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Dankwoord 
 

Dit rapport doet verslag van een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het WODC en de Dienst 

Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het onderzoek is gedaan in de 

periode januari 2017 tot en met mei 2018. 

Het afgelopen jaar hebben vele mensen in verschillende vormen een bijdrage geleverd aan het 

onderzoek en de totstandkoming van dit rapport. Wij zijn hen allen zeer dankbaar voor hun 

begeleiding, constructieve feedback en bereidwilligheid mee te werken aan het onderzoek. 

Onze grote dank gaat uit naar de studenten die ons geassisteerd hebben bij het verzamelen van de 

data: Lisa, David, Alma, Hannah, Helly, Ines, Eva, Eline, Lisa, Sabine, Annelijn, Wies, Julia, Sterre en 

Guusje. Nadat zij veelvuldig door het hele land hebben gereisd om alle data te verzamelen, hebben zij 

tevens een grote rol gespeeld bij het verwerken daarvan. Zonder hun bijdrage was het onderzoek zoals 

het nu voor u ligt niet tot stand gekomen.  

Graag willen wij ook de begeleidingscommissie onder leiding van prof.dr. Jaap Denissen (Tilburg 

University) noemen. Wij zijn hem en de commissieleden, dr. Maureen Turina-Tumewu (WODC), dr. 

Liza Cornet (Universiteit Twente), dr. Maaike Kempes (NIFP) en dr. Annelies Jorna (DJI), zeer erkentelijk 

voor hun adviezen, het naar voren brengen van contactpersonen en de opbouwende commentaren 

op eerdere versies van dit rapport.  

Ook willen wij onze dank uitspreken naar de zes PI’s die bereid waren deel te nemen aan dit 

gedetineerdenonderzoek (Grave, Sittard, Nieuwegein, Zaanstad, Lelystad en Leeuwarden) en met 

name alle medewerkers die bereid waren tijd vrij te maken om ons en de studenten te ontvangen en 

begeleiden tijdens alle bezoeken.  

Tevens danken we de medewerkers van het Leefklimaatonderzoek, in het bijzonder Anouk en Amanda, 

voor hun hulp bij het controleren van de representativiteit van de onderzoeksgroep. 

Verder danken we de Commissie Ethiek Psychologie van de Universiteit Leiden, die toestemming heeft 

gegeven voor alle onderdelen van het voorgestelde onderzoek en voor hun nuttige suggesties. 

Tot slot - en wellicht het belangrijkst - gaat onze grote dank uit naar alle gedetineerden die bereid 

waren om deel te nemen aan het onderzoek. Dankzij hun openheid en medewerking hebben wij een 

beeld kunnen vormen van de psychosociale en neurobiologische karakteristieken van de 

gedetineerdenpopulatie.  
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Samenvatting 
 

Deze studie betreft een onderzoek naar de psychosociale criminogene factoren en neurobiologische 

kenmerken van mannelijke gedetineerden in Nederland in 2017. Onder het gevangenispersoneel 

bestaat de indruk dat de gedragsproblematiek van gedetineerden de laatste jaren is verergerd, aldus 

door de DJI gesteld in de statnotitie van dit onderzoek. Om die reden is, in opdracht van het WODC en 

de DJI, dit onderzoek uitgevoerd. De studie bevat twee onderzoeken: een grootschalig onderzoek naar 

de psychosociale kenmerken van mannelijke gedetineerden in 2017 (en een vergelijking met de 

situatie in 2003, N=2.079) en een onderzoek naar de neurobiologische kenmerken van mannelijke 

gedetineerden in 2017 (N=283). Deelvragen adresseren onder andere: (1) een overzicht van 

psychosociale en neurobiologische kenmerken, (2) de samenhang tussen deze kenmerken, (3) het 

vormen van profielen op basis van deze kenmerken, en (4) de beschikbare informatie bij binnenkomst 

in detentie. Aanvullend is er door de onderzoekers additioneel (5) onderzoek gedaan naar de 

geestelijke gezondheid van gedetineerden en is er (6) voor het eerst in Nederland een aanzet gegeven 

voor het ontwikkelen van normscores voor de gedetineerdenpopulatie voor de in dit onderzoek 

gebruikte neurobiologische testen. 

 

Psychosociale criminogene factoren 
In de eerste studie van dit rapport is een overzicht gemaakt van de psychosociale criminogene factoren 

van mannelijke gedetineerden in 2017, waaruit blijkt dat gedetineerden veelal een zware en/of 

langdurige criminele carrière achter de rug hebben en dat er in veel gevallen sprake is van een hoge 

mate van antisociaal gedrag. Dit soort kenmerken kan bij de medewerkers van de PI de indruk wekken 

dat het hier een populatie betreft met veel gedragsproblemen.  Dit beeld wordt ondersteund door de 

relatief hoge prevalentie van problematiek op het gebied van denkpatronen (met name gebrekkige 

sociale vaardigheden), financiële problemen (schulden, laag inkomen) en/of problemen met 

huisvesting. Aan de andere kant worden er juist weinig problemen gerapporteerd met betrekking tot 

relaties met vrienden en familie, en alcohol- of drugsgebruik.  

De indruk van het gevangenispersoneel dat er sprake is van een gedetineerden populatie met 

zwaardere problematiek wordt verder onderbouwd door de vergelijking tussen de situatie in 2017 en 

die in 2003. Hieruit blijkt dat de prevalentie van een zware delictgeschiedenis is toegenomen, en dat 

er meer sprake is van een lager opleidingsniveau met meer leerproblemen (al uit zich dit niet in meer 

problemen op het gebied van werkverleden of motivatie om te werken). Er is sprake van een afname 

in de mate van problemen in relaties met vrienden en kennissen. Op andere gebieden is er weinig 

veranderd, of de schalen van het instrument waren te veel veranderd om een zinnige vergelijking te 

maken. 

Tot slot zijn er zes verschillende profielen gevormd uit de psychosociale kenmerken die variëren in de 

mate van problematiek (laag, gemiddeld en hoog), waarbij er voor het hoogste niveau van 

problematiek verder onderscheid te maken is tussen gedetineerden met of zonder problemen met 

alcohol en/of drugs. Hieruit blijkt dat problemen op één gebied veelal samengaan met problemen op 

andere gebieden en dat alcohol- en/of drugsmisbruik een indicatie kan zijn voor verdere psychosociale 

problematiek.  
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Neurobiologische kenmerken 
In de tweede studie is een overzicht gemaakt van de waarden van verschillende neurobiologische 

kenmerken van gedetineerden. Hieruit blijkt dat de gedetineerden verminderd functioneren op 

verschillende gebieden; zo is het concentratievermogen lager dan in de normale populatie en hebben 

de gedetineerden een wat lagere mate van cognitieve flexibiliteit ten opzichte van de algemene 

populatie. Verder is de prevalentie van een indicatie voor een LVB 45%. Deze verminderde functies bij 

gedetineerden komen overeen met eerder nationaal en internationaal onderzoek en bieden 

handvatten voor onderzoek, beleid en zowel de klinische als justitiële praktijk (zie hieronder).  

Er lijkt weinig sprake van internaliserende problematiek (angst en depressie), maar wel sprake van 

enige trekken van psychopathie - al zijn extreem hoge psychopathie scores nagenoeg afwezig. 

Daarnaast laten de gedetineerden een grote spreiding in de mate van agressie. 

In de loop van dit onderzoek is gebleken dat er slechts beperkt normscores beschikbaar zijn voor veel 

neuropsychologische testen, en tevens dat de beschikbare normscores niet altijd goed toepasbaar zijn 

op de gedetineerde populatie. Derhalve is in dit rapport een normeringstabel opgenomen die gebruikt 

kan worden om individuele scores verder te duiden, wat de bruikbaarheid binnen een klinische, 

justitiële of onderzoek setting zeer zou kunnen vergroten.  

Op basis van alle neurobiologische kenmerken die zijn verzameld in dit onderzoek, zijn 

neurobiologische profielen gedestilleerd, waar een hoog-functionerend en een laag-functionerend 

profiel uit naar voren komt. Deze profielen verschilden met name in koude executieve functies en 

hartslag, maar niet in de mate van psychopathie of agressie. Verder blijkt dat een lagere score op één 

gebied veelal samengaat met een lagere score op een ander gebied. 

Tot slot is er gekeken naar de samenhang tussen de verschillende neurobiologische en psychosociale 

maten. Hieruit komt naar voren dat er weinig samenhang is tussen alle kenmerken. Een indicatie voor 

een LVB hangt samen met enkele maten voor executief functioneren en een aantal psychosociale 

factoren. De geringe samenhang is een indicatie dat de verschillende maten elkaar aanvullen in de 

informatie die zij verschaffen. 

 

Conclusie en Aanbevelingen 
In conclusie worden de ervaringen van veel gevangenismedewerkers ondersteund door dit rapport, 

aangezien gedetineerden veelal een zware delictgeschiedenis en veel antisociaal gedrag vertonen. Dit 

wordt verder ondersteund door verminderd executief functioneren en het vaak aanwezig zijn van een 

indicatie voor een LVB. Deze resultaten schetsen een groep gedetineerden met verschillende 

problemen die mogelijk baat heeft bij een aangepaste bejegening, begeleiding of behandeling, maar 

verder blijkt dat deze informatie matig tot slecht beschikbaar is. 

Uit het onderzoek komen daarom een drietal aanbevelingen naar voren: (1) het (verder) trainen van 

medewerkers, zodat zij beter in staat zijn om te gaan met gedetineerden met een hoge mate van 

antisociaal gedrag en/of slechte sociale vaardigheden, (2) het uitbreiden van de informatieverzameling 

tijdens de intakeprocedure door het trouwer afnemen van de RISc en het opnemen van een aantal 

neurobiologische testen, een screener voor LVB en psychiatrische klachten aangezien dit van belang 

kan zijn voor de bejegening en begeleiding van gedetineerden. De neuropsychologische testen en 

eerdergenoemde normscores kunnen hier een basis voor vormen, al is verdere validering gewenst, (3) 

het aanbieden van interventies die specifiek gericht (en toegankelijk) zijn op de gevonden (antisociale) 

problematiek kan bijdragen aan een beter perspectief voor gedetineerde en gevangenismedewerker.  
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Summary 
 

This study provides an overview of the psychosocial criminogenic factors and neurobiological 

characteristics of male detainees in the Netherlands in 2017. According to the Custodial Institutions 

Agency’s (DJI) introductory memorandum, prison employees are under the impression that behavioral 

problems of inmates have worsened in recent years. Therefore, the DJI and WODC have requested a 

study into these characteristics. This report consists of two studies: a largescale study of the 

psychosocial characteristics of male inmates in 2017 (and a comparison with the situation in 2003, 

N=2.079) and a study of the neurobiological characteristics of male inmates in 2017 (N=283). Sub-

questions address, (1) psychosocial criminogenic factors and neurobiological characteristics of male 

detainees, (2) the association between these factors, (3) the possible creation of detainee profiles 

based on these factors. Furthermore, (4) an overview of the available information after an inmate 

starts his incarceration has been made. In addition, we (5) provide some information about psychiatric 

symptoms and (6) have made a start with the development of norm scores for the detained population 

for the neurobiological tasks that have been used in this study. It is the first time this has been done in 

the Netherlands. 

 

Psychosocial criminogenic factors 
The first study in this report offers an overview of the psychosocial criminogenic factors of male 

inmates in 2017. This overview shows that detainees often have long or severe criminal career, in most 

cases accompanied by a high level of antisocial behavior. This support the notion of the prison 

employees, since these characteristics may give the impression of a population with high levels of 

behavioral problems. These findings are supported by the relatively high prevalence of issues with 

thinking patterns (especially the lack of social skills), financial issues (debt, low income) and/or issues 

with housing. On the other hand, there seems to be only a small group of detainees with problems 

regarding relationships with friends and family, and alcohol and drug use. 

The impression of prison employees that psychosocial problem has increased, is corroborated by a 

comparison between the situation in 2017 and 2003. This comparison indicates that the prevalence of 

a severe history of criminal offences has increased and that the number of inmates with a lower 

education level and more learning difficulties has increased (although this does not result in more 

issues with ones working history and their motivation to work). A decrease in the level of issues in 

relationships with friends and acquaintances can be observed. There have been little to no changes in 

other areas, or the scales of the instruments have changed too much to make a valid comparison. 

Finally, six profiles have been created from these psychosocial characteristic which can differentiate 

between three levels of problems (low, medium, high). For the highest level of issues, a further 

distinction can be made between inmates with or without issues with alcohol and/or drug use. These 

findings suggest that issues in one area are often accompanied by issues in other areas. Moreover, 

alcohol and/or drug abuse is possibly an indication of additional psychosocial issues. 

