘voorgeschiedenis’ (waarin onder meer de toedracht 

naar het delict wordt beschreven) van de patiënt dat zijn slachtoffer (partner) 

hem aanmoedigt haar geweld aan te doen om zijn mannelijkheid te tonen. 

deze opmerking komt in de overige behandelstukken niet terug (zoals het 

verlengingsadvies, waarin de aard van het delict wordt beschreven), terwijl het 

een duidelijke aanleiding kan zijn van het delict. 

Bij patiënten met een psychotische stoornis gaat het meningsverschil eerder over 

de ziekte dan over delictgerelateerd gedrag. een buitendienstfunctionaris vertelt 

daarover: 

Mensen die uit Suriname komen hebben vaak de overtuiging dat het 

beïnvloeding is. dat het zwarte magie is, een ex-vrouw die kwaad is 

en invloed uitoefent. Zij zien het in die zin niet als een psychiatrische 

ziekte. Maar goed. Wij wel. dat wil niet zeggen dat het andere niet mag 
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bestaan. Wat is waar en wat is niet waar? ik bedoel, dat weet ik ook niet. 

Het gaat alleen om dat wat wij hier zien en vinden, dat we dat proberen 

uit te dragen en mensen daarin proberen iets te laten leren. Je probeert 

het wel naast elkaar te laten bestaan. dat je wel mensen in hun waarde 

laat met hetgeen zij geloven en dat je hoopt dat er iets bij kan wat ze ook 

een beetje gaan begrijpen.

ook in de dossiers komt dit terug. in drie dossiers wordt vermeld dat patiënten op 

een zeker moment in hun leven denken dat ze beïnvloed zijn door kwade geesten 

(bijvoorbeeld middels voodoo of winti): eenmaal brengt de patiënt en zijn familie 

het expliciet in verband met het plegen van delicten; eenmaal wordt het aangedragen 

als mogelijke verklaring voor het ontstaan van een psychische ziekte; eenmaal als 

verklaring voor het feit dat het in het algemeen niet goed is gegaan in het leven van 

de patiënt. in één dossier wordt vermeld dat een patiënt de diagnose schizofrenie 

ontkent en vindt dat hij aan een religieuze waan lijdt. 

in sommige gevallen is niet duidelijk hoe de relatie is tussen stoornis en cultuur. in 

een risicotaxatieverslag wordt vermeld dat de patiënt opvattingen van grootheid, zich 

gerechtigd voelen en zijn geloof ‘op onnavolgbare wijze vermengd’. 

de onderzoekers vermoeden dat in een bepaalde casus de kleur van de waan 

cultureel bepaald is. Hiermee wordt bedoeld dat de waan is opgebouwd uit symbolen 

die ontleend zijn aan een cultuur. Kennis hiervan maakt de waan begrijpelijker c.q. 

minder bizar. Het gaat hier dus niet om de vraag of een patiënt een psychose heeft, 

maar om de duiding van de ernst daarvan. in het dossier wordt nergens benoemd 

dat de inhoud van de waan ontleend is aan dergelijke cultureel bepaalde symbolen. 

een gesprek met het hoofd behandeling bevestigt de vermoedens. om tot een beter 

begrip van deze patiënt te komen, is het zinvol kennis te nemen van de achtergronden 

van de waan. 

in een andere casus geven pro justitia adviseurs aan dat cultuur mogelijk bepalend 

is voor het gedrag van de patiënt. de kliniekrapportages melden daar weinig 

over. de diagnosticus die deze patiënt heeft onderzocht, is geïnterviewd over 

deze kwestie. Zij geeft aan dat in het bepalen van het recidiverisico (en daarmee 

het behandelingstraject) vooral is meegenomen dat de patiënt over onvoldoende 

vaardigheden beschikt om zich staande te houden in de maatschappij. de kwestie 
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‘cultuur versus persoonlijkheidsstoornis’ is daarmee minder relevant. Sowieso 

vinden behandelaren het moeilijk te onderscheiden waar cultuur overgaat in een 

stoornis; niet zelden gaat het namelijk om een combinatie van verschillende factoren 

die elkaar onderling beïnvloeden, zoals verslaving en lage intelligentie. 

in één van de dossiers lezen we over somatisering. in de periode voorafgaand aan het 

plegen van zijn indexdelict komt de patiënt met lichamelijke klachten bij de huisarts; 

de huisarts wijst de patiënt erop dat deze klachten voortkomen uit zijn psychische 

gemoedstoestand. Uit een groepsdiscussie met verpleegkundigen in de kliniek blijkt 

dat somatisering bij alle patiënten in de kliniek regelmatig voorkomt (allochtoon 

en autochtoon). Belangrijker bij de allochtonen is een andere manier van omgaan 

met somatische ziekten en een andere presentatiestijl, vinden de verpleegkundigen. 

de antilliaanse patiënten zijn erg mondig en trots, willen niet tegengesproken 

worden, terwijl de Turkse patiënten juist langer met hun klachten doorlopen en de 

verpleegkundigen met veel respect behandelen. 

Omgang met andere verklaringsmodellen 

diagnostiek is meer dan het plakken van een etiket, vertelt een diagnosticus. Het 

gaat erom dat je beschrijft hoe de patiënt is geworden wie hij nu is en hoe hij 

vanuit die situatie een delict heeft kunnen plegen. de sociale context wordt daarin 

meegenomen, geven respondenten aan; etnische achtergrond in principe ook, maar 

aanzienlijk minder. Juist daarover willen de behandelaren graag meer informatie:

…[o]mdat je er dan pas achter komt hoe iemand er zelf tegenaan kijkt. 

als het bijvoorbeeld om een psychose gaat en je vindt als patiënt dat het 

komt door een boze geest, dan vind ik dat je dat in de diagnostiek mee 

moet nemen, want zoals wij bij psychotherapie sluiten daar heel erg op 

aan.

Het verklaringsmodel van de patiënt moet volgens haar meegenomen worden in de 

diagnostiek, omdat het een ingang voor behandeling biedt. Volgens een groepsleider 

kan het zelfs tot een heel andere behandeling leiden. Hij vertelt over een casus (uit 

een eerdere werkkring) van een man die een andere man had neergestoken. deze 

dader was sterk homofobisch. Toen een man zijn lichaam aanraakte, ging hij door het 

lint en stak hij hem. Belangrijk om te weten in deze casus is dat de jongen islamitisch 

is en van jongs af aan heeft meegekregen dat homoseksualiteit een zonde is. andere 
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normen en waarden hebben bijgedragen aan het ontstaan van een delict. Zonder deze 

informatie is het moeilijk om de kans op recidive te verkleinen. naast het verbeteren 

van agressieregulatie, zal immers ook zijn houding tegenover homo’s moeten worden 

besproken: “Het gaat over dat stukje dat je er bij hem er weer uit moet halen, uit zijn 

denkpatroon, dat zijn denkpatroon bijgesteld wordt” vertelt onze respondent. Kennis 

over de culturele achtergrond van de patiënt is in dit geval noodzakelijk om tot een 

juiste delictanalyse te komen, zodat op basis daarvan de juiste behandeling wordt 

gegeven. 

in twee focusgroepdiscussies wordt benoemd dat men soms worstelt met de vraag in 

hoeverre het gedrag van een patiënt wordt gedicteerd door zijn culturele achtergrond 

dan wel door de psychopathologie. in een focusgroepdiscussie met medewerkers van 

verschillende disciplines wordt daarover het volgende gezegd: 

Groepsleider 6: Het is wel lastig ook, want soms weet je niet goed het 

verschil tussen cultuur en psychose, dat onderscheid maken is moeilijk.

Interviewer: is dat een vraag die bij meerdere mensen speelt?

Groepsleider 7: ja, het is wel lastig om dat onderscheid te maken. en 

toch is het vaak belangrijk om te weten of iemand vanuit zijn cultuur 

handelt of dat iets bij zijn stoornis hoort. Het kan namelijk van invloed 

zijn op de behandeling.

Interviewer: en hebben jullie genoeg kennis en vaardigheden om dit 

onderscheid te kunnen maken?

Groepsleider 8: nee, eigenlijk hebben we dat niet.

Manager: Maar ik vraag me af wat je ermee opschiet als je het wel hebt. 

Wat doe je dan anders?

Groepsleider 7: nou, stel dat iemand altijd schreeuwt als die praat en zo 

heeft ie dat thuis of vanuit zijn cultuur geleerd, nou dan is het belangrijk 

om dat wel te weten, anders ga je iemand misschien als agressief 

bestempelen. Maar als je het wel weet, dan kun je het erover hebben van: 

“ik weet dat het bij jullie zo wordt gedaan, maar hier is dat anders” en 

uitleggen hoe dat schreeuwen dan wordt gezien. dus het is van belang 

om de patiënt te begrijpen.

Gebrek aan kennis over de culturele achtergrond van een patiënt kan dus leiden tot 

misverstanden in het dagelijkse werken met de patiënt. Zowel een psychotherapeute 
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als verschillende groepsleiders geven aan dat het prettig zou zijn als hier vanuit de 

diagnostiek meer informatie over komt. diagnostici geven echter aan dat dit niet 

altijd mogelijk is. Bovendien is het niet altijd relevant, omdat de diagnosticus vanuit 

een Westers perspectief en op basis van de dSM-iV-Tr een diagnose moet stellen. 

Zowel biologische, psychologische als sociaal-culturele factoren worden 

meegenomen in het beoordelen van patiënten. Hoewel wordt erkend dat in 

verschillende samenlevingen verschillende opvattingen bestaan over goed en 

kwaad en ziek en gezond, gelden de nederlandse normen als uitgangspunt. 

op basis daarvan komen de diagnostici tot hun oordeel. Uitgangspunt 

is immers dat het gedrag van de patiënt tot een ernstig delict heeft geleid; 

behandeling van dit gedrag is nodig om recidive te voorkomen. andere 

opvattingen over ziekte en geweld moeten vooral in de behandeling worden 

meegenomen, vindt men over het algemeen. opgemerkt wordt dat dit lastig is, 

omdat cultuur zich moeilijk laat scheiden van andere relevante factoren, zoals 

psychische problematiek, lage intelligentie en verslaving. Tussen interviews, 

focusgroepdiscussies en dossiers werden geen grote verschillen waargenomen. 
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4.3.2 Bejegening en behandeling 

“En het lastige is ook: ons werk bestaat eigenlijk uit het opleggen van een 

norm. Dat is wat wij doen. … En we hebben enorm veel normen die wij dan 

opleggen, daar begint het al mee als je kijkt naar de regels, als je kijkt naar 

de dagindeling: nou, Nederlandser kan niet! Half zes eten, stipt om acht 

uur aan het werk, maar als je deze kliniek over zou hevelen naar het zuiden, 

laten we zeggen naar Frankrijk, dan heb je al een hele andere dagindeling.” 

(groepsleider in een focusgroepdiscussie). 

in dit onderdeel wordt beschreven hoe algemene behandelmethodieken en 

organisatiekenmerken (‘What works’ principes; begrip als onderdeel van de 

behandeling; het verlenen van zorg op maat en het hebben van een divers 

personeelsbestand) volgens onze respondenten bijdragen aan de kwaliteit van zorg. 

daarnaast worden specifieke maatregelen voor etnische minderheden beschreven.  