 

Neurobiological characteristics 
The second study in this research offers an overview of the values of several neurobiological 

characteristics of male detainees. This overview demonstrates a decreased functioning in several 

areas. For example, inmates have a lower ability to concentrated compared to the general population, 
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and they have a somewhat lower level of cognitive flexibility compared to the general population. 

Furthermore, the indication of a mild intellectual disability has a prevalence of 45%. These findings of 

impaired executive functioning and relatively high levels of an indication for a mild intellectual 

disability are in line with previous national and international studies. 

The results for our investigation into the mental health of detainees show little problems regarding 

anxiety or depression, but some characteristics of psychopathy seem to be present in the detained 

population – although extremely high levels of psychopathy are practically absent. Additionally, the 

range of the distribution of the level of aggression in the incarcerated population is large. 

During the course of this study, it became apparent that norm score for many neuropsychological tests 

were only sparsely available and the available norm scores were often not applicable to the detained 

population. As a result, a table with norm scores has been included in this report. This overview can 

be used to further interpret individual scores, and expands the usefulness of these tests in both a 

research and judicial setting.  

Based on the information on the neurobiological characteristics that was gathered in this study, 

neurobiological profiles have been created. These can differentiate between a high functioning profile 

and a low functioning profile. These profiles differ mostly between cold executive functions and 

heartrate (in rest), but not in level of psychopathy or aggression. These findings suggest that a low 

functioning on one of these characteristics is often accompanied by lower functioning on other 

characteristics.  

Finally, we looked at the association between the neurobiological and psychosocial measures. Little 

association has been found between the various characteristics. An indication for a mild intellectual 

disability is associated with several measures of executive functioning, and some psychosocial factors. 

This lack of association between characteristics suggests that these measures supplement each other 

in regard to the information they offer. 

 

Conclusion and recommendations 
In conclusion, this reports supports the experiences and impression of many prison employees, as 

inmates often have a severe history of criminal offences and show high levels of antisocial behavior. 

This is further supported by the lower level of executive functioning and the high prevalence of an 

indication for a mild intellectual disability. These results suggest there is a group of inmates, which 

could possibly benefit from different treatment, guidance and care, but this information is sparsely 

available. 

Resulting from these findings, three recommendations can be made: (1) (further) training of prison 

employees in dealing with inmates with a high level of antisocial behavior and/or diminished social 

skills (2) expanding the intake procedure by administrating the RISc more often, and by adding some 

neurobiological tests, screeners for mild intellectual disability and psychiatric issues. The 

neuropsychological tests and norm scores, that were mentioned above, may provide a basis although 

further validation is warranted, (3) offering interventions that are specifically targeted (and available) 

at the issues that have been mentioned, can add to a better prospect for both detainee and employee. 
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Aanleiding voor dit onderzoek 
 

De aanleiding van dit onderzoek is vierledig. Allereerst bestaat binnen het gevangeniswezen sinds 

enkele jaren de indruk dat gedragsproblematiek onder de gedetineerdenpopulatie zwaarder wordt, 

maar er zijn op dit moment geen cijfers voorhanden om dit gevoel te staven (DJI/WODC, Startnotitie 

voor dit onderzoek). In het kader van het succesvol terugdringen van recidive en het aansluiten op de 

behoeften van de gedetineerden, is het van belang om inzicht te hebben in de kenmerken van de 

gedetineerdenpopulatie. De laatste keer dat een prevalentiemeting naar criminogene factoren onder 

gedetineerden is verricht, dateert echter al weer van 15 jaar geleden (Vogelvang, van Burik, & van der 

Knaap, 2003). Binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) bestaat daarom de behoefte om een actueel 

beeld te krijgen van psychosociale criminogene factoren onder gedetineerden. 

De tweede aanleiding voor het huidige onderzoek is dat in diverse Nederlandse  en internationale 

studies de afgelopen jaren uitgebreid is aangegeven dat inzicht in neurobiologische kenmerken en 

executieve functies, die gerelateerd zijn aan agressief en delinquent gedrag, van groot belang zou zijn 

(Cornet, de Kogel, Nijman, Raine, & van der Laan, 2014; van der Gronde, Kempes, van El, Rinne, & 

Pieters, 2014). Echter is hier in Nederland nog altijd weinig onderzoek naar gedaan in de justitiële 

praktijk. Dit terwijl duidelijk is dat verschillende neurobiologische maten zoals hartslagfrequentie (voor 

een review: (Portnoy & Farrington, 2015)) en verminderd functioneren van verscheidene executieve 

functies (zoals ruimtelijk werkgeheugen en aandacht, zie Ogilvie, Stewart, Chan, en Shum (2011))  een 

robuuste relatie hebben met antisociaal gedrag. Verder geeft inzicht in neurobiologische kenmerken 

ook de mogelijkheid om de effectiviteit van interventies te onderzoeken (Cornet et al., 2014; van der 

Gronde et al., 2014) en biedt het aanknopingspunten voor mogelijkheden voor het terugdringen van 

recidive (Meijers, Harte, Jonker, & Meynen, 2015). Bij de DJI bestond daarom de behoefte om – naast 

een overzicht van psychosociale criminogene factoren – een goed beeld te krijgen van 

neurobiologische kenmerken binnen de gedetineerdenpopulatie. 

Een derde aanleiding voor dit onderzoek was de behoefte bij de DJI om inzicht te hebben in de actuele 

prevalentie van licht verstandelijke beperking (LVB). Meer inzicht in de prevalentie van LVB en de 

samenhang met psychosociale criminogene factoren en neurobiologische kenmerken is van  belang 

aangezien gedetineerden met een LVB moeite hebben met bijvoorbeeld het begrijpen van informatie 

die aan hen verstrekt wordt (Kaal, 2010), en daarom mogelijk een andere bejegening nodig hebben.  

Een vierde aanleiding was het verkrijgen van meer inzicht in de samenhang tussen psychosociale 

criminogene factoren, neurologische kenmerken en het cognitief functioneren van gedetineerden.  

 

Dit onderzoek 
Zoals aangegeven is er een duidelijke behoefte aan een actueel beeld van de psychosociale, 

neurobiologische en executieve functies bij de gedetineerdenpopulatie. Het doel van het onderzoek is 

daarom in eerste instantie om de bevindingen met betrekking tot psychosociale criminogene factoren 

uit van het rapport uit 2003 te actualiseren en te vergelijken met de huidige situatie. In tweede 

instantie is het doel om gedetailleerde informatie te verzamelen over neurobiologische kenmerken, 

executieve functies, en de prevalentie van licht verstandelijke beperking in de 

gedetineerdenpopulatie, en te onderzoeken in hoeverre er een samenhang tussen deze factoren 

bestaat. Het rapport zal tevens een inventarisatie bevatten van welke relevante informatie over 

psychosociale en neurobiologische kenmerken reeds beschikbaar is over de gedetineerden in de eerste 

periode na binnenkomst.  
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Het onderzoek beoogt daarom antwoord te geven op de volgende vragen:  

1. Wat is de aard en omvang (prevalentie) van psychosociale criminogene factoren bij mannelijke 

gedetineerden in Nederland? En: In hoeverre is dit vergelijkbaar met de situatie in 2003?  

2. Wat zijn de waarden van enkele neurobiologische kenmerken (het stresssysteem en executieve 

functies) bij mannelijke gedetineerden in Nederland?  

3. Wat is de prevalentie van een indicatie voor een licht verstandelijke beperking (LVB) bij mannelijke 

gedetineerden in Nederland?  

4. In hoeverre hangen psychosociale criminogene risicofactoren, neurobiologische kenmerken en 

licht verstandelijke beperkingen samen? En: In hoeverre is deze informatie beschikbaar, en zijn er 

bepaalde profielen (d.w.z. combinaties van psychosociale criminogene factoren of 

neurobiologische kenmerken en verstandelijke beperkingen) die vaak voorkomen?  

Deze vragen worden beantwoord aan de hand van twee afzonderlijke dataverzamelingen. Allereerst 

zijn van een representatieve sample van 2.079 volwassen mannen die gedetineerd waren in Nederland 

gedurende in januari tot april van 2017, de psychosociale kenmerken in kaart gebracht. Hiervoor is 

gebruik gemaakt van gegevens van de door de reclassering afgenomen RISc 4.0. De RISc is een 

instrument dat zich richt op twaalf verschillende psychosociale domeinen die gerelateerd zijn aan 

recidiverisico; (1) Huidig delict, (2) Delictgeschiedenis, (3) Huisvesting en wonen, (4) Opleiding, werk 

en leren, (5) Inkomen en omgaan met geld, (6) Relaties met partner, gezin en familie, (7) Relaties met 

vrienden en kennissen, (8) Drugsgebruik, (9) Alcoholgebruik, (10) Geschiedenis van antisociale 

gedragingen, (11) Denkpatronen, gedrag en vaardigheden en (12) Procriminele houding. Ook is hierbij 

gekeken naar in hoeverre de situatie in 2017 verschilde met die in 2003. 

Een tweede dataverzameling die gedaan is betreft een studie onder gedetineerden in zes penitentiaire 

inrichtingen (PI’s), namelijk die in Grave, Leeuwarden, Lelystad, Nieuwegein, Sittard en Zaanstad. Voor 

deze studie zijn 283 gedetineerden uitgebreid onderzocht en bij hen zijn meerdere veelgebruikte 

neurocognitieve testen afgenomen om een beeld te krijgen van het executief functioneren van de 

gedetineerdenpopulatie. De functies die zijn onderzocht zijn o.a. het ruimtelijk werkgeheugen, de 

cognitieve controle en de cognitieve flexibiliteit. Ook zijn psychofysiologische kenmerken gemeten, 

zoals hartslag(variabiliteit) en huidgeleiding. Bij deze groep zijn ook vragenlijsten afgenomen en is RISc-

informatie opgevraagd die door de reclassering is verzameld. Hierdoor zijn van deze groep ook de 

psychosociale criminogene factoren en verstandelijke beperkingen in kaart gebracht. Voor deze groep 

is het dan ook mogelijk na te gaan in hoeverre psychosociale criminogene factoren, neurobiologische 

kenmerken en de indicatie voor een licht verstandelijke beperkingen samenhangen.  

 

Dit rapport 
Gezien het feit dat de onderzoeksvragen van dit onderzoek worden beantwoord met gegevens over 

verschillende onderzoeksgroepen, is dit rapport opgedeeld in twee delen. In het eerste deel worden 

van een representatief sample van 2.079 volwassen mannen die gedetineerd waren in Nederland 

gedurende het eerste halfjaar van 2017 de psychosociale kenmerken in kaart gebracht. Dit deel beslaat 

Deel I van dit rapport, Hoofdstuk 1 tot en met 4, en beantwoordt de eerste onderzoeksvragen met 

betrekking tot de psychosociale kenmerken. 

De overige onderzoeksvragen worden beantwoord in het tweede deel van dit rapport. Deze 

onderzoeksvragen worden beantwoord met behulp van gegevens van de dataverzameling die is 

uitgevoerd onder 283 gedetineerden in zes penitentiaire inrichtingen (PI’s), namelijk die in Grave, 

Leeuwarden, Lelystad, Nieuwegein, Sittard en Zaanstad. Deze gedetineerden zijn uitgebreid 
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onderzocht en van hen is informatie over neurobiologische kenmerken en het eventueel hebben van 

een indicatie voor een licht verstandelijke beperking verzameld, tevens is van een kleiner deel ook 

informatie over de psychosociale kenmerken beschikbaar. Dit onderdeel is te vinden in Deel II van dit 

rapport en omvat Hoofdstuk 4 tot en met 8. 

In Deel III, Hoofdstuk 9 worden de bevindingen van dit onderzoek samengevat en geïnterpreteerd en 

worden er aanbevelingen voor beleidsimplicaties en verder onderzoek gedaan.
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Deel I: Psychosociale criminogene kenmerken van mannelijke 

gedetineerden in Nederland, en een vergelijking tussen de situatie in 

2003 en 2017.
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1.  Introductie  
 
Zoals hierboven genoemd, bestaat er sinds enkele jaren binnen het gevangeniswezen de indruk dat 

gedragsproblematiek onder de gedetineerdenpopulatie zwaarder wordt, maar er zijn op dit moment 

geen cijfers voorhanden om dit gevoel te staven (DJI/WODC, Startnotitie voor dit onderzoek). In het 

kader van het succesvol terugdringen van recidive en het aansluiten op de behoeften van de 

gedetineerden, is het van belang om inzicht te hebben in de gedetineerdenpopulatie. De laatste keer 

dat een prevalentiemeting naar criminogene factoren onder gedetineerden is verricht, is echter al 

weer 15 jaar geleden (Vogelvang et al., 2003). Binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) bestaat 

daarom de behoefte om een actueel beeld te krijgen van psychosociale criminogene factoren onder 

gedetineerden. Dit onderzoek zal daarom in eerste instantie de bevindingen met betrekking tot 

psychosociale criminogene factoren uit van het rapport uit 2003 actualiseren. Het onderzoek beoogt 

daarom antwoord te geven op de volgende vragen: Wat is de aard en omvang (prevalentie) van 

psychosociale criminogene factoren bij mannelijke gedetineerden in Nederland? En: In hoeverre is dit 

vergelijkbaar met de situatie in 2003? Tevens is er gekeken naar de samenhang tussen de 

psychosociale criminogene kenmerken om antwoord te geven op de vraag: Zijn er bepaalde profielen 

(combinaties van psychosociale criminogene factoren) die vaak voorkomen? 

Het hiervoor genoemde rapport uit 2003 geeft een uitgebreid overzicht van de criminogene factoren 

onder de gedetineerdenpopulatie op dat moment. Criminogene factoren behelzen een verzameling 

van situaties en statische en dynamische kenmerken van mensen en hun omgeving die een bijdrage 

(kunnen) leveren aan het plegen van delicten of recidive (Vogelvang et al., 2003). Statische factoren 

(bv. delictgeschiedenis) zijn stabiel over tijd en onveranderbaar, terwijl dynamische factoren (bv. 

relaties) wel veranderbaar zijn en daarom vaak een richtpunt vormen voor interventies.  

Uit het rapport uit 2003 komen verschillende conclusies naar voren. Het rapport liet zien dat (1) 

gedetineerden op het moment van instroom het delict bagatelliseerden en niet gemotiveerd waren 

om te veranderen. Dit komt mogelijk door het feit dat een groot deel van deze populatie problemen 

heeft met (hard)druggebruik en in het kader van hun gebruik regelmatig een vermogensdelict heeft 

gepleegd. De auteurs signaleerden verder (2) een duidelijk onderscheid tussen delinquenten met en 

zonder denk- en gedragsproblemen. Deze problemen gingen vaak samen met ernstigere problemen 

op het gebied van financiën, attitude, sociale isolatie, alcoholgebruik en daaraan gerelateerd geweld. 

Dit ging vaak gepaard met een lage motivatie om te veranderen en een pro-criminele houding. Tot slot 

concludeerden de auteurs dat (3) de combinatie van bovenstaande factoren ervoor zorgt dat er 

moeilijk te interveniëren is bij de groep delinquenten met deze problemen en het daarbij vooraf 

onduidelijk is voor welke delinquenten een bepaalde interventie wel of niet zinvol is. De conclusies van 

de auteurs slaan allen op dynamische factoren en uit het rapport komen een aantal aanbevelingen 

naar boven, die zich dan ook met name richten op de dynamische criminogene factoren. Zo zou er 

volgens de auteurs met name aandacht besteed moeten worden aan programma’s gericht op het 

verbeteren van zelfinzicht, motivatie, denk- en gedragsproblemen.  

De conclusies uit het rapport omtrent psychosociale criminogene factoren zijn in de afgelopen jaren 

nog verder onderbouwd (Campbell, French, & Gendreau, 2009; Murray & Farrington, 2010). Met de 

ontwikkeling van de RISc is er tegenwoordig een betrouwbaar en gestructureerd instrument 

beschikbaar dat wordt ingezet om een inschatting te maken van de psychosociale criminogene 

factoren, het recidiverisico en de ontvankelijkheid voor interventie. Een interventie of behandeling kan 

hier dan zo goed mogelijk op aangesloten worden (Van der Knaap, Leenarts, & Nijssen, 2007). Deze 

benadering is in overeenstemming met het What Works-principe. Dit sociaalwetenschappelijk model, 



Deel I: Psychosociale kenmerken en vergelijking met 2003 

16 
 

dat veel wordt gebruikt in forensische (behandel)instellingen, stelt dat een individu pas maximaal op 

een behandeling reageert als het programma op de specifieke (cognitieve) mogelijkheden van het 

individu is aangepast (Andrews & Bonta, 2006; Andrews, Bonta, & Hoge, 1990). 
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2. Methode 
 

De genoemde onderzoeksvragen vragen worden beantwoord aan de hand van gegevens van een 

representatieve steekproef van 2.079 volwassen mannen die gedetineerd waren in Nederland in 

januari tot april 2017. Hiervoor is gebruikgemaakt van gegevens van de door de reclassering 

afgenomen RISc 4.0. Ook is hierbij gekeken naar in hoeverre de situatie in 2017 verschilde met die in 

2003. 

 

2.1 Onderzoekspopulatie 
Op basis van een lijst van 4.223 gedetineerden afkomstig van een ander onderzoek van onze afdeling 

naar het leefklimaat in de Nederlandse gevangenissen (voorjaar 2017), is een bestand met RISc-

informatie opgevraagd bij de reclassering. Hierbij zijn alleen RISc-gegevens opgevraagd die zijn 

afgenomen door de reclassering tussen 1 januari 2016 en 31 december 2017. Dit bestand omvat RISc-

informatie die niet noodzakelijk in de detentieperiode is afgenomen en verschilt daarin van het rapport 

uit 2003 waarbij de RISc door de onderzoekers is afgenomen op de inkomstenafdeling. Het 

uiteindelijke bestand van de Reclassering bevatte 3.065 RISc-gegevens van 2.079 gedetineerden. 

Indien er van een gedetineerde meerdere RISc-gegevens beschikbaar waren, is daarvan de meest 

recente, en daarna de meest volledige gekozen. Het uiteindelijke bestand bestond derhalve uit de RISc-

informatie van 2.079 volwassen mannen die gedetineerd waren in Nederland gedurende het eerste 

halfjaar van 2017. Uit Tabel 2.1 blijkt dat de vergelijkbaarheid tussen de sample die gebruikt is in onze 

analyses en de gehele gedetineerdenpopulatie in 2017 goed is1. De verschillen in leeftijd en opgelegde 

straf zijn marginaal2. 

  RISc-groep 1 Gehele populatie 

  N M(SD) Min Max N M(SD) Min Max 

Leeftijd 2 2048 36,44(12,02) 18 81 6956 36,72(11,66) 18 83 

Opgelegde straf 3 974 27,08(26,62) 0 218 3256 25,16(36,23) 0 346 
Tabel 2.1. Representativiteit van de RISc sample. Vergelijking van de onderzoekspopulatie met de gehele 

gedetineerdenpopulatie in 2017. 1 Van niet alle gedetineerden waren deze gegevens beschikbaar. 2 In jaren. 3 In 

maanden. 

 

2.2 Meetinstrument 
De RISc (Recidive Inschattingsschalen) is gebruikt om de psychosociale factoren van de 

gedetineerdenpopulatie in kaart te brengen. De RISc richt zich op verschillende leefgebieden of 

criminogene factoren, namelijk (1) huidig delict, (2) delictgeschiedenis, (3) huisvesting en wonen, (4) 

opleiding, werk en leren, (5) inkomen en omgaan met geld, (6) relaties met partner, gezin en familie, 

(7) relaties met vrienden en kennissen, (8) drugsgebruik, (9) alcoholgebruik, (10) geschiedenis van 

antisociale gedragingen, (11) denkpatronen, gedrag en vaardigheden, en (12) procriminele houding. 

Schaal 1 en 2 zijn met name statische factoren, terwijl schalen 3 tot en met 12 vooral dynamische 

factoren in kaart brengen.  

                                                           
1 DJI stelde voor deze vergelijking een geanonimiseerde database beschikbaar, met verschillende kenmerken 
(zoals leeftijd, strafduur en titel) van alle gedetineerden in Nederlandse detentie tussen januari en maart 2017. 
2 In verband met de grote verschillen in groepsgrootte, is er voor gekozen geen significantie-toets te doen op 
de verschillen. 
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De RISc wordt ingevuld op basis van zowel zelfrapportage als dossiergegevens. De 

reclasseringsmedewerker of onderzoeker voert een semi-gestructureerd interview met de 

gedetineerde. Het is mogelijk meerdere gesprekken met de gedetineerde te voeren of anderen 

(bijvoorbeeld familieleden) te interviewen. Ook kan de medewerker informatie uit dossiers opvragen 

(bijvoorbeeld de tenlastelegging). Op basis van deze verzamelde informatie kan de medewerker dan 

alle schalen beoordelen. 

Elke schaal (leefgebied) bestaat uit meerdere vragen, zie hieronder voor een overzicht. Vragen worden, 

met uitzondering van enkele vragen in Schaal 1, 8 en 9, beoordeeld op een 3-puntschaal, waarbij een 

score van 0 wordt toegekend als de reclasseringswerker meent dat er geen problemen zijn, een score 

van 1 bij enige problemen en een score van 2 bij grote problemen. Aan de vragen in Schaal 1 wordt 

geen score toegekend en bij enkele vragen op Schaal 8 en Schaal 9 kunnen scores van 1 – 4 worden 

toegekend. Voor elke schaal, met uitzondering van Schaal 1, volgt een schaalscore die weergeeft in 

hoeverre de criminogene factor bijdraagt aan het delictgedrag van het individu. Vervolgens wordt er 

een algemeen recidiverisico gecalculeerd (Hildebrand, Poort, Bogaard, & Weiland, 2014). In 

onderstaande tabel is weergegeven welke beoordelingsperiode wordt gehanteerd bij het scoren van 

de RISc. 

Schaal Inhoud Aantal vragen Beoordelingsperiode 

Schaal 1 Huidige delict 9 vragen Tot aan detentie 

Schaal 2 Delictgeschiedenis 7 vragen Tot aan detentie 

Schaal 3 Huisvesting en Wonen 4 vragen Gepland na detentie / met 
inachtneming van de situatie voor 
detentie 

Schaal 4 Opleiding werk en inkomen 7 vragen Gepland na detentie / op dit moment 

Schaal 5 Inkomen en omgaan met geld 4 vragen Tot aan detentie 

Schaal 6 Relaties met Familie 5 vragen Tot aan detentie 

Schaal 7 Relaties met vrienden en kennissen 4 vragen Tot aan detentie 

Schaal 8 Drugsgebruik 12 vragen Moment van afname 

Schaal 9 Alcoholgebruik 11 vragen Moment van afname 

Schaal 10 Geschiedenis van Antisociaal gedrag 5 vragen Moment van afname 

Schaal 11 Denkpatronen, gedrag en vaardigheden 6 vragen Moment van afname 

Schaal 12 Procriminele houding 4 vragen Moment van afname 

Tabel 2.2. Overzicht van de schalen, het aantal vragen en de bijbehorende beoordelingsperiode van 

het RISc-instrument. 

 

2.3 Analyses 
Om de psychosociale kenmerken van mannelijke gedetineerden in Nederland in kaart te brengen is op 

basis van het RISc-bestand dat is ontvangen van de reclassering (zie Hoofdstuk 2.1) een overzicht 

gemaakt van de somscores van de 12 domeinen door het maken van staafdiagrammen. Daarnaast is 

er per domein een apart overzicht gecreëerd op basis van een selectie van typerende onderliggende 

items van het desbetreffende domein.  

Een vergelijking tussen de psychosociale kenmerken in 2003 met de huidige situatie is gemaakt op 

basis een visuele inspectie van een vergelijkbaar staafdiagram, waarbij voor zover mogelijk de originele 

indeling uit 2003 is aangehouden. Door aanpassingen in het RISc-instrument tussen 2003 (versie 1.0) 

en 2017 (versie 4.0) is deze vergelijking niet voor alle schalen mogelijk.  
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Om te onderzoeken in hoeverre er verschillende profielen gevormd kunnen worden op basis van de 

psychosociale kenmerken van mannelijke gedetineerden, is een latent profile analysis (LPA) uitgevoerd 

door middel van het McLust pakket in R. Deze analyse is uitgevoerd op basis van een samengevoegd 

databestand zonder missende waarden (N=2.155), bestaande uit het bestand van de reclassering 

(N=2.079) en de door de onderzoekers afgenomen en opgevraagde RIScs voor gedetineerden die deel 

hebben genomen aan het neurobiologische onderzoek (N=76, zie Deel II van dit rapport).  De LPA schat 

op basis van de ingevoerde data de onderlinge samenhang tussen verschillende kenmerken. Hierbij 

wordt vergeleken hoeveel verschillende profielen het beste bij de data passen, door modellen te 

schatten die uit 1 tot 9 profielen bestaan en daaruit het best passende model te selecteren. Na het 

vormen van de profielen is een one-way ANOVA uitgevoerd met de individuele schalen als afhankelijke 

variabelen, waarbij de kenmerken zijn vergeleken tussen de gevormde profielen (between subjects 

factor), om zo meer informatie te kunnen geven over welke kenmerken differentiëren tussen deze 

groepen.   
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3. Resultaten 
 

3.1 Overzicht van alle schalen 
Op basis van de gegevens in Figuur 1.0, blijkt dat veel mannelijke gedetineerden een zware 

delictgeschiedenis hebben (49%), al dan niet in combinatie met antisociaal gedrag (45,9%). Daarnaast 

hebben gedetineerden relatief vaak problemen op het gebied van denkpatronen (31,6%) en inkomen 

of omgaan met geld (30,9%). In iets mindere mate zijn zware problemen op het gebied van huisvesting 

(26,3%), opleiding, werk of leren (22,6%) en het hebben van een procriminele houding (22,5%) 

aanwezig. Zware problemen met alcohol- of drugsgebruik lijken relatief minder vaak voor te komen 

(respectievelijk 11,8% en 14,7%), net als problemen in relaties met partner en familie (15,9%) of 

vrienden (6%).  