‘What works’ principes

diverse uitgangspunten voor behandeling worden genoemd als parameters voor het 

cultuursensitief werken. aansluiten bij de intrinsieke motivatie van de patiënt is daar 

één van. een ander ligt besloten in de zogenoemde ‘What works’ principes (risico, 

behoefte, responsiviteit en integriteit) voortkomend uit de psychologie van crimineel 

gedrag (andrews & Bonta, 2010). deze vier beginselen worden steeds vaker genoemd 

als uitgangspunt voor de behandeling van mensen met persoonlijkheidsproblematiek. 

de intensiteit van het zorg- en beveiligingsniveau dient te zijn afgestemd op het 

recidiverisico van het individu (risico). Het aanbrengen van verandering in de 

dynamische risicofactoren is het doel (behoefte), waarbij rekening wordt gehouden 

met de mogelijkheden en leerstijl van de dader (responsiviteit) en waarbij de 

behandelaar zich integer opstelt (integriteitsbeginsel) (Van der laan et al., 2007). 

door de behandeling te concentreren op de grootste dynamische risicofactoren, 

voorkomt men alles te willen behandelen dat ‘gek’ aandoet. Patiënten hoeven niet 

te veranderen in modelburgers: alleen dat wat echt risicovol is moet behandeld 

worden. Hierin wordt expliciet rekening gehouden met de (on)mogelijkheden van de 

patiënt. dat impliceert dus ook kennis hebben van cultureel bepaalde opvattingen en 

gedragingen. deze laten zich immers niet eenvoudig veranderen: “Zo heb je hier een 

Turkse patiënt die van huis uit niet geleerd heeft om initiatief te tonen, nou, dan hoef 

je dat van zo iemand ook niet te verwachten” vertelt een behandelaar daarover. een 
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psychotherapeut vertelt dat cultuur voor hem voornamelijk een responsiviteitsfactor 

is. daarbij denkt hij aan thema’s als eer, de mate van openheid die wordt verlangd 

en schuld en schaamte. Cultuur als risicofactor is hij nog nooit (in de literatuur) 

tegengekomen. indien gevraagd of dit ook van toepassing is op kwesties van 

eergerelateerd geweld, noemt hij een casus uit het verleden. daarin droeg cultuur 

wel bij aan het tot stand komen van het delict. 

Responsiviteit in de dossiers 

Het beschrijven van responsiviteitskenmerken is onderdeel van het behandelingsplan. 

in drieëntwintig van de negenendertig dossiers wordt dit beschreven.27 in 

veertien verschillende dossiers wordt, impliciet of expliciet, naar cultuur als 

responsiviteitsfactor verwezen: 

yy in drie dossiers wordt expliciet melding gemaakt van culturele factoren: 

‘cultuurverschillen’, ‘taal en communicatie’ (beide niet nader uitgelegd) en 

een ‘cultureel bepaalde, meer gesloten houding’ worden genoemd. dit laatste 

punt wordt wel nader toegelicht in het behandelingsplan.  

yy in vier dossiers wordt gesproken over taalproblemen, in een vijfde geval 

wordt gesproken van een zwakke intelligentie, ‘met name op het verbale 

vlak’. in dit intelligentieonderzoek wordt opgemerkt dat de lage iQ-score 

mogelijk samenhangt met het feit dat hij in een andere cultuur is opgegroeid 

en nederlands niet zijn moedertaal is. 

 onduidelijk is op basis van welke criteria een taalbarrière als responsiviteits-

factor wordt benoemd. een patiënt beschrijft tijdens een interview met de on-

derzoekers zijn taalproblemen, ook in een van zijn verlengingsadviezen wordt 

hier melding van gemaakt. in zijn behandelingsplan wordt het echter niet als 

responsiviteitsfactor aangemerkt.  

yy in drie dossiers worden familieverhoudingen als responsiviteitsfactor genoemd 

(éénmaal wordt dit expliciet met cultuur in verband gebracht; zie laatste casus 

van het eerste punt). 

yy in drie dossiers wordt krenkbaarheid als responsiviteitsfactor benoemd. op 

basis van de rest van het dossier kan verwacht worden dat cultuur hiermee iets 

te maken heeft. 

27 de overige zestien dossiers betreffen behandelingsplannen die volgens een ouder format zijn opgesteld, 
waarvan een beschrijving van responsiviteit nog geen onderdeel uitmaakte. 
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yy in één casus wordt ‘maatschappelijke onzelfstandigheid’ als responsiviteits-

factor benoemd. Mogelijk houdt dit verband met migratieproblematiek. 

Begrip als ingang voor de behandeling

responsiviteit is een belangrijk thema in een behandeling. Het heeft geen zin om 

iets van patiënten te verwachten dat ze zich niet eigen kunnen maken. een goede 

behandeling begint daarom met luisteren naar de patiënt. als de patiënt zich gehoord 

en gekend voelt, verloopt de behandeling voor alle partijen een stuk soepeler. de 

psychiater vertelt daarover dat je niet alleen de ziekteverschijnselen moet behandelen, 

maar de mens in zijn geheel moet proberen te begrijpen. een hoofd behandeling 

verwoordt het als volgt:

Met je culturele achtergrond sta je in het leven en kan je vastlopen. dan 

kom je in zo’n kliniek. dan is het zaak om elkaar te gaan verstaan. niet 

langs elkaar heen praten, maar elkaar te begrijpen. erachter komen wat 

belangrijk is voor de ander. 

Tegelijkertijd creëert dit een spanningsveld. enerzijds is het belangrijk dat patiënten 

zich gerespecteerd voelen in wie ze zijn en wat voor hen belangrijk is. anderzijds 

wordt van patiënten verwacht dat zij zich aanpassen. Het hoofd behandeling legt 

uit dat het stevig kan botsen als een behandelingsteam aangeeft dat bepaalde zaken 

niet door de beugel kunnen, hoewel men het over de uitgangspunten meestal wel 

snel eens wordt: “de meeste mensen willen wel een plezierig leven, een rustig leven 

zonder geweld, daar kom je uiteindelijk vaak wel uit”. onbevooroordeeld luisteren 

betekent immers niet dat je geen grenzen stelt en alles accepteert van de patiënt. 

Bovendien is het in ieder geval voor de diagnosticus de taak om oordelen te vormen. 

een van de diagnostici geeft daarom aan dat het niet mogelijk is om zonder oordeel 

te luisteren: 

nou, ik denk niet dat je echt kunt luisteren zonder te interpreteren en dat 

heeft ook een functie. door te interpreteren kun je de zaken misschien 

ook wat beter plaatsen, dus ja, dat heeft ook zo zijn functie en ik denk dat 

je toch nooit vrij en zonder oordeel kan luisteren. 

daaraan voegt ze toe dat je niet op een gesloten manier moet luisteren. “Je moet de 

patiënt wel de mogelijkheid geven om te vertellen”. Zo vertelt een psychotherapeute 
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over een patiënte die vaak met een hoofddeksel rondloopt, wat door haar groepsleiders 

als onbeleefd wordt gezien. de psychotherapeute vertelt dat ze vanuit haar vak 

probeert om er achter te komen wat iets voor een patiënt betekent. daarom heeft ze 

ook gevraagd wat het dragen van een hoofddeksel voor haar betekent, zonder hier 

zelf vooraf een invulling aan te geven. andere medewerkers gaven wel een invulling 

aan dit gedrag van de patiënte. Ze vonden de patiënte namelijk weerspannig, omdat 

zij weigerde in te gaan op verzoeken om binnen geen hoofddeksel te dragen. Waar 

dat in nederland over het algemeen als onbeleefd wordt ervaren, zien mensen in 

andere culturen het als eervol en kuis. naarmate de cultuurverschillen groter worden, 

wordt ook het belang om onbevooroordeeld te luisteren groter. dit vergt een actieve 

houding van de behandelaar, aangezien patiënten uit zichzelf niet geneigd zijn hun 

gedrag te verklaren vanuit cultuur. ook in dossiers treffen we voorbeelden waaruit 

blijkt dat de patiënt vindt dat er soms te snel conclusies worden getrokken. in een 

cultureel interview wordt bijvoorbeeld beschreven dat een patiënt zich niet altijd 

begrepen voelt door zijn hulpverleners in de kliniek. Hij ziet dat ze hun best doen, 

maar vindt dat er evenwel soms te veel wordt geconcludeerd op basis van zijn dossier 

en wat groepsgenoten over hem zeggen, zonder dat hem zelf iets wordt gevraagd. 

Zijn psychotherapeut vormt hierop de uitzondering. dit komt overeen met de mening 

van de geestelijke verzorger; hij geeft aan dat de patiënten niet altijd ruimte voelen 

om hun kant van het verhaal te vertellen: 

Interviewer: Maar is het ook niet deel van de behandeling dat patiënt zijn 

verhaal kan vertellen? Bijvoorbeeld bij de intake of zo?

Respondent: nee, zo begint het niet. Want het is wel waar, in de 

psychotherapie komt het wel terug en dan wordt er ook gevraagd 

natuurlijk, maar je komt hier binnen en het eerste verhaal dat over je 

ontstaat is ons verhaal over jou en we vragen niet: vertel eens, hoe is je 

leven geweest?

dit terwijl patiënten wel de gelegenheid krijgen om aan te geven met welke delen 

van hun ‘voorgeschiedenis’ ze het niet eens zijn en waarom niet; deze aanpassingen 

worden in het document opgenomen. ook tijdens psychodiagnostische interviews 

krijgen patiënten veel ruimte om te vertellen. een open houding vormt namelijk niet 

alleen de basis van de behandeling; volgens een diagnosticus draagt het zelfs bij aan 

adequaat risicomanagement: 
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Maar iemand zit hier natuurlijk een tijd en je moet, wil toch kijken hoe 

het vanuit mijn vakgebied, hoe het risico zit zowel binnen als buiten en 

als mensen elkaar niet begrijpen dan heb je grotere kans dat mensen 

stress oplopen en ook binnen een risico kunnen vormen. dat wil je 

verminderen. Je wil heel graag dat iemand wel begrepen wordt. in die 

zin wil je dat er veel aandacht voor is.

Motiverende gespreksvoering is een methode die wordt gebruikt in de Van der 

Hoeven Kliniek om het onbevooroordeelde luisteren te stimuleren. alleen op deze 

manier worden mensen voorbereid op echte verandering (Miller & rollnick, 2002). 

een hoofd behandeling vertelt dat middels cursussen motiverende gespreksvoering 

in de kliniek blijkt hoe moeilijk het is om je eigen spoor los te laten, niet in te vullen 

en niet vanuit de ‘reparatiereflex’ te handelen (als de hulpverlener een probleem 

ziet, zal hij het wel even oplossen). Mensen schrikken ervan, maar vinden het ook 

erg leuk om hiermee geconfronteerd te worden. Behandelaren zien in dat het veel 

meer oplevert om op deze manier met een patiënt te praten. daarbij moet je niet 

vanuit jezelf denken, maar vanuit de ander en zijn motieven onderzoeken. een 

psychotherapeute geeft aan dat een goede therapeut sowieso zichzelf moet kennen 

en inzicht moet hebben in het eigen functioneren, inclusief vooringenomenheden. 

daarom moeten psychotherapeuten zelf in therapie. 