 

Figuur 1.0. Prevalentie van psychosociale problematiek binnen de gedetineerden populatie in Nederland. 

Schaal 1 is niet opgenomen in deze grafiek omdat hiervan geen totaalscore wordt berekend.   
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3.2 Overzicht per schaal 
Hieronder volgt een overzicht van de resultaten per schaal. 

 

Schaal 1: Huidig delict  
De eerste schaal van de RISc beschrijft op basis van een kwalitatieve analyse de verschillende 

kenmerken, achtergronden en motieven die ten grondslag liggen aan het huidige delict. Aan deze 

schaal wordt derhalve geen (totaal)score toegekend. In Figuur 1.1.1 is te zien dat 38% van de 

gedetineerden zijn huidige delict bekent, 9% zich op zijn zwijgrecht beroept, 25% deels bekent en 27% 

ontkent. Uit deze groep is 38% veroordeeld voor het huidige delict terwijl dit bij 61% (nog) niet het 

geval is (zie Figuur 1.1.2).  

 

 

Bij veel gedetineerden speelt het dragen of gebruiken van een wapen (15%) of het gebruik van enig 

geweld of bedreiging met geweld/dwang (18%) een rol binnen het delict. De overige factoren (ernstig 

geweld (6%); brandstichting (1%), vandalisme (4%) en seksuele factoren (4%)) lijken op basis van deze 

data een minder grote rol te spelen (zie Figuur 1.1.3). Schaal 1 mag niet gescoord worden bij 

ontkennende verdachten en slechts gedeeltelijk bij deels bekennende verdachten, waardoor 

informatie slechts van een beperkte groep beschikbaar was (N=832). Van maar liefst 52% van de totale 

steekproef mist dus de data op dit item. Daarnaast is het belangrijk op te merken dat er bij sommige 

delicten sprake was van meerdere factoren (bijvoorbeeld zowel het dragen van een wapen, als het 

gebruik van buitensporig geweld), aangezien er voor 832 gedetineerden 1060 delict-kenmerken 

beschikbaar waren.  
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 Voor een kleine 800 gedetineerden van de 2.079 is sprake van een delict met slachtoffer én is hier 

door de reclassering nagegaan wat de relatie met het slachtoffer was (Figuur 1.1.4).  Het slachtoffer 

was het vaakst iemand buiten de huiselijke kring (33%) of een vreemde van de verdachte (36%). Fysiek 

geweld jegens een partner of iemand anders in huiselijke kring (14%), een specifiek doelwit (12%), 

herhaaldelijk hetzelfde slachtoffer (3%) of een slachtoffer op basis van discriminatie (2%) kwamen 

relatief minder vaak voor.  

 

Overige kenmerken van het huidige delict hebben betrekking op de erkenning van de gevolgen van het 

misdrijf voor het slachtoffer en voor de maatschappij en of er andere daders betrokken waren bij het 

delict (Figuur 1.1.5, 1.1.6 en 1.1.7). Binnen deze kenmerken valt op dat er een relatief groot aantal 

gedetineerden is waarvan deze informatie niet bekend is.   

 

Als we kijken naar de aanleiding van het delict valt op dat er drie factoren het duidelijkst naar voren 

komen, te weten: financiële motivatie (35%), emotionele toestand (19%), of verslaving (13%). Overige 

aanleidingen, zoals (on)macht (10%), groepsdruk (6%), seksuele motivatie (5%), sensatie zoeken (3%) 

of discriminatie (0%) lijken relatief minder vaak voor te komen (Figuur 1.1.8). Overige factoren die het 

delict hebben beïnvloed, lijken vooral te maken te hebben met emotionele toestand (23%), 

drugsgebruik (20%) of alcoholgebruik (20%) en in mindere maten groepsdruk (9%) of psychische 

problemen (12%). Factoren zoals pornografie (1%), medicatiegebruik (2%), of recent trauma (0%) lijken 

minder voor te komen (Figuur 1.1.9).  

  

33%

2%

12%
14%

3%

36%

1.1.4 Slachtoffers (N=791) 

A. Direct(e) slachtoffer(s) buiten huiselijke kring

B. Slachtoffer(s) gekozen vanwege discriminatie (ras, geslacht
e.d.) of vanwege andere herkenbare mo

C. Reactie op specifiek doelwit/slachtoffer(s) (bv. wraak,
rekening vereffenen)

D. Fysiek geweld jegens partner/iemand in de huiselijke kring

E. Herhaaldelijk dezelfde persoon (personen) tot slachtoffer(s)
maken

F. Slachtoffer(s) is (zijn) onbekende(n) van cliënt

15%

19%

8%

58%

1.1.5 Erkenning slachtoffer
(N=2079)

Ja

Nee

Onbekend

Missend

24%

38%

15%

23%

1.1.6 Erkenning maatschappij 
(N=2079)

Ja

Nee

Onbekend

Missend

31%

38%

31%

1.1.7 Andere daders betrokken 
(N=2079)

Ja

Nee

Missend
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Schaal 2: Delictgeschiedenis 
Criminele voorgeschiedenis is een belangrijke voorspeller voor toekomstig crimineel gedrag (Hanson, 

2000; Sentencing Guidelines Commission, 2005). In Figuur 1.2.0 is een overzicht gepresenteerd van de 

hoogte van de somscores op deze schaal3, waarbij de bijbehorende categorie aangeeft in welke mate 

de criminogene factor aanwezig is. Hierbij valt op dat er een relatief kleine groep is zonder criminele 

voorgeschiedenis (score 0: 7,1%). Gedetineerden met een somscore van 1 of 2 vallen binnen de 

categorie ’Enigszins’, waarbij in de Figuur te zien is welk percentage bij welke somscore hoort (score 

1: 8,3%; score 2: 9,3%). Een totaal van 26,4 % van de gedetineerden valt binnen de categorie ‘Aanwezig’ 

(score 3-4), maar bij het grootste deel van de gedetineerden (49,0%) is er in ernstige mate sprake van 

een criminele voorgeschiedenis. Deze somscores zijn gebaseerd op verschillende karakteristieken, 

                                                           
3 De percentages in de verschillende balken geven het percentage van het totaal aan, dat die score had op de 
schaal. Zo had 7,1% een score van 0 op deze schaal.  
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waaronder of gedetineerden eerder veroordeeld zijn (83%) en of zij geregistreerd staan als veelpleger 

(18%), zie Figuur 1.2.1 en 1.2.2. 

Wanneer er wordt gekeken naar de eerdere veroordelingen voor het 18e jaar (Figuur 1.2.4) en na het 

18e jaar (Figuur 1.2.5), valt op dat ongeveer de helft van de gedetineerden niet voor hun 18e is 

veroordeeld, maar dat 88% meer dan eens is veroordeeld na het 18e jaar. Ook is te zien dat 41,9% 

minimaal eens is veroordeeld vanwege een inbraak (Figuur 1.2.6).  

De gedetineerden blijken over het algemeen meerdere typen delicten te plegen. Zo heeft maar liefst 

54,4% van de gedetineerden vier of meer verschillende soorten delicten gepleegd, 29,1% heeft 2 tot 3 

verschillende type delicten gepleegd en slechts 15,1% heeft 0 tot 1 type delict gepleegd. 

   

 

Uit deze analyse komt naar voren dat deze populatie gedetineerden veelal eerder is veroordeeld en 

uit een hier niet gepresenteerde analyse blijkt dat 18% van de gedetineerden binnen de categorie 

veelpleger4 valt. De criminele voorgeschiedenis kenmerkt zich veelal door meerdere eerdere 

veroordelingen en een hoge mate van criminele diversiteit, waarbij een groot deel van de 

gedetineerden eerder is veroordeeld voor een inbraak. 

  

                                                           
4 Een veelpleger is een persoon van 18 jaar of ouder die in zijn gehele criminele verleden processen- 

verbaal tegen zich opgemaakt zag worden voor in totaal meer dan tien misdrijffeiten, waarvan ten 
minste één misdrijf in de laatste twaalf maanden, terug te rekenen vanaf de pleegdatum van het laatst 
gepleegde misdrijffeit (Richtlijn voor Strafvordering bij meerderjarige veelplegers)  
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Schaal 3: Huisvesting 
Uit eerder onderzoek is gebleken dat de woonsituatie van de gedetineerde sterk samenhangt met 

toekomstig delictgedrag (Social Exclusion Unit, 2002). Daarnaast is dit een dynamische factor die snel 

kan veranderen en beïnvloedbaar is. De somscore op deze schaal laat zien dat meer dan een derde 

deel van de gedetineerden geen problemen ervaart op het gebied van huisvesting (38,9%), daarnaast 

heeft 22,5% procent enigszins problemen met zijn huisvestingssituatie, bij 12,3% zijn er duidelijk 

problemen aanwezig, en bij 26,3% van de gedetineerden is er sprake van ernstige problemen op het 

gebied van huisvesting.  

 

 

Uit de individuele items blijkt dat 68,7% nooit dakloos is geweest in de afgelopen vijf jaar, maar dat 

respectievelijk 14,9% en 14,9% voor een periode korter en langer dan 6 maanden geen vaste slaap of 

verblijfplaats had (Figuur 1.3.1). Van deze groep heeft 26% geen vaste slaap- of verblijfplaats na 

detentie of verwacht deze niet te hebben en verwacht 19% een tijdelijk onderkomen (Figuur 1.3.2). 

Uit de RISc-scores blijkt verder dat er bij 13% van de gedetineerden sprake is van een mogelijke relatie 

tussen huisvesting en delictgedrag, en dat er bij 29% sprake is van een relatie tussen de woonsituatie 

en delictgedrag (Figuur 1.3.3).  
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Schaal 4: Opleiding, werk en leren 
Opleiding, werk en leren zijn dynamische risicofactoren voor crimineel gedrag (zie bijvoorbeeld 

Gendreau, Little, en Goggin (1996); Loeber en Farrington (2000)). Logischerwijs richt deze schaal zich 

op (het niveau van) de gevolgde opleiding en de werkgeschiedenis. Uit de somscores (Figuur 1.4.0) 

blijkt dat 10,3% van de gedetineerden geen enkel probleem ervaart op het gebied van opleiding, werk 

of leren, 29,7% ervaart enige problemen, terwijl bij 37,5% van de gedetineerden problemen op dit 

gebied duidelijk aanwezig zijn. Ruim één op de vijf gedetineerden (22,5%) heeft ernstige problemen.  

 

 

Hoewel deze schaal wordt berekend uit vele sub-vragen zijn een aantal schalen exemplarisch voor de 

problematiek binnen deze groep. Zoals in Figuur 1.4.1 te zien is, heeft 42% een vmbo-opleiding of 

hoger afgerond, terwijl 35% wel aan een opleiding begonnen is, maar hem nooit heeft afgemaakt. 

Verder blijkt dat 20% ongeschoold is, en alleen basis- of speciaal onderwijs heeft gevolgd.  

Verder blijkt uit Figuur 1.4.2 dat gedetineerden vaak werkloos zijn en/of geen dagbesteding hebben 

(56%), terwijl 23% een vaste baan of dagbesteding heeft 5. Daarnaast heeft 19% van de gedetineerden 

op onregelmatige basis werk, of is werkzoekende. Uit Figuur 1.4.3 blijkt echter dat veel gedetineerden 

matig (40%) of slecht (25%) bemiddelbaar zijn op de arbeidsmarkt. Tot slot is 33% goed bemiddelbaar 

of werkloos om legitieme redenen.  

 

                                                           
5 Dit is gemeten tot aan detentie, zie Tabel 2.1. 



Deel I: Psychosociale kenmerken en vergelijking met 2003 

27 
 

Schaal 5: Inkomen en financieel management  
Zoals bij Schaal 1 reeds aan bod is gekomen, is de financiële situatie een belangrijke voorspellende 

factor voor delictgedrag (Social Exclusion Unit, 2002). Uit Figuur 1.5.0 blijkt dat er sprake is van 

behoorlijk veel problematiek op dit vlak, zo heeft 30,9% van de gedetineerden in ernstige mate 

financiële problemen. Bij een ongeveer een kwart (25,1%) van de gedetineerden is respectievelijk 

sprake van aanwezigheid en enige aanwezigheid van problemen op dit gebied. Bij 18,7% is geen sprake 

van problemen op financieel vlak.  

 

 

Wanneer er iets gedetailleerder wordt gekeken naar de financiële situatie van de gedetineerden, blijkt 

dat het merendeel van de gedetineerden (55%) een eigen inkomen heeft, maar tevens dat maar liefst 

34% volledig afhankelijk is van leningen, illegale activiteiten, of geen inkomen heeft (Figuur 1.5.1). 

Daarnaast is er nog 8% die (groten)deels afhankelijk is van anderen. Dit beeld wordt verder 

ondersteund door de gegevens in Figuur 1.5.2, waar te zien is dat het inkomen van de gedetineerden 

erg laag ligt. Dit lage inkomen kan er aan bijdragen – en mogelijk verklaren – dat 55% van de 

gedetineerden schuldenproblematiek heeft (zie Figuur 1.5.3). Tevens geeft 24% van de gedetineerden 

aan schulden te hebben als gevolg van verslavingsgedrag (drugs, alcohol of gokken; niet opgenomen 

in een figuur).   
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Schaal 6: Relaties met partner, gezin en familie 
De directe (relationele) omgeving van gedetineerden zowel tijdens de jeugd als volwassenheid is een 

belangrijke voorspellende factor voor het ontstaan van crimineel gedrag (Loeber, 1998; Tremblay, 

1998). Uit Figuur 1.6.0 blijkt dat 15,9% van de gedetineerden ernstige problemen heeft op relationeel 

vlak en dat deze problemen bij 31,8% aanwezig zijn. Eén op de vijf gedetineerden (20%) ervaart geen 

problemen in zijn relaties met partner, gezin en familie.  

 

Uit enkele onderliggende factoren blijkt dat veel gedetineerden voornamelijk negatieve (24%) of 

gemengde jeugdervaringen (32%) hebben. In andere woorden heeft dus 56% van de gedetineerden 

op zijn minst enige negatieve jeugdervaringen op het gebied van relaties met gezin of familie 

ondervonden (Figuur 1.6.1). Een vergelijkbaar beeld komt naar voren bij de relaties in de 

volwassenheid. Zo heeft 16% alleen conflictueuze relaties gehad en 36% had (kwalitatief) wisselde 

relaties (samen 52%), zie Figuur 1.6.2.   

 

 

Als we kijken naar directere relaties tussen delinquentie en gezinsrelaties, valt uit Figuur 1.6.3 en 1.6.4 

op te maken dat 27% van de gedetineerden minstens één familielid heeft met een strafblad en dat 

25% van de gedetineerden zelf (waarschijnlijk) dader is van huiselijk geweld. Hierbij dient te worden 

opgemerkt dat bij de justitiële achtergrond van familieleden in veel gevallen informatie ontbreekt 

(28%).  
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Schaal 7: Relaties met vrienden en kennissen 
De relaties met vrienden en kennissen spelen een belangrijke rol bij het voorspellen van delictgedrag 

(Farrington & West, 1993; Raynor, Kynch, Roberts, & Merrington, 2000). Deze schaal richt zich op hoe 

het sociale netwerk eruitziet, alsmede hoe de gedetineerde zich binnen dit netwerk gedraagt. Uit 

Figuur 1.7.0 is op te maken dat maar relatief weinig (6%) gedetineerden ernstige problematiek ervaren 

op het vlak van relaties met vrienden en kennissen. In mindere mate is er wel sprake van aanwezigheid 

(35%) of enige aanwezigheid (37,9%) van problematiek op dit vlak.   

 

 

Ondanks de relatief lage mate van ernstige problematiek, valt toch op dat bij 71% van de 

gedetineerden sommige of alle vrienden afkomstig zijn uit het criminele circuit (zie Figuur 1.7.1). Dit 

zou met name een probleem kunnen vormen voor de 53% van de gedetineerden die (erg) 

beïnvloedbaar is (zie Figuur 1.7.2).   
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Wat tevens opvalt, is dat maar weinig gedetineerden hun vrienden vaak manipuleren en gebruiken 

(9%), al blijkt dat ruim een kwart van de gedetineerden dit wel af en toe doet (zie Figuur 1.7.3). Als 

laatste valt ook het zoeken van spanning onder deze schaal. Uit Figuur 1.7.4 blijkt dat bij slechts een 

kleine groep (9%) het zoeken naar spanning een grote rol speelt binnen het delict. Wel heeft 37% enige 

behoefte aan het zoeken naar spanning, maar voor deze groep lijkt dit niet de belangrijkste 

onderliggende reden voor het delict te zijn.   

 

Schaal 8: Drugsgebruik 
Het gebruik van soft- en harddrugs heeft een sterkte relatie met delictgedrag. Zo blijkt uit een meta-

analyse dat drugsgebruikers een 3 tot 4 maal grotere kans hebben een delict te plegen in vergelijking 

met niet-gebruikers (Bennet, Holloway, & Farrington, 2008). Deze schaal wordt gescoord door middel 

van een gestructureerde vragenlijst (DUDIT), in combinatie met een extra vraag over een actuele 

verslechtering van lichamelijke gezondheid en/of beroepsmatig functioneren. Hogere scores op deze 

gestructureerde vragenlijst kunnen een indicatie zijn van middelenmisbruik of 

middelenafhankelijkheid. Uit Figuur 1.8.0 blijkt dat er een relatief grote groep is (46,5%) die geen 

problemen heeft met het gebruik van drugs. Wel ervaart 34,1% van de gedetineerden aanwezige tot 

ernstige problemen met zijn drugsgebruik. Tevens is bij 24% van de gedetineerden het drugsgebruik 

gerelateerd aan het delictgedrag.  

 

 

Schaal 9: Alcoholgebruik 
Alcoholgebruik is net als drugsgebruik gerelateerd aan delinquent gedrag. Zo worden onder invloed 

van alcohol voornamelijk meer gewelds- en verkeersdelicten gepleegd (Palk, Davey, & Freeman, 2007). 

De mate van aan alcohol gerelateerde problematiek is in kaart gebracht door middel van de AUDIT, 

waar vragen aan toegevoegd zijn over alcoholgerelateerde problemen in het verleden en in hoeverre 

het alcoholgedrag gerelateerd is aan delictgedrag. In Figuur 1.9.0 en 1.9.1 is te zien dat er minder 

gedetineerden zijn met een alcoholprobleem, ten opzichte van gedetineerden met drugsproblemen: 

51,1% geeft aan geen enkel probleem te hebben met alcoholgebruik en bij 27,2% is er slechts enigszins 
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sprake van een probleem. Wel geeft 19% aan dat het alcoholgebruik gerelateerd is aan het 

delictgedrag.   

 

 

Schaal 10: Antisociaal gedrag 
Het vertonen van antisociaal gedrag is een van de beste voorspellers van recidive, zeker wanneer er 

sprake is van een antisociale persoonlijkheidsstoornis of psychopathie (Hanson & Morton-Bourgon, 

2005; Leistico, Salekin, DeCoster, & Rogers, 2008). Uit Figuur 1.10.0 blijkt dat er een relatief grote groep 

gedetineerden (46%) ernstig antisociaal gedrag vertoont, waarbij er bij 17% sprake is van een officiële 

DSM-IV diagnose van een antisociale persoonlijkheidsstoornis of psychopathie.  

 

Dit patroon van antisociale gedragingen is terug te zien in het (al dan niet in ernstige mate) onttrekken 

aan toezicht (46%), zie Figuur 1.10.2, en in de ernst van agressief of gewelddadig gedrag (Figuur 1.10.3). 

Verder is dit patroon bij veel gedetineerden reeds in de kindertijd (in ernstige mate) aanwezig (47%), 

zie Figuur 1.10.4. 
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Schaal 11: Denkpatronen, gedrag en vaardigheden 
Dit domein richt zich op hoe een gedetineerde omgaat met zaken die hij in het dagelijkse leven 

tegenkomt. Deze informatie is belangrijk, omdat eerder onderzoek laat zien dat bepaalde cognitieve 

problemen gerelateerd zijn aan recidive (Ross & Fabiano, 1985). Uit de somscore van dit domein 

(Figuur 1.11.0) komt naar voren dat veel gedetineerden ernstige (31,5%) of aanwezige (35,5%) 

problematiek hebben op dit gebied. Deze somscore is opgebouwd uit verschillende subvragen, 

waaronder vragen over sociale vaardigheden (Figuur 1.11.1), toedichten van vijandige motieven aan 

anderen (1.11.2), omgaan met stress (1.11.3) en het hebben van positieve levensdoelen (1.11.4). Een 

aantal zaken dat opvalt, is dat veel gedetineerden (ernstige) problemen ervaren op het gebied van 
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sociale vaardigheden (62%) en dat een relatief grote groep snel vijandige motieven toeschrijft aan 

anderen (35%).  

Tenslotte ervaren veel gedetineerden moeilijkheden met het omgaan met stressvolle situaties. Zo 

heeft slechts 13% van de gedetineerden een adequate coping strategie en is bij 81% sprake van 

(ernstig) aanwezige problematiek op dit vlak. Dit beeld wordt verder ondersteund door de cijfers uit 

Figuur 1.11.4, waaruit blijkt dat 11% nauwelijks of geen positieve doelen heeft in het leven, en 42% 

deze wel heeft, maar niet goed weet hoe hij deze moet bereiken.  

 

 

Schaal 12: Procriminele houding 
Deze schaal geeft informatie over hoe gedetineerden denken over het overtreden van de wet door 

zichzelf of door anderen. Gedetineerden met een procriminele houding praten gewelddadig en 

antisociaal gedrag goed, een houding die gerelateerd is aan recidive (Andrews & Bonta, 1995; Raynor 

et al., 2000). Een procriminele houding wordt door Bonta en Andrews (2010) gezien als een van de vier 

belangrijkste risicofactoren voor crimineel gedrag. Een prosociale houding wordt daarentegen gezien 

als een beschermende factor.  

Op basis van Figuur 1.12.0 blijkt dat 22,5% van de gedetineerden een ernstige procriminele houding 

heeft en dat deze houding bij 30,2% van de gedetineerden aanwezig is. Ruim één op de vijf 

gedetineerden (21,8%) heeft geen procriminele houding. Opvallend is verder dat slechts 24% van de 

gedetineerden volledige verantwoordelijkheid neemt voor zijn delict, 32% doet dit voor een gedeelte 

en 24% neemt helemaal geen verantwoordelijkheid voor het delict en schrijft de oorzaak van het delict 

toe aan anderen of aan externe factoren (zie Figuur 1.12.1). Daarnaast blijkt dat veel gedetineerden 

een procriminele attitude hebben, aangezien 13% alleen voordelen ziet in zijn criminele handelen, 

terwijl 42% wel negatieve consequenties ziet, maar deze wegredeneert (zie 1.12.2).  
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3.3 Vergelijking met de situatie in 2003 
In de bovenstaande paragrafen is een overzicht gepresenteerd van de psychosociale risicofactoren bij 

mannelijke gedetineerden anno 2017. Het meest recente overzicht van deze factoren is beschreven in 

(Vogelvang et al., 2003). In dit rapport werd op basis van een interne consistentie-analyse besloten om 

de somscore van de domeinen Delictgeschiedenis, Financiën, Drugs, en Denkwereld & Gedrag te 

rapporteren en voor de overige domeinen de individuele items. Om de vergelijkbaarheid met dit 

rapport te waarborgen is er in dit hoofdstuk voor gekozen om deze indeling in stand te houden. Hierbij 

dient te worden opgemerkt dat er substantiële veranderingen zijn doorgevoerd in het RISc-instrument 

dat is gebruikt in 2003 (versie 1.0) ten opzichte van het huidige instrument (versie 4.0). Een inhoudelijk 

bespreking van deze verschillen ligt buiten de focus van dit rapport, en derhalve is alleen een 

vergelijking gemaakt voor de items/scores die zowel in 2003 als in 2017 zijn opgenomen in de RISc en 

op vergelijkbare wijze beoordeeld zijn. In onderstaande Figuur 1.13 zijn gegevens voor beide jaren 

(2003 en 2017) naast elkaar gezet, zodat deze vergeleken kunnen worden.  