Kennis nemen van de culturele achtergrond van de patiënt kan ook een ingang zijn tot 

behandeling. een psychotherapeute vertelt dat het interesse tonen hierin misschien 

niet van direct nut is voor de behandeling. Het zorgt er echter wel voor dat de patiënt 

zich gehoord voelt en beter op zijn gemak is: 

Het hielp hem wel om daar ook een stukje aan cultuur te wijten, zodat hij 

daardoor minder schaamte voelde, zodat hij het meer kon verklaren en 

beter zelf kon aanpakken. Hij ging bijvoorbeeld opvoedingsprogramma’s 

kijken en daardoor kon hij ook merken dat in de nederlandse cultuur 

mensen heel anders worden opgevoed en dat hij vroeger werd geslagen. 

en of dat uit de cultuur kwam of niet, voor hem was het een goede 

kapstok eigenlijk.

Gedrag wijten aan cultuur maakt het veiliger en acceptabeler voor patiënten, 

waardoor ze er gemakkelijker in de behandeling mee aan de slag kunnen gaan. een 
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andere psychotherapeute vertelt dat ze om deze reden met de patiënt meegaat in 

zijn beleving van religieuze visioenen. Ze vraagt wat hij precies ervaart en wat dit 

voor hem betekent, zonder hem eerst te willen overtuigen van haar verklaringsmodel 

(psychose). een groepsleider geeft aan dat hij een van zijn Marokkaanse patiënten 

altijd begroet met ‘salaam aleikum’. daarmee geeft hij aan dat de patiënt er mag 

zijn en dat zijn cultuur er mag zijn. Hij probeert de patiënt tegemoet te komen in 

zijn belevingswereld, dichtbij de patiënt te staan en hem met respect te benaderen. 

daardoor merkt hij dat deze patiënt in gesprek met hem in principe altijd eerlijk 

is. een psychiater vertelt dat een goede werkrelatie erg belangrijk is. Hij wijst 

er bijvoorbeeld op dat 30% tot 70% van alle medicatie niet wordt ingenomen. 

dit is waarschijnlijk voor een belangrijk deel te wijten aan een problematische 

behandelrelatie. investeren in onderzoek naar bijvoorbeeld therapietrouw kan 

daarom bijzonder veel winst opleveren: “en daar wordt in de psychiatrie weinig 

over gepubliceerd. Het zwaartepunt is steeds meer komen te liggen bij de farmaca”. 

een goede behandelrelatie is volgens deze psychiater essentieel in elke vorm van 

hulp. in de transculturele hulpverlening zijn de behandelmethodieken inhoudelijk 

ongeveer hetzelfde bij allochtonen en autochtonen, alleen de manier waarop men de 

behandeling aanbiedt, ofwel de verpakking, is bij allochtonen anders. 

Zorg op maat

alle patiënten zijn anders. Schizofrenie of een antisociale persoonlijkheidsstoornis 

zijn diagnoses die bij elk individu iets geheel anders betekenen; het samenspel 

tussen biologisch, psychologisch en sociaal-culturele factoren leiden bij elk 

individu tot een unieke situatie. daarom is het individu altijd het uitgangspunt en 

is maatwerk het antwoord. Wat heeft de individuele patiënt nodig om veilig terug 

te keren in de samenleving? Cultuur is een onderdeel van dit maatwerk, vertelt een 

psychotherapeute: “We bekijken het natuurlijk heel erg vanuit een individu en alles 

wat voor die persoon belangrijk is komt terug en dat kan ook cultuur zijn, dus alles 

wat iemand bezig houdt komt terug.” allochtone patiënten krijgen in principe geen 

aangepaste behandeling, omdat elke patiënt een op maat gesneden behandeling 

krijgt. desalniettemin geeft een van de behandelaren aan dat etniciteit wel een “extra 

stukje is dat erbij komt en dat je mee moet nemen … en waar je soms je dingen wat 

op moet aanpassen”. Binnenkort hoopt ze bijvoorbeeld met een patiënt voor het eerst 

naar zijn familie te gaan. Hij zegt heel nadrukkelijk dat hij daar geen mannen bij wil 

hebben vanwege zijn moeder en schoonmoeder. normaal is een behandelingsteam 

van mening dat de patiënt geen voorkeur mag uitspreken, hij moet het doen met wie 
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op dat moment in dienst is. in dit geval koos men ervoor om toch op het verzoek van 

de patiënt in te gaan, uit respect voor de familie. ook voorkeuren in het bespreken 

van delicate onderwerpen worden gehonoreerd: 

natuurlijk is er ook wel eens wrijving, maar ik denk dat wij vooral ook 

heel erg persoonsgericht werken. dus als iemand het bijvoorbeeld heel 

erg moeilijk vindt om het over seks te hebben met een vrouw, zeggen 

wij niet per definitie ‘maar het moet toch.’ dus we beginnen dan gewoon 

eerst met iemand anders en stapje voor stapje merk je dat ze het op den 

duur ook niet erg vinden om het met een andere groepsleider te doen. Wij 

zijn daar niet zo stug in. 

een groepsleider vertelt dat hij middels het afnemen van een cultureel interview 

heeft geleerd hoe hij beter met zijn patiënt kan omgaan: 

en je merkt ook dat er een andere manier van werken nodig is. ik heb 

ook het cultureel interview gedaan bij hem en zijn cultuur is: als er ruzie 

is tussen twee mensen, dan komen de wijze oude mannen erbij, dus als 

er ruzie is, dan halen we altijd het hoofd behandeling erbij en die kan 

bemiddelen waar de groepsleiding het helemaal niet kan, omdat er voor 

hem een soort hiërarchie bestaat van de ouden en wijzen. 

in het cultureel interview is uitvoerig stilgestaan bij de culturele achtergrond van 

deze patiënt. in dit geval heeft dat tot een aangepaste interventie geleid. Hoewel elke 

behandeling in principe op maat wordt gemaakt, beschikken behandelaren over trucs 

om ook aan allochtone patiënten een goede behandeling te geven. de psychiater 

vertelt bijvoorbeeld dat hij extra tijd investeert in allochtone patiënten en families. 

Vooral wanneer zij het ziektebeeld schizofrenie niet erkennen, besteedt hij extra 

tijd aan het geven van uitleg over de ziekte. daarbij zet hij zich in om de situatie 

van de patiënt te nuanceren. door uit te leggen dat de ziekte met medicijnen heel 

goed behandeld kan worden en dat hun zoon in vergelijking met zijn medepatiënten 

een heel goed toekomstperspectief heeft of heel goed bezig is met zijn muziek, 

kan de familie zich getroost voelen. op deze manier vermindert de weerstand als 

gevolg van botsende verklaringmodellen. Toch is niet iedereen van mening dat een 

speciale bejegening nodig is. een diagnosticus zegt daarover het volgende: “als de 

allochtonen zo nederlands zijn, dus hier geboren enzo, dan denk ik: de nederlandse 
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aanpak werkt voor hen ook prima”. een groepsleider wijst erop dat in deze denkwijze 

een gevaar schuilt:

en de moeilijkheid is dat heel veel mensen rationeel een aantal nederlandse 

kwaliteiten overnemen, bijvoorbeeld de manier van communiceren … 

maar cultuur gaat heel diep en dat zit uiteindelijk in je genen, dus als er 

een hele moeilijke situatie ontstaat, dan gaat men weer terug naar dat 

onbewuste en dan haal je daaruit wat je hebt meegekregen van je ouders 

en dan komt dat weer naar boven. en daar moeten we als behandelaars 

heel erg alert op zijn. 

aan de oppervlakte zijn mensen goed geïntegreerd. Wanneer het moeilijk wordt, 

grijpt men volgens hem terug naar wat in de eerste levensfase is geleerd. Juist in tijden 

van conflict wordt het daarom belangrijk om bewust te zijn van de cultuurverschillen. 

Diversiteit van het personeelsbestand 

een beter begrip van patiënten leidt tot een betere behandeling. daarvoor is 

kennis nodig vanuit verschillende invalshoeken. delicten ontstaan immers niet in 

een vacuüm, maar in een complexe interactie van biologische, psychologische en 

sociaal-culturele factoren (volgens het biopsychosociale model). Besluiten omtrent 

behandeling worden daarom altijd in multidisciplinair verband genomen: alle 

disciplines zijn daarbij vertegenwoordigd. de psychiater legt daarover uit:

er zijn veel meer factoren die invloed hebben op iemands delict en het 

zijn nooit alleen de ziekteverschijnselen. Je moet dus niet alleen de 

ziekte behandelen, maar de mens in zijn geheel proberen te begrijpen en 

daarom denk ik dat het goed is dat wij in deze kliniek vanuit verschillende 

disciplines nauw samenwerken en samen een sterk geheel vormen.

Biologische en psychologische factoren zijn duidelijk vertegenwoordigd in de rol 

van psychiater en psycholoog (diagnosticus of psychotherapeut). de factor cultuur 

is minder duidelijk ingebed. deels wordt dit ondervangen doordat verschillende 

aanwezigen verschillend contact met de patiënt hebben. een buitendienstfunctionaris 

kan rapporteren over het sociaal netwerk van de patiënt en een psychotherapeut is 

gewend om de motieven van de patiënt te onderzoeken. eén van onze respondenten 

merkt op dat er volgens haar toch iets ontglipt: 
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eigenlijk moet je een speciaal persoon hebben die zich alleen met cultuur 

bezig houdt. Want ik zit soms bij diagnostiekbesprekingen en dan voel 

ik bij sommige patiënten dat cultuur een rol speelt, maar ja, ik ben geen 

expert en ik zit daar op dat moment als iemand van diagnostiek, van 

intelligentietesten en dan kan ik op dat moment er niets tussenin brengen, 

omdat ik zelf ook niet precies weet hoe het zit, maar eigenlijk zou je 

daar een speciaal persoon voor moeten hebben, die zich alleen maar met 

cultuur bezighoudt. 

Zij is geen expert, geeft ze aan, maar niemand is in de context van een 

diagnostiekbespreking expert op het gebied van cultuur. omdat het niet haar rol is, 

laat ze het voorbijgaan. een groepsleider vertelt dat er botsingen kunnen ontstaan 

als gevolg van culturele verschillen: patiënten vertellen niet uit zichzelf in welke 

mate cultuur hun gedrag determineert en behandelaren weten hier vaak weinig vanaf. 

Zo’n botsing wordt in breder verband besproken, bijvoorbeeld tijdens de dagelijkse 

multidisciplinaire vergadering waarbij vertegenwoordigers van alle disciplines 

aanwezig zijn. 