Deze vergelijking wordt hieronder besproken, maar het is belangrijk vast een kleine kanttekening te 

plaatsen. In verband met de doorontwikkeling van de RISc, is het mogelijk dat het instrument in 

mindere mate is afgenomen in de afgelopen jaren. Dit zou tot een selectie van gedetineerden geleid 

kunnen hebben waarvan op voorhand werd ingeschat dat zij meer psychosociale problematiek 

ervoeren. In dat geval moet de vergelijking tussen de situatie in 2003 en de situatie in 2017 met 

voorzichtigheid gemaakt worden. 
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Figuur 1.13. Vergelijking van de situatie in 2003 met de situatie in 2017. In deze tussenliggende 14 jaar is het RISc instrument grondig veranderd, derhalve zijn niet alle items of sub-vragen 

direct te vergelijken. Waar mogelijk is zijn de scores naast elkaar geplaatst, maar indien er geen vergelijkbare informatie beschikbaar was is de ruimte leeg gelaten. Als de informatie over 

hetzelfde onderwerp ging maar inhoudelijk erg is veranderd zijn de somscores voor dit domein ter illustratie in rood weergegeven, maar dienen deze inhoudelijk niet vergeleken te worden. ** 

Deze schaal is inhoudelijk te ingrijpend aangepast ten opzichte van de RISC 1.0 om te vergelijken. *** Deze schaal is in de RISc 4.0 beschrijvend van aard en hier worden geen scores toegekend.
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Bij het vergelijken van de psychosociale kenmerken van mannelijke gedetineerden in 2003 met de 

situatie in 2017, valt op dat er op een aantal factoren sprake is van toegenomen problematiek. Zo is 

de delictgeschiedenis gemiddeld zwaarder geworden: waar 14,9% van de gedetineerden in 2003 een 

zware delictgeschiedenis had, is dit in 2017 toegenomen tot 49%. Als we ook de minder ernstige mate 

van een delictgeschiedenis meenemen, blijkt dat 75,4% van de gedetineerden in 2017 een (langdurige) 

criminele carrière achter de rug heeft, een toename van 19,2% procent ten opzichte van 2003. 

Kenmerken van het huidige delict zijn slecht te vergelijken tussen 2003 en 2017, omdat de inhoudelijke 

vragen zijn veranderd en er geen somscore meer wordt berekend op deze schaal in 2017. Daarnaast is 

de specifieke tenlastelegging geen onderdeel van het ontvangen RISc-bestand.  

Met betrekking tot de huisvesting van gedetineerden ziet het beeld er redelijk vergelijkbaar uit met de 

situatie in 2003, de verschillen zijn klein. Er lijkt een kleine afname te zijn op het gebied van zware 

problematiek met betrekking tot woonomgeving (34,1% in 2003, naar 28,4%) en huisvesting (27,1% in 

2003, naar 25,4%). Hoewel de huisvestingsituatie dus over het algemeen beter lijkt te zijn geworden, 

is het aantal mensen dat een vaste permanente woning heeft of verwacht gedaald van 62,2% in 2003 

naar 51% in 2017. Verder is het percentage gedetineerden zonder enige vorm van verblijf gestegen 

van 16,5% naar 25,4%. 

Het opleidingsniveau lijkt iets te zijn gedaald, aangezien 47,5% van de gedetineerden geen afgeronde 

opleiding had in 2003 en dit gestegen is naar 55% in 2017. Dit beeld wordt ondersteund door het 

hebben van leerproblemen, zo is het ervaren van ernstige leerproblemen van 5,4% naar 18,2% 

gestegen. Op het gebied van werk(verleden) of motivatie om te werken lijkt op het eerste oog weinig 

te zijn veranderd.  

In de financiële situatie van gedetineerden lijken ook geen grote veranderingen te hebben 

plaatsgevonden, al is de groep waarbij enige problemen aanwezig zijn wat kleiner geworden (van 

41,1%, naar 25,2%) en is de groep met grote problemen iets gegroeid (van 21,4% naar 30,9%), wat er 

op lijkt te duiden dat er een kleine verschuiving heeft plaats gevonden in de richting van grotere 

financiële problemen.  

Op het gebied van relaties met partners of familie lijkt eveneens weinig te zijn veranderd, al is de 

manier waarop de schaal is opgesteld iets aangepast, waardoor relaties met partner en familie niet 

langer zijn opgesplitst. Wat minder ernstig lijkt te zijn geworden is problematiek op het gebied van 

(delict-gerelateerde) vrienden: ernstige problematiek op dit gebied kwam in 2003 nog bij 26,2% voor, 

terwijl dit gedaald is naar 6% in 2017. Verder lijkt een ernstige mate van sensatiezoeken of roekeloos 

gedrag te zijn gedaald van 20% naar 8,7%, maar is de groep waarbij deze problematiek in enige mate 

aanwezig is, gegroeid. Dit lijkt te duiden op een verschuiving van zware naar aanwezige problematiek 

op dit gebied. De overige schalen kunnen door grote veranderingen binnen het instrumentarium niet 

goed worden vergeleken, al lijkt de problematiek op het gebied van alcohol- en drugsgebruik wat 

afgenomen.  
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3.4 Psychosociale profielen 
In de voorgaande paragrafen is een veelvoud aan psychosociale criminogene kenmerken beschreven 

van de mannelijke gedetineerdenpopulatie in Nederland. In deze paragraaf wordt het resultaat van 

een latent profile analysis (LPA) beschreven, waarin op basis van de psychosociale eigenschappen 

verschillende profielen zijn gecreëerd. 

Uit de LPA blijkt dat er zes profielen naar voren komen. Deze zijn gepresenteerd in onderstaande Figuur 

3.1.  

 

Figuur 3.1. Psychosociale profielen. Deze figuur toont de zes verschillende profielen die uit de LPA-analyse zijn gekomen. 

Op de x-as staan de verschillende kenmerken die zijn meegenomen bij het bepalen van deze profielen en op de y-as staat 

de z-score.  

 

Uit de bovenstaande figuur blijken er profielen gevormd te zijn die voornamelijk gebaseerd zijn op 

verschillende mate van psychosociale problematiek. De profielen Hoog, Hoog + Drugs en Hoog + Drugs 

+ Alcohol lijken een gelijke mate van problematiek te ervaren op de meeste schalen van de RISc, met 

uitzondering van alcohol- en drugs-gerelateerde problemen. Zo ervaart Hoog + Drugs + Alcohol zware 

problemen met zowel alcohol als drugs, Hoog + Drugs alleen op het gebied van drugs en Hoog ervaart 

weinig problemen op het gebied van alcohol en drugs, maar – net als de andere twee profielen – wel 

een hoge mate van problematiek op alle andere gebieden. Het Gemiddeld-profiel ervaart over de hele 

linie wel problemen op het psychosociale vlak, maar deze problemen zijn minder aanwezig dan bij 

bovengenoemde Hoge groepen, maar meer dan bij de Laag of Laag/Gemiddelde groep.  

Wanneer de verschillende psychosociale kenmerken door middel van een ANOVA worden vergeleken 

tussen de profielgroepen, blijkt dat alle individuele kenmerken significant verschillen tussen deze 

profielen (allen p<0.001). Dit duidt erop dat alle psychosociale kenmerken van de RISc bijdragen aan 

het vormen van deze profielen.  

Als gekeken wordt naar het percentage gedetineerden dat in elk profiel valt, komt naar voren dat 50% 

van de gedetineerden in de groep met een hoge mate van problematiek valt – al dan niet met 

problemen op het gebied van alcohol en/of drugs. De groep met gemiddelde problematiek beslaat een 

kleine 30%, terwijl slechts een kleine groep in de laag/gemiddelde (10,7%) tot lage (8%) 

probleemprofielen valt. 
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4. Conclusies 
 

De groep gedetineerden in 2017 kenmerkt zich over het algemeen door een zware en/of langdurige 

criminele carrière, waarbij in veel gevallen sprake is van een hoge mate van antisociaal gedrag. Dit 

beeld wordt verder ondersteund door de relatief hoge prevalentie van problemen op het gebied van 

denkpatronen (zo hebben veel gedetineerden gebrekkige sociale vaardigheden). Ook hebben de 

gedetineerden veel financiële problemen zoals schulden of een laag inkomen en/of problemen rond 

huisvesting. Daarentegen blijkt dat relaties met vrienden en familie over het algemeen als weinig 

problematisch worden gerapporteerd en dat alcohol- en drugsgebruik voor slechts een relatief kleine 

groep zeer problematisch is.  

Tevens is op basis van een profielanalyse te stellen dat er vier niveaus van problematiek te destilleren 

zijn (laag, laag/gemiddeld, gemiddeld en hoog). In de groepen met een hoog niveau van problematiek 

is er onderscheid te maken op het al dan niet aanwezig zijn van problemen op het gebied van alcohol- 

en/of drugsgebruik, waarbij maar liefst 52% van de gedetineerden een profiel met ernstige 

problematiek heeft. 

Gezien de (grote) veranderingen in het RISc instrument tussen 2003 (versie 1.0) en 2017 (versie 4.0), 

is het lastig om een goede vergelijking te maken tussen de situatie nu en in 2003. Daarbij is de RISc-

informatie opgevraagd bij de reclassering en is deze niet noodzakelijk afgenomen in detentie. Deze 

benadering verschilt van het originele rapport uit 2003 waarin de RISc is afgenomen op de 

inkomstenafdeling van de PI. Wanneer er toch voorzichtig een vergelijking wordt gemaakt, lijken er in 

2017 meer gedetineerden te zijn met een zware delictgeschiedenis. Dit kan mogelijk verklaard worden 

doordat lichte vergrijpen in het huidige strafklimaat vaker afgedaan worden met een voorwaardelijke 

straf, waardoor de populatie die uiteindelijk in detentie terecht komt vaker een zwaardere criminele 

achtergrond heeft (Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2016). Daarnaast lijkt er ook meer sprake te 

zijn van een lager opleidingsniveau en meer leerproblemen. Dit uit zich overigens niet direct in meer 

problemen op het gebied van werk(verleden) of motivatie om te werken. Verder lijken klachten op het 

gebied van relaties met partner of familie en huisvesting weinig te zijn veranderd en is er een afname 

te zien in problematiek op het gebied van relaties met vrienden en kennissen. 
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Deel II: Neurobiologische kenmerken van mannelijke gedetineerden in 

Nederland en de prevalentie van een indicatie voor LVB in detentie. 
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5. Introductie 
 

De aanleiding voor het huidige onderzoek is dat in diverse Nederlandse en internationale studies de 

afgelopen jaren is geadviseerd dat meer inzicht in neurobiologische kenmerken en executieve functies, 

die gerelateerd zijn aan agressief en delinquent gedrag, van groot belang zou zijn (Cornet et al., 2014; 

van der Gronde et al., 2014). Dat soort inzicht stelt ons bijvoorbeeld in staat om interventies zo goed 

mogelijk te laten aansluiten op het functioneren van het individu. Hier is in Nederland echter nog altijd 

weinig onderzoek naar gedaan in de justitiële praktijk. Dit terwijl duidelijk is dat verschillende 

neurobiologische maten zoals hartslagfrequentie (voor een review: (van der Gronde et al., 2014)) en 

verminderd functioneren van verscheidene executieve functies (zoals ruimtelijk werkgeheugen en 

aandacht, zie (Ogilvie et al., 2011)) een robuuste relatie hebben met antisociaal gedrag. Verder kan 

informatie over neurobiologische kenmerken ook inzicht geven in de effectiviteit van interventies 

(Cornet et al., 2014; van der Gronde et al., 2014) en mogelijkheden voor het terugdringen van recidive 

(Meijers et al., 2015). Bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) bestond daarom de behoefte om – naast 

een overzicht van psychosociale criminogene factoren – een goed beeld te krijgen van 

neurobiologische kenmerken, inclusief een licht verstandelijke beperking, binnen de 

gedetineerdenpopulatie. 

In dit deel van het rapport wordt daarom antwoord gegeven op de volgende vragen: Wat zijn de 

waarden van enkele neurobiologische kenmerken (het stresssysteem en executieve functies) bij 

mannelijke gedetineerden in Nederland? En: Wat is de prevalentie van een indicatie voor een licht 

verstandelijke beperking bij mannelijke gedetineerden in Nederland? Tevens is gekeken naar de 

samenhang tussen verschillende neurobiologische kenmerken om antwoord te geven op de vraag: Zijn 

er bepaalde profielen (combinaties van neurobiologische kenmerken) die vaak voorkomen?  

Ter aanvulling op de gestelde vragen in de startnotitie wordt tevens aandacht besteed aan de 

prevalentie van enkele psychiatrische symptomen en zijn normscores gepresenteerd voor de 

neurobiologische testen waarvoor deze niet beschikbaar zijn, om het gebruik en de interpretatie van 

neurobiologische maten binnen de justitiële praktijk te kunnen bevorderen.  

Voordat we verslag doen van het huidige onderzoek naar neurobiologische kenmerken van 

gedetineerden, bespreken we op basis van eerder onderzoek eerst kort welke neurobiologische 

kenmerken van belang zijn. We onderscheiden daarbij kenmerken met betrekking tot executief 

functioneren, het stresssysteem en een indicatie voor een licht verstandelijke beperking (LVB). 

 

5.1 Executief functioneren 
In het huidige onderzoek wordt gebruik gemaakt van meerdere veelgebruikte neurocognitieve testen 

om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van het executief functioneren van de 

gedetineerdenpopulatie. Hoewel men voor psychosociale criminogene factoren voor een groot deel 

afhankelijk blijft van zelfrapportage-vragenlijsten of interviews, is dit voor het executief functioneren 

en de afstelling van het stresssysteem minder het geval. Neurocognitieve testen geven over het 

algemeen een objectiever beeld van executief functioneren dan zelf-rapportage, omdat dit soort 

testen minder afhankelijk zijn van wat men zich kan herinneren of van sociaal wenselijke antwoorden 

(Goudriaan, Oosterlaan, De Beurs, & Van Den Brink, 2008).  

De functies die veel zijn onderzocht met betrekking tot delinquent gedrag zijn onder andere: 

werkgeheugen, cognitieve controle en cognitieve flexibiliteit. Deze functies worden vooral uitgevoerd 
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door het voorste deel van de hersenen, de prefrontale cortex, welke essentieel is voor het controleren 

van ons gedrag en het in toom houden van onze emoties (Denson, DeWall, & Finkel, 2012). Een 

vertraagde ontwikkeling van de prefrontale cortex wordt vaak in verband gebracht met verminderde 

executieve functies en risicovol of crimineel gedrag (Gogtay et al., 2004; Ogilvie et al., 2011; Yang & 

Raine, 2009). Momenteel is er echter nog weinig bekend over het functioneren van de populatie 

gedetineerden in Nederland. Recent onderzoek laat zien dat executief functioneren achteruit gaat 

naarmate iemand langer in de PI verblijft (Meijers, Harte, Meynen, Cuijpers, & Scherder, 2018), en dat 

gewelddadige overtreders een lagere inhibitie hebben (Meijers, Harte, Meynen, & Cuijpers, 2017). 

Ondanks dat deze studies het belang van dit soort onderzoek in detentie aantonen, zijn ze niet zonder 

beperkingen. De eerste studie betreft een pilotstudie met kleine onderzoeksgroep (N=37, (Meijers et 

al., 2018)) en beide studies zijn in slechts één PI uitgevoerd (Meijers et al., 2017; Meijers et al., 2018). 

Derhalve is in het huidige rapport een overzicht gecreëerd van een uitgebreid spectrum aan executieve 

functies waarvan eerdere studies hebben aangetoond dat zij (mogelijk) gerelateerd zijn aan het plegen 

van criminaliteit, agressief gedrag of recidive. Zie voor een uitgebreid overzicht Box 5.1. 

 

Executieve functies gerelateerd aan criminaliteit, agressief gedrag of recidive 

Het concept ‘executief functioneren’ is een zogenaamde parapluterm, waar veel verschillende 

functies onder vallen. Deze functies zijn onder te verdelen in ‘koude’ executieve functies en ‘warme’ 

executieve functies. Koude executieve functies maken gebruik van cognitieve processen waar relatief 

weinig emotie bij komt kijken, ze zijn meer ‘mechanisch’ of gebaseerd op logica. Warme executieve 

functies zijn daarentegen vaardigheden met een emotionele component, zoals de interpretatie van 

emoties, of interpersoonlijke sociale gedragingen (Chan, Shum, Toulopoulou, & Chen, 2008; Grafman 

& Litvan, 1999). Koude executieve functies behelzen dus vooral vaardigheden die zonder druk, emotie 

of beloning worden uitgevoerd. Warme executieve functies zijn daarentegen vaardigheden met een 

emotionele component.  

Cognitieve flexibiliteit. Cognitieve flexibiliteit houdt in dat een individu in staat is zich aan te passen 

aan veranderende regels. Een onvermogen om reacties aan te passen op basis van nieuwe 

informatie is een voorspeller van een kleinere kans om vooruitgang te boeken in het standaard 

behandelprogramma in detentie, de kans om vervroegd te stoppen met een behandeling en het 

minder waarschijnlijk rapporteren van vooruitgang aangaande agressieve reacties op provocaties 

(Fishbein et al., 2009).  

Aandacht en concentratie. Aandacht en concentratie zijn tevens belangrijke executieve functies. 

Concentratie-prestatie is een aandachtsproces dat een reflectie is van de capaciteit om op een doel 

te focussen terwijl afleiders genegeerd worden. Een lagere concentratie wordt geassocieerd met 

een grotere kans op het vroegtijdig stoppen van een behandeling (Cornet, van der Laan, Nijman, 

Tollenaar, & de Kogel, 2015). Verder heeft een meta-analyse aangetoond dat mensen die antisociaal 

gedrag vertonen, slechter scoren op een concentratietest zoals de d2 (Ogilvie et al., 2011). 

Inhibitie. Het kunnen remmen (‘inhiberen’) van gedrag is een essentiële functie binnen het domein 

executief functioneren en wordt in het Engels ook wel response inhibition genoemd. Dit concept 

verwijst naar het onderdrukken of remmen van gedrag dat niet langer nodig of gepast is en draagt 

bij aan flexibel doelgericht gedrag in een immer veranderende omgeving (Verbruggen & Logan, 

2008). Onderzoek heeft aangetoond dat een gebrek aan inhibitie, meer nog dan de achtergrond van 

de gedetineerde, voorspellend is voor behandeluitkomsten in detentie en andere psychologische en 

gedragsfactoren. Zo was het minder waarschijnlijk dat gedetineerden met een lagere inhibitie 
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vooruitgang boekten in het standaarddetentieprogramma en was het waarschijnlijker dat zij 

voortijdig stopten met behandeling (Fishbein et al., 2009). Ook heeft onderzoek in het Nederlandse 

gevangeniswezen aangetoond dat gedetineerden die een gewelddadig delict hadden begaan, een 

lagere inhibitie hadden dan diegenen die geen gewelddadig delict hadden begaan (Meijers et al., 

2017). 

Werkgeheugen. Een van de meest onderzochte executieve functies is werkgeheugen (Cowan et al., 

2005). Werkgeheugen is essentieel voor cognitie en wordt vaak gebruikt als voorspeller voor 

opleiding, ontwikkeling, sociale vaardigheden en  psychiatrische problematiek (Kail, 2007; Piskulic, 

Olver, Norman, & Maruff, 2007; Schmader & Johns, 2003). Een onderdeel van werkgeheugen is het 

ruimtelijk werkgeheugen, waarbij ruimtelijke informatie wordt verwerkt of onthouden. In een meta-

analyse naar de relatie tussen executief functioneren en antisociaal gedrag kwam naar voren dat 

individuen met antisociaal gedrag minder goed functioneren op (ruimtelijk) werkgeheugentaken 

vergeleken met controlegroepen (Ogilvie et al., 2011). 

Emotieherkenning. Het correct herkennen van andermans emoties is belangrijk voor de omgang 

met anderen en het functioneren in de maatschappij (Gallese, Keysers, & Rizzolatti, 2004). Eerder 

onderzoek laat zien dat met name het herkennen van bange en/of boze gezichtsuitdrukkingen 

gerelateerd is aan antisociaal gedrag (Marsh & Blair, 2008). Het te snel interpreteren van 

gezichtsuitdrukkingen als ‘boos’ kan er voor zorgen dat men zich aangevallen voelt en hier agressief 

op reageert. Dit proces staat ook wel bekend als een hostile attribution bias; het te snel 

interpreteren van signalen – zoals gezichtsuitdrukkingen – als vijandig (De Castro, Veerman, Koops, 

Bosch, & Monshouwer, 2002). Ook kan het slecht kunnen inschatten van bange of verdrietige 

emotionele gezichten er voor zorgen dat agressief gedrag niet geremd wordt, waardoor er te lang 

wordt doorgegaan met het vertonen van dit gedrag. In dat geval is er sprake van een gebrekkig 

functioneren van het violence inhibition mechanism, wat gerelateerd is aan psychopathie (Blair, 

2001). 

Emotieregulatie. Het controleren van ons gedrag en het in de hand houden van onze emoties 

vormen een belangrijke basis voor ons dagelijks functioneren (Gross, 2013). Twee executieve 

functies die hier een belangrijke rol in spelen zijn cognitieve controle en emotieregulatie. Een veel 

onderzocht onderdeel van cognitieve controle is de vaardigheid om een bepaalde dominante 

response te inhiberen. In het dagelijks leven vindt dit controlerende gedrag echter vaak plaats in 

een emotionele context, wat ook wel emotieregulatie wordt genoemd; een verzameling aan 

regulerende processen die geïnitieerd worden in een emotionele context. In dit soort situaties zijn 

er processen die emoties reguleren (zie Gross (2013)) en processen die gereguleerd worden door 

emoties (zoals geheugen en gedrag). Beide processen zijn mogelijk relevant voor de 

gedetineerdenpopulatie, aangezien zowel het onder- als overreguleren van emoties kan leiden tot 

verhoogd agressief gedrag (Roberton, Daffern, & Bucks, 2012). Het onderreguleren van emoties kan 

zorgen voor agressief gedrag om bepaalde oncomfortabele emotionele situaties te herstellen, 

beëindigen of vermijden (Sullivan, Helms, Kliewer, & Goodman, 2010). Het overreguleren van 

emoties kan ervoor zorgen dat negatieve emoties toenemen, remmingen met betrekking tot 

agressie verminderen of fysiologische opwinding toeneemt. Een mogelijk gevolg hiervan is dat het 

oplossen van complexe (emotionele) situaties wordt bemoeilijkt (Roberton et al., 2012; Tull, 

Jakupcak, Paulson, & Gratz, 2007). 

Box 5.1. Executieve functies gerelateerd aan criminaliteit, agressief gedrag of recidive. 
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5.2 Stresssysteem 
Met betrekking tot neurobiologische maten zijn met name psychofysiologische factoren, zoals 

hartslag(variabiliteit), een uitstekende, niet-invasieve en relatief goedkope manier om de werking van 

het stresssysteem in kaart te brengen (Ortiz & Raine, 2004). Hartslagvariabiliteit (HRV) is een reflectie 

van de activiteit van het centrale autonome netwerk (Appelhans & Luecken, 2006), een centrale 

component van het interne regulatiesysteem dat essentieel is om te overleven (Benarroch, 1993). HRV 

reflecteert in hoeverre het parasympathische zenuwstelsel in staat is de activiteit van het hart te 

moduleren, om tegemoet te komen aan steeds veranderende situaties, waaronder emotionele 

situaties (zie voor een korte uitleg over het zenuwstelsel Box 5.2). HRV kan in kaart worden gebracht 

door respiratory sinus arrhythmia (RSA). RSA is de schommeling in hartslagfrequentie die wordt 

veroorzaakt door de ademhaling. Zo neemt de hartslag tijdens inademing toe, en neemt de hartslag 

tijdens uitademing weer af. Deze schommeling wordt volledig gemedieerd door het parasympathische 

zenuwstelsel (Appelhans & Luecken, 2006).  

Het functioneren van het sympathische zenuwstelsel kan goed in kaart worden gebracht door de 

meting van huidgeleiding. Huidgeleiding wordt namelijk – in tegenstelling tot RSA – voornamelijk 

gemedieerd door het sympathische zenuwstelsel (Wang, Baker, Gao, Raine, & Lozano, 2012).  

Box 5.2. Theoretische achtergrond over het sympathische en parasympatische zenuwstelsel. Op basis van 

Appelhans en Luecken (2006). 