Medewerkers met een andere culturele achtergrond

allochtone collega’s worden gewaardeerd vanwege hun persoonlijke multiculturele 

ervaringen. Kanttekening is dat zij verreweg in de minderheid zijn. een psychiater 

vertelt dat een allochtone collega van hem in een eerdere werkkring opheldering bood 

over medicatiegebruik tijdens de ramadan. indien gevraagd hoe dat er in zijn huidige 

werksituatie aan toe gaat, antwoordt hij: “nou kijk, hier werken zoveel mensen dat 

je het altijd wel van iemand kan horen”. een allochtone kliniekmedewerker vertelt 

uit zichzelf dat zij vooral tijdens de ramadan veelvuldig vragen krijgt van collega’s. 

Gedurende de rest van het jaar krijgt ze “soms vragen, maar niet heel regelmatig”. 

Volgens haar zijn behandelaren met een multiculturele achtergrond sneller geneigd 

om breder naar een patiënt te kijken en vragen zij zich eerder af wat bepaalde 

gedragingen nog meer zouden kunnen betekenen. Wat dit betreft vindt ze het jammer 

dat er niet meer collega’s met een multiculturele achtergrond zijn. Met een voorbeeld 

illustreert ze dit: 

Zo zat er een patiënt op de leefgroep met de benen voor zich gestrekt 

en de groepsleiding wilde er langs, maar goed, hij trok zijn benen 

niet weg, dus ze stapte er overheen. nou, in sommige culturen kan 
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dat echt niet, en dat kan van alles betekenen. Bij ons betekent het dat 

je geen respect hebt, en die patiënt is dan heel boos geworden terwijl 

ik denk: die nederlandse collega weet helemaal niet wat ie gedaan 

heeft en ik denk dat als je een collega zou hebben van Marokkaanse, 

antilliaanse of weet ik veel welke afkomst, dan zou je dat veel beter 

kunnen checken. 

 

Het gaat er niet om dat je vanuit persoonlijke ervaring op de hoogte bent van alle 

verschillen, maar wel dat je bewust bent van de mogelijkheid van een cultureel 

verschil. Volgens een arbeidstrainer gaat dat verder dan etniciteit: 

ook … vind ik dat de sekse van de behandelaar uitmaakt. Want 

het is een mannenwereldje hier [op de werkplaats, nV]. en als je 

op de werkplaats zit worden dat soort dingen wel besproken, ik kijk 

naar een vrouw buiten, maar dat doet een patiënt ook, en als hij met 

een groepsleidster loopt kijkt hij ook en dat wordt wel eens heel 

raar bevonden. Wij mannen en vrouwen zijn toch heel verschillend 

daarin en daar heb ik wel eens moeite mee als ze die jongens daar zo 

specifiek op pakken en dat heeft niets met cultuur te maken, maar wel 

het verschil tussen mannen en vrouwen.

een jonge, vrouwelijke groepsleidster heeft andere opvattingen over omgangsstijlen 

tussen mannen en vrouwen dan een arbeidstrainer die wat ouder is. ook hier speelt 

de vraag wat is normaal en wat niet, wat moet geproblematiseerd worden en wat mag 

blijven bestaan. een multidisciplinair en divers personeelsbestand draagt bij aan een 

genuanceerd antwoord op deze vraag. 

een geïnterviewde patiënt, van antilliaanse afkomst, is een heel andere 

mening toegedaan. Hij zegt dat hij per definitie een cultuurverschil ervaart met 

kliniekmedewerkers. Hij zal zich meer verbonden voelen met iemand uit de wijk 

ondiep te Utrecht dan met een medewerker die net als hij van de antillen komt. 

Sociale klasse is voor hem dus belangrijker dan etniciteit. 

over het algemeen wordt diversiteit van het personeelsbestand gewaardeerd. Toch 

kan het soms ook moeilijkheden met zich meebrengen. een kliniekmedewerker 

vertelt dat ze een oudere, Marokkaanse man in haar team heeft gehad. deze collega 

had moeite met de directe manier van communiceren binnen het team en vond het 
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lastig om iets aan te nemen van een veel jongere, vrouwelijke collega. een andere 

kliniekmedewerker wijst erop dat ze bij buitenlandse collega’s heeft gemerkt dat ze 

moeite hebben met de nederlandse taal: 

Want je moet hier ook heel veel praten en dingen uitleggen en als je 

enigszins problemen hebt met de nederlandse taal, dan denk ik dat er 

hier heel erg moeilijk wordt met werken. Want je schrijft jezelf helemaal 

suf, je praat jezelf helemaal suf, dus ik denk dat dat wel een minpunt zou 

kunnen zijn voor mensen die hier wel zouden willen werken, maar ik 

denk wel dat het zeker wel zou moeten.

een etnisch divers personeelsbestand kan grote voordelen bieden in de behandeling. 

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt echter dat dit niet vanzelfsprekend is.   

Beleid voor etnische minderheden 

een psychiater merkt in zijn werk dat er een groot cultuurverschil bestaat tussen de 

westers georiënteerde tbs-klinieken en de cultuur van niet-westerse patiënten. Hoe 

groter de cultuurkloof is, des te moeilijker is het om een behandelrelatie op te bouwen. 

Het overbruggen van deze cultuurkloof gaat niet vanzelf. daar is volgens hem beleid 

voor nodig dat top-down wordt geïnitieerd en  geïmplementeerd. Transculturele 

hulpverlening zal volgens hem nooit echt populair worden omdat je van westerse 

hulpverleners vraagt iets van hun zekerheden te discussie te stellen. 

 

naar mijn idee is het zo dat mensen die een vak geleerd hebben - 

psychiater, psycholoog, psychotherapeut - die ontlenen daar allerlei 

zekerheden aan. en dan komt er zo’n vervelende transculturele psychiater 

of psychotherapeut, en die zegt; jullie zekerheden moeten we toch met 

een korreltje zout nemen. dat vinden de mensen niet leuk. Ze zouden het 

liefst willen dat het allemaal heel eenduidig was. Zeker in onze tijd met 

protocollen en richtlijnen wordt transculturele hulpverlening als moeilijk 

ervaren. anderzijds voelt men ook wel aan dat men de allochtoon wel 

wat tegemoet moet komen. anders komt men geen steek verder met hen. 

 

de raad van bestuur zou volgens deze respondent het initiatief moeten nemen en 

elke afdeling de opdracht geven om zichzelf doelen te stellen op het gebied van 

interculturalisatie. een cultureel ondersteuner moet worden aangesteld om met elke 
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afdeling ideeën te bedenken en dat systematisch door te voeren. 

Het culturenoverleg in de Van der Hoeven Kliniek

in de Van der Hoeven Kliniek is sinds vijftien jaar een werkgroep interculturalisatie 

actief.28 een respondent (niet betrokken in het culturenoverleg) vertelt dat vooral 

met patiënten die nog niet lang in nederland verblijven botsingen ontstaan als 

gevolg van culturele verschillen. Ze heeft het gevoel dat deze verschillen wat kleiner 

zijn sinds de oprichting van het culturenoverleg. nu vraagt zij zich bijvoorbeeld 

eerder af of hard praten een cultuurgebonden fenomeen is en niet pers sé een 

teken van agressie hoeft te zijn, zoals in de autochtone nederlandse samenleving. 

een psychotherapeute (evenmin betrokken bij het culturenoverleg) bevestigt dat 

het culturenoverleg bewustwording creëert. Het geeft echter geen antwoorden op 

dilemma’s in de behandelkamer, maar dat vindt ze juist fijn. Het biedt haar de ruimte 

om patiënten dingen te laten uitleggen. Zo voelt de patiënt zich serieus genomen 

en is hij meer betrokken bij zijn eigen behandeling. als we een groepsleider (die 

zelf aangeeft affiniteit te hebben met interculturele zaken) vragen of er volgens hem 

genoeg rekening wordt gehouden met etnische verschillen, antwoordt hij dat de 

randvoorwaarden aanwezig zijn, zoals het culturenoverleg. “daar zijn ze hier op een 

goede manier mee bezig”, zegt hij. 

Soms is de kliniek genoodzaakt specifiek beleid te ontwikkelen dat de reguliere 

behandeling overstijgt. Groepsleiders vertellen dat bepaalde allochtone patiënten de 

neiging hebben om elkaar op te zoeken, om in de gangen hun eigen taal te spreken 

of om samen te eten. Van één patiënt werd gezegd dat hij anderen regelmatig eten 

aanbiedt om hen om te kopen, terwijl dit voor hem een manier is om zich thuis te 

voelen. ook andere allochtone patiënten bleken de behoefte te hebben samen te eten 

en onder elkaar te zijn. daarom is een eetclub opgericht. om veiligheidsredenen is 

deze club ook weer afgeschaft. op een gegeven moment werd het erg exclusief: een 

besloten groep patiënten met vergelijkbare persoonlijkheidsproblematiek nam deel 

aan deze bijeenkomsten. de zwakkere patiënten werden daarvan buitengesloten:

Coördinator 1: Ja, want het werd ook steeds opgerekt. eerst was het van 

18 tot 20 en dan werd het op een gegeven moment 17 uur en daarna 16 

28 intern wordt deze werkgroep ‘het culturenoverleg’ genoemd. Voornaamste doel van deze werkgroep is het 
creëren van bewustzijn en het vragen van aandacht voor de positie van etnische minderheden in de kliniek. in 
2002 heeft de werkgroep het cultureel interview geïntroduceerd in de kliniek.
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uur en op een gegeven moment mocht er niemand meer vanaf 16 uur in 

de keuken komen, want die was voor hen en dat wist iedereen toch? dus 

hebben we het op den duur afgeblazen. 

Groepsleider 1: Ja, en dat had dus niet zozeer te maken met alloch tonen/

autochtonen, maar dus meer dat dezelfde mensen met een persoonlijk-

heidsproblematiek bij elkaar gaan zitten en de meer psychisch gestoor-

den en pedoseksuelen uitsluiten.

Coördinator 2: Wij zijn er wel een beetje dubbel in, want op zondag-

ochtend is er een uitgebreid ontbijt en dat gaat altijd door en doen we 

niet moeilijk over, maar een Surinaams tussendoortje om 16 uur is soms 

wel een probleem. 

Waar nodig worden richtlijnen opgesteld in breed, multidisciplinair verband. 

 

Cultureel interview

een aantal uitgangspunten voor de behandeling draagt er volgens onze respondenten 

aan bij dat ook aan allochtonen goede zorg wordt geleverd. Cultureel interviews 

worden desondanks als een meerwaarde ervaren. deze worden in duovorm 

afgenomen: door een groepsleider (die de patiënt goed kent en in het dagelijks 

leven het meest met hem werkt) en een lid van de werkgroep cultureel interview 

(bestaande uit leden van het culturenoverleg die veel ervaring hebben met deze vorm 

van interviewen). laatstgenoemde draagt zorg voor de verslaglegging. dit verslag 

wordt uitgebreid met de patiënt doorgenomen en kan worden aangepast indien de 

patiënt dat aangeeft. Vervolgens wordt het verslag in het digitaal patiëntendossier 

opgenomen, zodat het voor alle kliniekmedewerkers toegankelijk is en iedereen 

kan kennismaken met het verhaal van de patiënt. ook worden de bevindingen in de 

dagelijkse multidisciplinaire vergadering besproken.

een diagnosticus vertelt dat ze veel dingen terugleest in de cultureel interviews die 

zij tijdens het diagnostisch onderzoek ook heeft gehoord, maar niet in het verslag 

heeft meegenomen. een andere diagnosticus geeft aan dat cultureel interviews 

soms worden geïndiceerd tijdens een diagnostiekbespreking29 of tijdens een 

behandelingsevaluatie, waarin wordt besproken welke interventies kunnen worden 

29 na afronding van het psychodiagnostisch onderzoek worden de resultaten in multidisciplinair verband 
besproken. iedereen die met de betreffende patiënt werkt is daarbij aanwezig. Tijdens deze vergadering wordt 
het concept-behandelingsplan opgesteld. 
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ingezet om de doelen te behalen. de psychiater geeft aan dat cultuur een ‘eigen 

vakje’ heeft in het Biopsychosociaal Model: “in het begin van de behandeling is dat 

maar een beperkt ingevuld vakje en aan de hand van het cultureel interview krijgt 

het wat meer body”.

een psychotherapeute geeft aan dat tijdens de cultureel interviews geen zaken 

worden besproken die anderszins niet aan bod kunnen komen: “Voor de patiënt is 

het echter fijn om er eens een keer helemaal over te praten en er wordt verder ook 

niet getwist of beoordeeld, dus dat is voor de patiënten een vorm van erkenning”. 

een buitendienstfunctionaris geeft aan dat de verslagen van het cultureel interview 

soms een eye-opener voor haar zijn. Het helpt haar om patiënten beter te begrijpen 

en biedt aanknopingspunten om verder over na te denken. een docente vertelt dat het 

cultureel interview niet primair bedoeld is om informatie over de patiënt te verkrijgen, 

maar om het contact met de patiënt te verbeteren. als de patiënt zich erkend voelt, 

is hij meer open en gemakkelijker in de omgang. “Bij diagnostiek krijg je die 

informatie misschien ook wel”, zegt ze, “maar het is een heel andere benadering. 

Je bent veel meer gericht op het ontdekken van stoornissen”. desondanks kan een 

cultureel interview er wel voor dienen om stereotype aannames omtrent allochtonen 

te voorkomen: 

Want van allochtonen wordt er soms onterecht aangenomen dat ze 

allemaal moeite hebben met vrouwen. Maar dat hoeft niet zo te zijn en 

daar kom je alleen maar achter als je dat aan de patiënt zelf vraagt.

Het cultureel interview is voor groepsleiders een gestructureerde manier om 

hier achter te komen. in de leefgroep werken zij met tien tot twaalf patiënten 

tegelijkertijd. Hoewel ze veel tijd met deze patiënten doorbrengen, is er weinig tijd 

om hen individueel uitgebreid te spreken. een groepsleider vertelt dat hij het van 

belang vindt “voor het begrip van de patiënt om rekening te houden met cultuur. Zo 

heb je na het lezen van een cultureel interview meer zicht op de situatie en weet je 

waar bepaalde gedragingen precies vandaan komen”. Bovendien durven patiënten 

zich sneller bloot te geven als ze een cultureel interview hebben gedaan, merkt een 

andere groepsleider op. Ze merkt dat dit ook voor het contact met groepsgenoten 

geldt: ook aan hen durven de patiënten meer over zichzelf te vertellen. Binnen de 

sociotherapie is dit een nuttig gegeven, omdat het leven in de groep een middel is 

in de behandeling. daarvoor is het nodig dat de patiënten elkaar kennen. een hoofd 
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behandeling vragen we of hij nieuwe informatie terugleest in de cultureel interviews:

nou ja, echt nieuw? nou ja. als mensen vrijuit beginnen te praten, dat 

doet zoveel. de erkenning dat er belangstelling is voor jouw cultuur, 

jouw verhaal. dat is voor iedereen belangrijk. dat is zo wezenlijk. dan 

beginnen mensen gewoon te praten. dat zie je ook bij mensen die niet 

veroordelend reageren. … Mensen vertellen alles dan. als je uitgebreid 

de tijd neemt gaan mensen veel vertelen. Zo werkt het. 

Het cultureel interview is een instrument voor de groepsleiders, de medewerkers die 

in het dagelijks leven het dichtst bij de patiënten staan, om beter te luisteren naar de 

patiënt. Voor de patiënten om onvoorwaardelijk hun kant van het verhaal te vertellen. 

dit bevordert de werkrelatie. Tegelijkertijd is het een methode om aandacht voor 

cultuur te integreren in de behandeling en kan het stereotypering helpen voorkomen. 

in het beoordelen (zowel door diagnostici als door rechters) wordt aangegeven 

dat het nederlandse vertoog dominant is. in de behandeling van patiënten is 

het echter van wezenlijk belang om aan te sluiten bij de intrinsieke motivatie 

van patiënten en rekening te houden met het perspectief dat patiënten hebben 

op hun leven. algemene behandelmethodieken en organisatiekenmerken 

dragen daaraan bij, zoals de ‘What works’ principes en het hebben van een 

multidisciplinair en divers personeelsbestand. daarnaast zijn er speciale 

initiatieven, die vooral worden gewaardeerd omdat het mensen voortdurend 

bewust maakt van de mogelijke invloed van etnische verschillen. 
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4.4 Fase drie: beëindiging  

Het doel van een tbs-behandeling is het beschermen van de maatschappij door middel 

van veilige resocialisatie van de patiënt. in de laatste fase van de tbs-maatregel 

(onvoorwaardelijk ontslag, voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging, 

proefverlof) staan overwegingen omtrent het recidiverisico daarom centraal. de 

kliniek adviseert een (voorwaardelijke) beëindiging van de tbs-maatregel als het 

risico van herhaling van ernstig delictgedrag aanvaardbaar wordt geacht, ofwel 

zo min mogelijk risicofactoren en zo veel mogelijk beschermende factoren voor 

dergelijk gedrag aanwezig zijn. 

over het algemeen wordt van patiënten gevraagd dat ze enige mate van probleembesef 

tonen; dit is noodzakelijk om een behandeling te starten. een gebrek aan 

probleembesef is belemmerend voor het verminderen van het delictrisico en kan zelfs 

doorslaggevend zijn voor het kenmerken van iemand als blijvend delictgevaarlijk 

(de Kogel, Verwers, den Hartogh, 2004). enkele items in de HCr-20 lijken ook 

uit te gaan van het belang van probleembesef, namelijk de klinische variabelen 

‘gebrek aan zelfinzicht’ en ‘niet reageren op behandeling’ en de toekomstvariabele 

‘niet meewerken aan behandelmogelijkheden’. Het ontkennen van delicten kan 

worden opgevat als een gebrek aan probleembesef. een interview met twee rechters 

onderstreept dit; de rechters geven aan dat ze denken dat een verdachte sneller 

recidiveert als hij zijn delicten niet bekent. 

Uit twee van de tien bestudeerde dossiers in de beëindigingfase van de tbs-

maatregel blijkt echter dat patiënten hun delict nog steeds ontkennen; desondanks 

is er voldoende basis om de tbs-maatregel te beëindigen, bijvoorbeeld omdat zij 

zich betrouwbaar tonen in het nakomen van afspraken. Het bekennen van delicten 

lijkt dus niet noodzakelijk om probleembesef te tonen. overeenstemming over 

belangrijke probleemgebieden is dat wel. Zo wordt in één casus beschreven dat 

de patiënt meer openheid dient te geven. “Met het oog op risicomanagement en 

verdere verzelfstandiging in de toekomst” is dit belangrijk, wordt in het laatste 

verlengingsadvies voor een contraire beëindiging geschreven. in een andere 

casus wordt duidelijk dat de patiënt zich juist goed heeft aangepast aan wat hij in 

de behandeling heeft geleerd. Zo goed, dat hij zich niet meer thuis voelt bij zijn 

landgenoten. de getuige-deskundige meldt tijdens de rechtszitting waarna de tbs 

wordt beëindigd, dat de patiënt “zijn ideeën heeft bijgesteld”. 
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de interculturalisatie van het tbs-stelsel komt moeizaam op gang. dit is de conclusie 

van een aantal recente publicaties (rSJ, 2007; Spangenberg & Walma, 2007; 

Tatlicioglu & Wolthers, 2004; Commissie Visser, 2006). Hoewel de noodzaak om 

alle GGz voorzieningen beter af te stemmen op de toenemende culturele diversiteit 

van de nederlandse samenleving al drie decennia geleden op de agenda is gezet, is 

het tot nu toe niet gelukt een samenhangende aanpak in landelijk beleid te verankeren 

(ingleby, 2009). Het tbs stelsel vormt hierop geen uitzondering. Vooral vanwege het 

relatief hoge aantal allochtonen binnen tbs instellingen moet dit als een ernstige 

tekortkoming worden beschouwd, die de effectiviteit van de maatregel voor deze 

groep bedreigt.

in dit hoofdstuk wordt de theorie met de praktijk vergeleken. dat gebeurt aan de 

hand van vijf thema’s: opvattingen over cultuur en verschillen die men ervaart 

tussen het werken met allochtone en autochtone patiënten, cultuur in de rechtspraak, 

diagnostiek, behandeling en beleid. Per onderdeel wordt weergegeven wat de 

belangrijkste bevindingen zijn. na de presentatie van de belangrijkste bevindingen, 

komt de discussie aan bod, daarin worden de beperkingen van het onderzoek 

beschreven, evenals de meerwaarde van de triangulatie en worden aanbevelingen 

voor vervolgonderzoek gedaan. 

Algemeen 

Het concept cultuur

over het begrip cultuur bestaan veel meningen. Grofweg kunnen deze ingedeeld 

worden in een statische en in een dynamische interpretatie van het concept. in de 

statische benadering wordt cultuur gezien als een dwingend keurslijf waaraan mensen 

niet kunnen ontsnappen. in de antropologie wordt het als fundamenteel dynamisch 

geïnterpreteerd: een proces van betekenisgeving dat voortdurend in beweging is.

in de praktijk zijn beide interpretaties herkenbaar. een statisch cultuurbegrip wordt 

herkend in de neiging om het als responsiviteitsfactor te beschouwen. daarmee wijst 

men erop dat het niet veranderbaar is. ook de afwezigheid van acculturatieproblematiek 

als topic in de interviews weerspiegelt mogelijk een statische visie op cultuur; het 

lijkt erop dat dit thema weinig onder de aandacht is bij professionals en daarmee 

geen structureel onderwerp is van behandeling.  

een dynamische benadering van cultuur is terug te vinden in de milieurapportages 

van het Pieter Baan Centrum en in de contextuele aspecten als onderdeel van het 
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Biopsychosociaal Model dat aan de basis van de behandeling in de Van der Hoeven 

Kliniek staat. Bovendien geven de geïnterviewden aan (professional en patiënt) dat 

verschillen binnen de groepen minstens zo belangrijk zijn als verschillen tussen 

groepen. Gewezen wordt op de gelaagdheid van cultuur en de verschillende aspecten 

die ermee samenhangen (niet uitsluitend etniciteit). in dit opzicht is cultuur geen 

op zichzelf staande, statische factor, maar een dynamisch gegeven dat met andere 

factoren in een dialectisch proces is verwikkeld: het laat zich moeilijk scheiden 

van andere factoren die in het spel zijn, zoals psychopathologie, lage intelligentie 

en verslaving. een oordeel vellen over etniciteit als separate entiteit is daarom niet 

eenvoudig. Culturele verschillen krijgen in de behandeling vooral aandacht in de 

vorm van het cultureel interview. 

Beschrijving van de verschillen

op een aantal punten worden allochtone patiënten gezegd te verschillen van hun 

autochtone medepatiënten. onder meer hun omgang met gender en hiërarchie 

verschilt, evenals de verhouding van het individu tot de groep (individualisme versus 

collectivisme). Uit dit laatste punt vloeien relevante subthema’s voort. respondenten 

wijzen bijvoorbeeld op de moeite die allochtonen hebben met de nederlandse 

openheid en op een andere omgang met schaamte en schuld – zeker in een forensische 

setting is dit een centraal thema. Het meest in het oog springende verschil is echter 

taal. Voor taalproblemen lijkt niet altijd voldoende aandacht te zijn of men lijkt zich 

niet goed bewust te zijn van mogelijke verschillen en problemen op dit gebied. 

Cultuur in de rechtspraak 

Cultuur ligt aan de basis van het strafrecht. in het strafrecht is immers verankerd 

wat een samenleving beschouwt als goed en kwaad, zoals de dSM-iV-Tr en andere 

diagnostische systemen beschrijven wat als gezond en disfunctioneel gedrag wordt 

beschouwd. in het tbs-stelsel komen deze twee soorten culturele invloed samen. 

daarom is het van groot belang dat zowel rechters als pro justitia rapporteurs goed 

op de hoogte zijn van zowel de algemene relevantie van culturele factoren als van de 

specifieke culturele achtergrond van iedere verdachte. 

Uit de literatuur blijkt dat het strafrecht ruimte biedt om rekening te houden met 

de culturele achtergrond van de verdachte. in hoeverre dat gebeurt is afhankelijk 

van een aantal factoren (aanwezigheid van culturele aspecten in een casus, houding 

van juridische professionals die betrokken zijn bij de zaak, de tijdgeest). een 
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interview met twee rechters leert dat zij zich vooral beroepen op het oordeel van 

de gedragsdeskundigen in het bepalen van de mate van toerekeningsvatbaarheid 

van de verdachte. Voorts blijkt dat zij cultuurgebonden delicten in een ‘nederlands 

model gieten’, ook al weten zij dat bepaald gedrag in een andere cultuur een andere 

betekenis kan hebben. 

over de beëindiging van de tbs-maatregel kunnen op basis van bestudering van tien 

casussen geen verstrekkende uitspraken gedaan worden over de rol van culturele 

factoren. desalniettemin blijkt dat in deze kleine steekproef twee patiënten hun 

delict ontkennen en toch zijn uitgestroomd. dat is een opvallend gegeven. 

Diagnostiek en risicotaxatie 

Cultuur staat in zekere zin aan de basis van de diagnostiek, omdat cultuur bepaalt wat 

als ziek wordt beschouwd en wat niet. in verschillende samenlevingen kunnen hier 

verschillende opvattingen over bestaan. om de aan- of afwezigheid van een stoornis 

alsmede het type stoornis te kunnen beoordelen, is het zinvol voor diagnostici om 

rekening te houden met de culturele achtergrond van de verdachte, dit eens te meer 

omdat de rechters zich beroepen op het oordeel van de gedragsdeskundige. de 

crossculturele betrouwbaarheid van de instrumenten (zowel voor psychodiagnostisch 

onderzoek als voor de risicotaxatie) is echter nauwelijks vastgesteld. Tegelijkertijd 

blijkt uit de internationale literatuur dat allochtonen vaker gedwongen worden 

opgenomen dan autochtonen (zie inleiding). 

Hoewel uit de literatuur duidelijk naar voren komt dat de culturele achtergrond 

van een patiënt het diagnostisch onderzoek kan beïnvloeden, lijkt hier vooral in de 

voorbereidende fase rekening mee te worden gehouden. Pro justitia adviseurs geven 

in interviews aan dat het relevant is om te onderzoeken waar bepaald gedrag vandaan 

komt (samenhangend met etniciteit of met psychopathologie). in de behandelingsfase 

lijkt deze discussie een hypothetisch karakter te hebben: gedrag dat delictgerelateerd 

is, moet hoe dan ook behandeld worden – ongeacht de achtergrond van dit gedrag. 

dit blijkt ook uit de dossiers. Twijfels tussen de vraag of gedrag door cultuur of 

stoornis wordt bepaald, worden hoofdzakelijk in de pro justitia rapportages vermeld, 

aanzienlijk minder in documenten uit de behandelingsfase. 

Pro justitia rapporteurs geven dus aan dat het belangrijk is om te duiden in hoeverre 

culturele factoren van invloed zijn op pathologie en delict. ook uit de dossiers 
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blijkt dat deze afweging gemaakt wordt. desalniettemin zijn de voorzieningen om 

etniciteit als factor mee te wegen afhankelijk van de inzet van individuen en nog 

niet structureel ingebed in de organisatie. in verband met de grote gevolgen die een 

rapportage kan hebben, is het zaak hier nadere aandacht aan te schenken. dit kan 

gebeuren door het onderdeel te laten zijn van bredere discussies over de kwaliteit van 

de pro justitia rapportage.   

Behandeling 

opvattingen over ‘culturele competentie’ – net als die over ‘cultuur’– hebben in de 

afgelopen decennia een evolutie ondergaan. Terwijl de hulpverlener aanvankelijk 

vooral geacht werd kennis over de kenmerken van verschillende groepen te vergaren, 

wordt ‘culturele competentie’ nu veel breder opgevat in termen van vaardigheden, 

attitudes en kennis. daarnaast is interculturalisatie niet alleen een taak voor de 

individuele hulpverlener geworden, maar ook voor de instelling als geheel. 

in de praktijk wordt de oude benadering van culturele competentie nog steeds 

waargenomen. Voor sommigen gaat interculturalisatie vooral over het verzamelen 

van ‘weetjes’ over verschillende groepen. door veel anderen wordt echter benadrukt 

dat het van wezenlijk belang is om aan te sluiten bij de intrinsieke motivatie van 

patiënten en rekening te houden met het perspectief dat patiënten hebben op hun 

leven. algemene behandelmethodieken en organisatiekenmerken dragen daaraan 

bij, zoals de ‘What works’ principes en het hebben van een multidisciplinair en 

divers personeelsbestand. daarnaast zijn er speciale initiatieven (zoals het cultureel 

interview), die vooral worden gewaardeerd omdat het mensen voortdurend bewust 

maakt van de mogelijke invloed van etnische verschillen. deze opvattingen lijken aan 

te sluiten bij de recente inzichten over culturele competenties. interculturalisatie als 

taak van de gehele instelling blijft echter onderbelicht. Zowel in de Van der Hoeven 

Kliniek als in het Pieter Baan Centrum bestaat nog geen overkoepelend, integraal 

diversiteitsbeleid. 

Beleid

etniciteit en migratie zijn vandaag de dag gevoelige onderwerpen. Het nederlandse 

debat over integratie van etnische minderheden polariseert en migranten worden 

steeds meer geacht te assimileren. de multiculturele samenleving lijkt niet langer 

als positief te worden ervaren (Sleegers, 2007). de roep om veiligheid wordt 

bovendien steeds sterker. in datzelfde vertoog past de neiging om strenger te straffen 
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en onveiligheid te bestrijden door middel van repressie en beheersing. desondanks 

groeit internationaal het besef dat interculturalisatie een urgente zaak is. 

Tijdens het onderzoek wordt op verschillende momenten duidelijk dat er een 

gebrek aan richtlijnen bestaat in de beoordeling en behandeling van allochtone 

patiënten. Taalproblemen worden alom genoemd, maar het werken met tolken 

wordt niet aangemoedigd. Verpleegkundigen van de medische dienst in de Van 

der Hoeven Kliniek besluiten tijdens de focusgroepdiscussie dat het wenselijk 

is om foldermateriaal in verschillende talen beschikbaar te stellen. een rechter 

realiseert zich dat verschillende communicatiestijlen de sfeer tijdens de rechtszitting 

beïnvloeden, nadat ze hier net een cursus over heeft gevolgd. Medewerkers van het 

Pieter Baan Centrum geven aan dat de faciliteiten om meer kennis over etnische 

verschillen in te winnen afhankelijk zijn van de inspanning van individuen. 

op deze fronten is beleid dus noodzakelijk. in het opstellen van dat beleid is het 

belangrijk de internationale state of the art in acht te nemen. Uit dit onderzoek blijkt 

namelijk dat zowel een statisch cultuurbegrip als de oude benadering van culturele 

competenties nog steeds hun weerslag vinden in de praktijk – ook al worden meer 

tekenen van een genuanceerd begrip gevonden. Het is belangrijk om het beleid te 

ontwikkelen op basis van goed onderbouwde, recente wetenschappelijke inzichten. 

Hoewel kennis over cultuurverschillen, andere landen en migratieproblemen van 

belang is, dient ook aandacht te worden besteed aan taalbarrières, de bejegening 

van patiënten en de manier waarop de instelling als geheel met diversiteit omgaat 

(inclusief personeelsbeleid en structurele inbedding van beleidsprioriteiten). 

Discussie

dit onderzoek heeft een verkennend karakter en dient te worden beschouwd als een 

eerste inventarisatie. 

Triangulatie 

Binnen de beschikbare tijd en middelen is geprobeerd een zo zorgvuldig mogelijk 

beeld te scheppen van de omgang met culturele diversiteit in de tbs. om deze reden is 

op verschillende manieren data verzameld. eerst zijn de interviews afgenomen met 

professionals en patiënten. op deze manier ontstond inzicht in de thema’s die voor 

de betrokkenen van belang zijn. Focusgroepdiscussies hebben dit inzicht verbreed. 

een vraag kan immers gelijktijdig aan meerdere medewerkers gesteld worden, 



148

bijvoorbeeld aan arbeidstrainers van verschillende disciplines. ook relativeren de 

deelnemers elkaars antwoorden of vullen elkaar aan. Tot slot is het dossieronderzoek 

uitgevoerd. dit gaf de mogelijkheid om te onderzoeken in hoeverre de resultaten 

uit interviews en focusgroepdiscussies overeenkomen met de verslaglegging in de 

praktijk. 

Sommige thema’s komen naar voren uit alle drie de onderzoeksmethoden. Uit de 

interviews kwam bijvoorbeeld naar voren dat professionals een aantal duidelijke 

verschillen ervaren in het werken met allochtone en autochtone patiënten, onder 

meer wat betreft de omgang met gender of hiërarchie. in de dossiers worden deze 

verschillen ook teruggevonden. over het algemeen wordt het daar echter niet in 

verband gebracht met de culturele achtergrond van de patiënt. 

Sommige thema’s kwamen duidelijk naar voren uit de interviews en 

focusgroepdiscussies, maar niet uit het dossieronderzoek. Begrip voor de patiënt als 

ingang voor de behandeling en het verlenen van zorg op maat zijn thema’s die duidelijk 

uit de interviews naar voren kwamen. Uit het dossieronderzoek is het belang hiervan 

minder expliciet naar voren gekomen. een respondent geeft aan dat de psychotische 

patiënten van haar afdeling regelmatig alternatieve ziekteverklaringsmodellen voor 

hun ziekte hebben, ze geloven bijvoorbeeld in winti in plaats van in schizofrenie. 

in de dossiers wordt dit niet teruggevonden. Volgens enkele geïnterviewden dient 

cultuur voornamelijk als responsiviteitsfactor te worden gewogen en dan met name 

wanneer het gaat om een cultureel bepaalde gevoeligheid voor eer en trots. ook dit 

kon geverifieerd worden in de dossiers. daaruit bleek dat de culturele achtergrond in 

slechts weinig gevallen werd genoemd als responsiviteitsfactor. als dat wel gebeurde, 

was het vaak in algemene, weinig concrete termen. dit roept de vraag op in hoeverre 

professionals het daadwerkelijk relevant vinden om de achtergronden van bepaald 

gedrag te kennen. 

in een enkel geval bleek het dossieronderzoek juist inzicht te geven in thema’s die 

in de interviews en focusgroepdiscussies niet aan de orde zijn gekomen. Zowel 

over problemen die samenhangen met migratie als acculturatie wordt in de dossiers 

veelvuldig melding gemaakt. in de interviews wordt dit geen enkele keer expliciet 

te berde gebracht. 

Samenvattend kan dus gesteld worden dat het vruchtbaar is geweest om op meerdere 

manieren data te verzamelen. Het heeft gezorgd voor een breder en dieper inzicht 

in het thema. daarvoor is ook de brede opzet zinvol gebleken, waarin de gehele 
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tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel wordt bestudeerd en van advisering tot 

beëindiging van de maatregel is onderzocht welke rol culturele factoren spelen. 

Beperkingen van het onderzoek 

ondanks dat zo breed mogelijk data is verzameld, is het onderzoek hoofdzakelijk in 

twee instellingen uitgevoerd. in de beperkte tijd die voor dit project beschikbaar was, 

is het helaas niet gelukt om meerdere instellingen te laten participeren. daarom kan 

geen beeld geschetst worden van de mate van interculturalisatie binnen het volledige 

nederlandse tbs-stelsel. Per discipline zijn bovendien relatief weinig mensen 

gesproken. onduidelijk is dus in hoeverre de bevindingen generaliseerbaar zijn. 

Tot slot is dit onderzoek uitsluitend op kwalitatieve wijze uitgevoerd. Kwantitatief 

onderzoek zou een wenselijke aanvulling zijn en zou licht kunnen werpen op 

prangende vragen die in dit onderzoek niet zijn uitgewerkt. Uit eerdere kwantitatieve 

studies blijkt bijvoorbeeld dat allochtonen vaker gedwongen worden opgenomen 

en dat het risico op delictgedrag vaker als hoog wordt ingeschat, zelfs wanneer de 

symptomen minder ernstig zijn (zie inleiding). Vooralsnog is onbekend of dit ook 

voor de nederlandse forensische zorg geldt.

Vervolgonderzoek 

dit onderzoek is een eerste, breed verkennende inventarisatie naar culturele factoren 

in de tbs. Knelpunten zijn blootgelegd die voortvloeien uit de culturele diversiteit van 

de tbs-populatie. Vervolgonderzoek is noodzakelijk om na te gaan in hoeverre deze 

knelpunten representatief zijn voor het gehele veld en in hoeverre de effectiviteit 

van de tbs-maatregel erdoor wordt beïnvloed. daarna dienen interventies te worden 

ontwikkeld om op een evidence based manier om te gaan met de culturele diversiteit 

in de forensische zorg. Uit dit onderzoek is immers gebleken dat professionals die 

in de tbs werkzaam zijn het belangrijk vinden dat er meer specifieke en structurele 

aandacht uitgaat naar culturele diversiteit in de forensische zorg. Tegelijkertijd 

zien wij echter geen (lopend) onderzoek naar gestandaardiseerde en gevalideerde 

instrumenten in praktijk en beleid, die interculturalisatie tot doel hebben. Het verdient 

derhalve aanbeveling om:

1.	 de waarde van diagnostische- en risicotaxatieinstrumenten voor allochtone 

patiënten in beeld te brengen en de instrumenten zo nodig aan te passen aan 

specifieke groepen (normgroepen veranderen of inhoud wijzigen); 

2.	 de behandelplannen voor allochtone patiënten dientengevolge meer 

cultuurspecifiek op te stellen;
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3.	 de behandelduur en recidive onder allochtone patiënten meer specifiek in 

beeld te brengen, gerelateerd aan de behandelduur en recidive in de totale 

tbs-populatie. 

Zonder goede communicatie met de verdachte dan wel patiënt is het echter niet 

mogelijk om een diagnostisch onderzoek te doen, behandelplannen uit te voeren 

en risico’s in te schatten. de beperkte nederlandse taalbeheersing van allochtone 

verdachten dan wel patiënten – en veel meer nog: het gebrek voorzieningen om deze 

taalbarrière te overbruggen – verdient dus ten eerste aandacht. 

Tot besluit 

‘de puzzel is het grootst bij allochtonen’, zo beschreef een van de geïnterviewden zijn 

ervaringen met forensische zorg aan een cultureel diverse patiëntenpopulatie. een 

tbs-behandeling is altijd een puzzel die bestaat uit verschillende onderdelen. Volgens 

ons dient de culturele achtergrond van de verdachte niet te worden beschouwd als 

een extra stuk aan deze puzzel – veel meer is het een extra dimensie aan alle reeds 

bestaande onderdelen:

yy Voor de rechter, de officier van justitie en de verdediging is inzicht in de 

culturele achtergrond van de verdachte van belang om tot een juist oordeel 

te komen over de betekenis van diens uitingen en gedrag, de schuldvraag, de 

zwaarte van het delict en de kans op recidive. de rechter dient hiervoor goed 

geïnformeerd te worden door de forensische gedragsdeskundigen. 

yy diagnostici moeten rekening houden met de culturele achtergrond van 

de verdachte om de aan- of afwezigheid van een stoornis alsmede het type 

stoornis goed te kunnen beoordelen. 

yy Voor behandelteams is deze informatie belangrijk om de juiste behandeling 

in te zetten teneinde het recidiverisico te verminderen. om de behandeling te 

laten slagen is het van belang dat het perspectief van de patiënt in acht wordt 

genomen en dat de behandelaar zich bewust is van taalbarrières.   

Cultuur is dus geen op zichzelf staande realiteit; het geeft betekenis aan de werkelijkheid 

en kleurt daarmee alle facetten van de tbs-maatregel. Met dit onderzoek hebben we 

geprobeerd die complexiteit inzichtelijk te maken. de volgende stap is het ontwikkelen 

van richtlijnen, gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten, om de genoemde 

knelpunten het hoofd te bieden. dat is nodig om de puzzel passend te maken en de 

effectiviteit van de tbs-maatregel te garanderen in een multiculturele samenleving. 
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Bijlage 1. Topiclijsten interviews

Topiclijst kliniekmedewerkers

aandacht voor cultuur

- Wat verstaat u onder cultuur?

- Hoeveel (niet-Westerse) allochtone patiënten behandelt u?

Culturele verschillen

- Merkt u wel eens dat allochtone patiënten anders zijn (bijvoorbeeld dat zij 

geen schuld bekennen)? Zo ja, waar blijkt dit dan uit?

- is er wel eens sprake geweest van een conflictsituatie met een allochtone 

patiënt die volgens uzelf voortkwam uit cultuurverschillen? Kunt u deze 

situatie beschrijven?

Communicatie

- Hoe tevreden bent u over de communicatie met allochtone patiënten?

- Controleert u of de patiënt u begrepen heeft en andersom?

- in hoeverre ervaart u wrijving in het contact met allochtone patiënten? (bijv. 

talige/culturele redenen)?

diagnostiek

- op welke manier wordt er in de diagnostiek rekening gehouden met de 

culturele achtergrond van patiënten? Wat vind je hiervan? Bestaat er gevaar 

voor over- of onderdiagnostisering? 

- Bent u bekend met de cultural formulation of diagnosis?

Behandeling/bejegening

- Praat u met patiënten wel eens over hun cultuur?

- Vindt u dat de allochtone patiënten een speciale aanpak nodig hebben? 

Waarom wel/niet?

- Waarin verschilt dit van de praktijk (zowel positief als negatief)?

- Heeft u behoefte aan meer kennis/vaardigheden in het werken met allochtone 

patiënten? Waarom wel/niet?

- Wanneer voelt u zich minder effectief in het behandelen van allochtone 

patiënten? Zijn er frustraties en aan wie ligt dat? 
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- Heeft u het idee dat patiënten zich gehoord voelen in wie ze zijn en waar ze 

vandaan komen? Waarom wel/niet?

- Wat ziet u om u heen gebeuren? op welke manier gaan collega’s met dit 

thema om en wat vindt u daarvan?

Praktijkbeleid interculturalisatie

- is er in uw kliniek sprake van een speciaal beleid in omgang met allochtone 

patiënten?

- Heeft u behoefte aan een speciaal beleid in omgang met allochtone patiënten?

- de kliniek is overwegend ‘wit’. is er behoefte aan collega’s met een andere 

culturele achtergrond? Waarom wel/niet? 

Topiclijst Patiënten

Culturele achtergrond

- Waar komt u vandaan?

- Hoe lang woont u in nederland?

- Welke talen spreekt u?

- Wat is uw moedertaal?

- Hoe belangrijk is uw moedertaal voor u?

acculturatie 

-  Wat versta je onder cultuur?

- Voelt u zich thuis in nederland? Waarom wel/niet?

- Wat vindt u leuk aan de nederlandse cultuur en wat niet?

- Zijn er dingen uit de nederlandse cultuur die u hebt overgenomen? Welke 

en waarom?

Beoordeling/behandeling

- denkt u dat uw culturele achtergrond van invloed is op uw behandeling? Zo 

ja, hoe dan?

- denkt u dat er in het proces van strafoplegging voldoende rekening is 

gehouden met uw culturele achtergrond? Waarom wel of niet?

- Hoe groot is de rol van uw familie voor uw behandeling?
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Culturele verschillen

- Zijn er dingen die anders zijn in de nederlandse cultuur dan in uw eigen 

cultuur? (gebaren maken, luid praten, aanraken). in hoeverre is dit belangrijk 

voor uw behandeling?

- Merkt u wel eens dat andere patiënten/stafleden anders tegen u doen vanwege 

uw culturele achtergrond? Kunt u een voorbeeld geven?

- is er wel eens een conflict geweest met een behandelaar die volgens uzelf 

kwam door cultuurverschillen? Kunt u deze situatie beschrijven?

Communicatie

- Vindt u het moeilijk om in het nederlands te communiceren?

- Voelt u zich altijd begrepen door uw behandelaars? 

relatie met de behandelaar

-    Vertrouwt u uw behandelaar(s)? Waarom wel/niet?

- Voelt u zich begrepen door uw behandelaar(s)? Verschil begrip van 

(misverstanden) en begrip voor (affectief) 

- als u zich niet begrepen voelt, waar ligt dit dan aan?

- Kunt u altijd duidelijk maken wat u wilt vertellen aan uw behandelaar?

- Praat u het wel eens over uw cultuur met uw behandelaar(s)?

- Had u liever een behandelaar gehad uit uw eigen cultuur? Waarom wel/ niet?

- Maakt het voor u uit of een behandelaar een man of een vrouw is? Waarom 

wel/niet?

Topiclijst rechters  

- ervaringen met strafzaken van allochtone verdachten waarbij het opleggen 

van dwangbehandeling wordt overwogen

- Culturele aspecten in een delict 

- Het oordelen over de mate van toerekeningsvatbaarheid

- Communicatie met allochtone verdachten

- aandragers van het culturele aspect in een rechtszitting (advocaat, officier 

van Justitie, externe deskundigen, rechter), eventuele verschillen in hun 

visie daarop en omgang van de rechter met die verschillen 

- Mening over positie van culturele achtergrond verdachten in het strafrecht 

- Culturele factoren met betrekking tot het verlengen en beëindigen van de 

maatregel
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Bijlage 2. Factorenlijsten dossieronderzoek

Lijst 1: factoren dossieronderzoek op basis van literatuur

a. Manieren waarop hulpverleners cultuur inzetten

a.1 Statisch cultuurbegrip (ingleby, 2010; Komen en Bouteh, 2009)

- culturele verschillen als obstakels. Je moet dingen vaker uitleggen, veel 

herhalen, familie in behandeling betrekken (Van den Haar, 2007)

- cultuur als fixed and constraining by definition. ‘Cultural boundaries’ bijv. 

een vrouw die heimwee heeft maar niet voor zichzelf op kan komen, doordat 

haar man haar weinig ruimte geeft ‘because of cultural aspects’ (Van den 

Haar, 2007)

- cultuur als verklaring voor hulpverlening die niet verloopt zoals gewenst;  

reductie van het probleem tot cultureel probleem (Van den Haar, 2007; van 

dijk, 1989).

- culturele identiteit overstemt andere identiteiten zoals vrouwzijn, moeder, 

buurman of medewerker. They seem to de-individualise clients as a 

consequence (Van den Haar, 2007)

a.2 Beelden over allochtonen in de psychiatrie 

Probleembesef

- Bekennen geen schuld (Spangenberg & Walma, 2007; Bovens, 2006.)

- Betuigen geen spijt (Spangenberg & Walma, 2007.)

- Hebben weinig zelfreflectie (Van den Haar, 2007)

andere kijk op ziekte, andere explanatary models 

- ontkennen of bagatelliseren van ziekte vanwege gebrek aan kennis erover 

(Van den Haar, 2007)

- Somatiseren (Van den Haar, 2007; Spangenberg & Walma, 2007, rSJ, 2007)

- Bang om als ‘geestesziek bestempeld te worden’ (Spangenberg & Walma, 

2007; dreef & ekker, 2010)

Kenmerken van het individu 

- Hebben overdreven aandacht voor hygiëne (Spangenberg & Walma, 2007)

- Zijn passief (Van den Haar, 2007)

- Zijn beperkt (Van den Haar, 2007)
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- Slachtoffermentaliteit (Van den Haar, 2007)

- Hebben andere normen en waarden (Van den Haar, 2007; rSJ, 2007; Bovens, 

2006)

- niet geëmancipeerd (Van den Haar, 2007)

Communicatie

- Vertonen weinig emoties (Van den Haar, 2007; Spangenberg & Walma, 

2007; Komen, 2006; Bhugra & Mc Kenzie, 2003)

- Zijn theatraal (Van den Haar, 2007)

- Praten hard (Spangenberg & Walma, 2007; Bhugra & Mc Kenzie, 2003)

- Zijn agressief (Komen, 2006)

- Zijn manipulatief (Komen, 2006)

- Voelen zich niet begrepen (Spangenberg & Walma, 2007)

- Zakelijke presentatiestijl (Spangenberg & Walma, 2007)

- Hebben te maken met taalproblemen (Van den Haar, 2007, Spangenberg & 

Walma, 2007, rSJ, 2007)

- Vertellen weinig over zichzelf uit angst voor ‘gek’ te worden verklaard, sterk 

taboe op psychische problemen (dreef & ekker, 2010)

- Geven vaker sociaal wenselijke antwoorden (Komen, 2006)

- Zijn meegaand (Meeuwesen & Harmsen, 2007)

Sociaal-maatschappelijke factoren

- leven geïsoleerd (Van den Haar, 2007)

- andere man-vrouw verhoudingen (rSJ, 2007) moeilijk om seksuele thema’s 

te bespreken met hulpverleners van het andere geslacht, mannen hebben 

doorgaans meer macht

- religie (rSJ, 2007)

- eer staat hoog in het vaandel (rSJ, 2007)

- Familiebanden zijn belangrijk (Spangenberg & Walma, 2007; rSJ, 2007)

a.3 dynamisch cultuurbegrip (ingleby, 2010; Komen & Bouteh, 2009)

B. Manier waarop patiënten cultuur inzetten 

- inzetten van etnische identiteit om iets gedaan te krijgen (Bauman, 1996)
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C. diagnostiek en risicotaxatie

- Verschil tussen religieuze extase en psychose (layde, 2004; Zandi et al. 

2010)

- Verschil cultuurgebonden karaktereigenschap en persoonlijkheidsstoornis 

(rSJ, 2007)

- Gebruik van cultuursensitieve instrumenten (Spangenberg & Walma, 2007, 

Zandi et al. 2010)

- interpretatie non-verbaal gedrag. Bijvoorbeeld door behandelaar als agressief 

of bedreigend ervaren van cultuurgebonden, sterk expressieve gebaren of het 

juist niet tonen van wel aanwezige emoties door de patiënt (rSJ, 2007)

- inzet van cultural formulation of diagnosis (Kramer, 2004; rohlof et al. 

2010) 

- Toepassing alternatieve geneeswijzen zoals het boze oog, djins, winti etc. 

(van dijk, 2005)

d. Cultural competence

- Geheel van kennis vaardigheden en houding (Kramer, 2004)

- Verwarring of onzekerheid onder hulpverleners als ze te maken hebben met 

allochtone cliënten, terwijl ze aangeven dit bij eenzelfde autochtone casus 

niet te hebben (Van asperen, 2003; Komen, 2006)

- Bias toward individualisme, negeren of minimaliseren van collectivistische 

waarden (Griner & Smith, 2006) 

- Cultural humility (Tervalon & Murray-Garcia, 1998)

e. acculturatie- en migratieproblematiek

- niemand vertrouwen als gevolg van oorlogservaringen (dreef & ekker, 

2010) 

- ingrijpend migratieproces (rSJ, 2007)

- Social defeat: migranten moeten sterk concurreren om zich een plaats te 

veroveren in de nieuwe maatschappij. door migratie krijgen mensen de 

status van een buitenstaander en komen terecht in een ondergeschikte positie 

wat zorgt voor stress en soms psychoses. (Melchior, 2005)

- er niet in slagen plek te verwerven in nederlandse maatschappij (dreef & 

ekker, 2010)

- discriminatie (Cantor Graae & Selten, 2005) 
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Lijst 2. Factoren dossieronderzoek naar aanleiding van interviews

Verschillen allochtoon/autochtoon

- gender

- hiërarchie

- familiebanden

- stigma ‘gek’

- racisme

- eer

- ontkennen schuld/schaamte delict

- religie

Migratie en acculturatieproblematiek

diagnostiek

- cultuur versus stoornis

- andere kijk op ziekte

- kennis

risicotaxatie

- invloed netwerk

- nederlandse norm versus responsiviteit

Communicatie en werkrelatie

- begrip voor de patiënt

- taal

- openheid

Behandeling

- behandeling

- behandelmethoden

- cultureel interview

Beleid

- culturenoverleg

- diversiteit personeel

- regels in de kliniek
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Bijlage 3. Beschrijving steekproef dossieronderzoek 

 

Fase 1
advisering
Vordering
oplegging

Fase 2
Behandeling
Verlenging
 

Fase 3
Beëindiging 
 
 

Totaal Populatie tbs-
patiënten Van 
der Hoeven
Kliniek 
(n= 191)

Algemene 
tbs-
populatie in 
Nederland 
(n=1918)1

Aantal bestudeerde 
dossiers

10 19 10 39 - -

Geboorteland2 

nederland 2 4 5 11 (28%) 72,3% 73%

antillen 1 1 1 3 (8%) 4,2% 6%

Marokko 2 2 - 4 (10%) 4,2% 4%

Suriname 3 4 2 9 (23%) 8,9% 7%

Turkije - 4 - 4 (10%) 3,7% 2%

overig 2 4 2 8 (21%) 6,7% 8%

Generatie allochtonen in 
Nederland

eerste 8 15 6 29 (74%) 24,6% -

Tweede 2 4 4 10 (26%) 12,6% -

Gemiddelde leeftijd
39

(Sd 12,3)
37,8 

(Sd 6,2)
40,5 

(Sd7,8)
38,9         

 (Sd 8,4)
41,5       

(Sd 9,9)
41

Gender

Man 8 15 9 32 (82%) 78,5% 94%

Vrouw 2 4 1 7 (18%) 21,5% 6%

Type delict

levensdelict (incl. 
poging tot)

4 7 6 17 (44%) 39,8% onbekend

Geweld 4 5 1 10 (26%) 18,8% onbekend

Vermogen met geweld - 1 1 2 (5%) 5,8% onbekend

Zeden met geweld - - - 0 (0%) 1% onbekend

Zeden < 16 jaar - 2 1 3 (8%) 9,9% onbekend

Zeden > 16 jaar 1 3 - 4 (10%) 14,1% onbekend

Brandstichting 1 1 1 3 (8%) 9,4% onbekend

overige - 0 - 0 (0%) 1% onbekend

Behandelfase

intramuraal 10 15 - 25 (86%) 60% onbekend

Transmuraal - 4 - 4  (14%) 40% onbekend

Diagnostiek 
(hoofddiagnose)

Psychotische stoornis 7  9 2 18 (46%) 38,7% onbekend

Persoonlijkheids -
problematiek

2 8 6 16 (41%) 45% onbekend

overig3 1 2 2 5 (13%) 16,2% onbekend

1 Cijfers ontleend aan ‘Tbs in getal’ (dJi, 2009). aantal aanwezigen in een FPC is op 1 januari 2009 gemeten. 
2 de cijfers over het geboorteland van tbs-patiënten in de steekproef en in de algehele populatie in de Van 

der Hoeven Kliniek betreffen zowel de eerste als tweede generatie allochtonen. de cijfers over de algehele 
populatie in nederland betreffen alleen de eerste generatie. Cijfers over het aantal tweede generatie 
allochtonen in de gehele tbs-populatie in nederland zijn niet bekend. 

3 onder ‘overige stoornissen’ wordt verstaan: stoornissen in het autismespectrum, bipolaire stoornis, 
depressieve stoornis, pedofilie, parafilie en middelenafhankelijkheid als hoofddiagnose.
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