Eerdere studies en theorieën laten zien dat een verlaagde werking van het stresssysteem een relatie 

heeft met delinquent gedrag (Portnoy & Farrington, 2015), waarbij dit mogelijk verklaard kan worden 

door een gebrek aan stressgevoeligheid en het daaraan gerelateerde sensation seeking (Wilson & 

Scarpa, 2011) en fearlessness (Lopez, Poy, Patrick, & Molto, 2013; Raine, 1996). Een lage fysiologische 

opwinding kan er, in andere woorden, voor zorgen dat men niet terugschrikt voor risicovolle situaties 

of deze juist opzoekt, waarbij dit in extremis gerelateerd is aan crimineel gedrag. Kortom, een 

verlaagde werking van het stresssysteem lijkt een indicatie dat een individu moeite heeft zich aan te 

passen op veranderende situaties en een gepaste reactie te geven op de omstandigheden. RSA en 

huidgeleiding zijn goede manieren om inzicht te krijgen in de reactiviteit van het stresssysteem. Gezien 

Het zenuwstelsel 

Het geheel van alle zenuwen in het lichaam wordt het zenuwstelsel genoemd. Dit stelsel is 

verantwoordelijk voor het opnemen van informatie vanuit de wereld, het verwerken van die 

informatie en het verzorgen van een passende reactie, zoals een spierbeweging. Het zenuwstelsel 

kan verdeeld worden in het willekeurige zenuwstelsel (waar een individu controle over heeft) en 

het autonome zenuwstelsel (waar een individu geen controle over heeft). Het autonome 

zenuwstelsel is verder verdeeld in twee onderdelen: het sympathische zenuwstelsel en het 

parasympathische zenuwstelsel. Het sympathische en parasympathische zenuwstelsel zijn continu 

in interactie met elkaar, om te zorgen voor een niveau van fysiologische opwinding dat aangepast is 

op de situatie waarin een individu zich bevindt. 

Sympathisch zenuwstelsel. Het sympathische zenuwstelsel is dominant tijdens fysiologische stress. 

Dit deel van het zenuwstelsel heeft een prikkelende functie en zorgt voor de fysiologische activiteit 

die nodig is om het lichaam voor te bereiden op actie. Een voorbeeld hiervan is een verhoogde 

hartslag. 

Parasympathisch zenuwstelsel. Het parasympathische zenuwstelsel is dominant tijdens situaties 

van relatieve veiligheid en stabiliteit. Dit deel van het zenuwstelsel heeft een remmende functie, en 

regelt de activiteit en functies van het lichaam in rust. Een voorbeeld hiervan is een lagere hartslag. 
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de associatie met delinquent gedrag, is het van belang de werking van het stresssysteem in de 

gedetineerdenpopulatie in kaart te brengen (Portnoy & Farrington, 2015). 

 

5.3 Licht verstandelijke beperking 
Aanvullend op psychosociale factoren en neurobiologische karakteristieken kan ook een LVB  het 

functioneren van een gedetineerde sterk beïnvloeden. Een verstandelijke beperking wordt 

gekenmerkt door een significante beperking in zowel het intellectueel functioneren als het sociaal 

aanpassingsvermogen, dat een breed spectrum aan dagelijkse sociale en praktische vaardigheden 

beïnvloedt (Schalock et al., 2010). In Nederland gaat men bij het bepalen van een licht verstandelijke 

beperking (LVB) meestal uit van een IQ van 85 of lager. 

Kaal (2010) beschrijft Engels onderzoek waaruit blijkt dat gedetineerden met een LVB een breed 

spectrum aan problemen ervaren en dat zij bijvoorbeeld moeite hebben met het begrijpen van de 

informatie die aan hen verstrekt wordt. Zij vinden het daardoor moeilijk om te begrijpen wat er om 

hen heen gebeurt. Daarbij blijken gedetineerden met een LVB moeite te hebben met het aan anderen 

duidelijk  maken wat ze willen zeggen, wat resulteert in frustratie en in sommige gevallen agressie 

(Talbot, 2007). Het is echter niet bekend in hoeverre deze bevindingen ook voor Nederland gelden. 

Ondanks dat een verstandelijke beperking niet noodzakelijkerwijs tot delinquentie leidt en veel 

individuen met een LVB nooit in aanraking komen met justitie, is het wel zo dat zij een verhoogde kans 

lijken te hebben op het vertonen van crimineel gedrag. Dit kan (deels) verklaard worden doordat 

verschillende factoren die samenhangen met een LVB ook samenhangen met criminaliteit. 

Voorbeelden van dit soort factoren zijn vroegtijdig schoolverlaten en verschillende 

persoonlijkheidsfactoren, zoals impulsiviteit en geringe zelfbeheersing (Kaal, 2010). Mogelijk hebben 

gedetineerden met een LVB ook een grotere kans op recidive (Hayes, 2004; Kaal, 2010).  

Eerdere onderzoeken variëren sterk in de gerapporteerde prevalenties van LVB in detentie (Kaal, 

2016). Aangezien gedetineerden met een LVB moeite hebben met bijvoorbeeld het begrijpen van 

informatie die aan hen verstrekt wordt (Kaal, 2010), hebben zij mogelijk een andere bejegening nodig. 

Zo hebben zij misschien versimpelde instructie nodig, of een andere manier van uitleg. Dit 

onderstreept het belang van het onderzoeken van de prevalentie van LVB in detentie, om de 

benadering en behandeling van gedetineerden aan te kunnen laten sluiten op hun behoeften.  
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6. Methode 
 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden en de hierboven beschreven neurobiologische kenmerken 

in kaart te brengen, hebben we gegevens verzameld over gedetineerden in zes penitentiaire 

inrichtingen (PI’s). In totaal zijn 283 gedetineerden uitgebreid onderzocht en zijn bij hen meerdere 

veelgebruikte neurocognitieve testen afgenomen om een beeld te vormen van het executief 

functioneren van de gedetineerdenpopulatie. De functies die zijn onderzocht zijn o.a. het ruimtelijk 

werkgeheugen, de cognitieve controle en de cognitieve flexibiliteit. Ook zijn psychofysiologische 

kenmerken gemeten, zoals hartslag(variabiliteit) en huidgeleiding. Bij deze groep zijn ook vragenlijsten 

afgenomen en de RISc’s verzameld die door de reclassering zijn afgenomen. Hierdoor zijn van deze 

groep ook de psychosociale criminogene en verstandelijke beperkingen in kaart gebracht. Voor deze 

groep is het dan ook mogelijk na te gaan in hoeverre er sprake is van samenhang tussen de 

aanwezigheid van psychosociale criminogene factoren, bepaalde neurobiologische kenmerken en licht 

verstandelijke beperking. 

 

6.1 Werving in de penitentiaire inrichtingen 
In overleg met DJI zijn een zestal penitentiaire inrichtingen (PI’s) geselecteerd en benaderd voor dit 

onderzoek: Grave, Leeuwarden, Lelystad, Nieuwegein, Sittard en Zaanstad. Selectiecriteria hiervoor 

waren een goede geografische verdeling over Nederland, met penitentiaire inrichtingen uit de zowel 

(rand)stedelijke als meer landelijke gelegen gebieden (zie Figuur 6.1).  

 
Figuur 6.1. Verdeling van de PI’s over Nederland. De donkerblauwe stippen representeren de locaties van de 

bezochte PI’s.  

 

Werving 
Voorafgaand aan de werving van het onderzoek is een aankondiging geplaatst op de elektronische 

kabelkrant van de PI en/of zijn posters opgehangen in de algemene ruimten. Participanten werden 

door de onderzoekers geworven op de leefafdeling, door de gedetineerden individueel aan te spreken 

met de vraag of zij meer wilden horen over het onderzoek. Na uitleg over het onderzoek is vervolgens 
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gevraagd of de gedetineerde interesse had in deelname. Tijdens deze gesprekken werd er geen 

gestandaardiseerd protocol gebruikt, zodat de onderzoekers konden inspelen op de vragen en 

behoeften van de gedetineerden. Voor iedere potentiële deelnemer was echter wel dezelfde 

gestandaardiseerde informatie beschikbaar in de vorm van een informatiebrief. Indien de 

gedetineerde geïnteresseerd was, werd de naam en het celnummer van de gedetineerde genoteerd 

en doorgegeven aan de PI en werd de informatiebrief overhandigd 6. Via de kabelkrant en/of posters 

was aangegeven dat gedetineerden ook zelf hun interesse kenbaar konden maken bij de PI 

(bijvoorbeeld bij het afdelingshoofd). In één PI (Grave) werden de gedetineerden uitgenodigd voor 

deelname door een afdelingshoofd. In vijf van de zes PI’s droeg de PI zorg voor het inplannen van de 

gedetineerden voor de afname van de testen. In één PI (JC Zaanstad) belden de onderzoekers zelf naar 

de afdeling om mensen op te roepen voor hun deelname. 

 

6.2 Participanten 
Tabel 6.1 bevat een overzicht van het aantal participanten per PI, hoeveel van hen het volledige 

testprotocol hebben afgerond en van wie er een RISc beschikbaar en bruikbaar was. De participanten 

waren allen mannelijke gedetineerden uit één van de zes bezochte inrichtingen. Om een representatief 

overzicht te kunnen geven van de kenmerken van de Nederlandse mannelijke gedetineerden zijn er 

weinig exclusiecriteria opgesteld. In verband met de meting van het stresssysteem dienden 

gedetineerden tenminste 3 weken in detentie te hebben doorgebracht op het moment van deelname. 

De eerste periode in detentie wordt vaak als stressvol ervaren en dit zou derhalve deze meting kunnen 

vertekenen. Verder moesten de gedetineerden de Nederlandse taal machtig zijn om deel te kunnen 

nemen.  

PI Totale N Testdag afgerond1 RISc beschikbaar2  

Grave 13 12 0 

Leeuwarden 16 15 5 

Lelystad 98 89 32 

Nieuwegein 39 35 11 

Sittard 41 39 10 

Zaanstad 76 71 25 

Totaal 283 261 83 
Tabel 6.1. Overzicht afgeronde testdagen en beschikbare RISc. 1Niet alle gedetineerden zijn in staat geweest 

om de testdag volledig af te ronden, door o.a. uitval of vervroegd ontslag. 2De RISc was niet beschikbaar voor 

alle gedetineerden, en sommigen gaven geen toestemming voor het opvragen van RISc informatie. Dit 

overzicht is inclusief RISc’s die afgenomen zijn door de onderzoekers. 

 

Voor deelname aan het onderzoek zijn er geen gedetineerden benaderd van de ExtraZorg afdelingen, 

omdat verwacht werd dat het onderzoek te belastend zou zijn voor deze groep gedetineerden. 

Eventuele passanten uit de TBS (Ter BeschikkingStelling) en gedetineerden met een vreemdelingentitel 

zijn ook niet uitgenodigd voor deelname. 

                                                           
6 Informatie over gedetineerden die geen interesse hadden in deelname is niet beschikbaar. Op basis van 
anekdotisch bewijs is bekend dat een gebrek aan interesse voor deelname onder andere toe te schrijven was aan 
de vrees bij gedetineerden dat informatie toch doorgespeeld werd aan DJI, men het te druk had, of dat men ‘er 
geen zin in had’. De onderzoekers schatten dat van alle gedetineerden die uitgenodigd zijn voor deelname, zo’n 
60% interesse had en zo’n 40-50% uiteindelijk daadwerkelijk mee heeft gedaan.  
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De totale onderzoeksgroep bestond uit 283 mannelijke gedetineerden uit PI’s over heel Nederland. Zij 

waren gemiddeld 36 jaar oud en hadden opgelegde straf van gemiddeld 2.3 jaar. Ze waren iets meer 

dan een jaar in detentie op het moment van testen, maar dit gemiddelde is vertekend door enkele 

deelnemers met hoge scores, aangezien de mediaan op 146 dagen (zo’n vier maanden) ligt, zie ook 

Bijlage 4. Van de totale onderzoeksgroep waren er 125 gedetineerden die aangaven in de afgelopen 

vijf jaar eerder gedetineerd te zijn geweest, met gemiddeld iets meer dan 2 detenties in de afgelopen 

vijf jaar. De deelnemers had gemiddeld een kleine 13 jaar onderwijs gevolgd. Het grootste deel van de 

gedetineerde deelnemers zat een gevangenisstraf uit (ruim 55%), en een iets kleiner deel was 

voorlopig gehecht (ruim 30%). Overige titels (bijvoorbeeld op basis van de Wet Terwee en bewaring 

uitlevering) kwamen minder vaak voor (iets meer dan 10% in totaal). Tot slot gaf het overgrote deel 

van de deelnemers aan een Nederlandse nationaliteit te hebben (zo’n 60%), gevolgd door een dubbele 

Marokkaans-Nederlandse nationaliteit (zo’n 10%). Overige nationaliteiten kwamen minder vaak voor.  

Om er verzekerd van te zijn dat de steekproef een goede representatie was van de volledige 

onderzoekspopulatie, is er een vergelijking uitgevoerd op een aantal kenmerken van de 

gedetineerden. Tabel 6.2 geeft een overzicht van de kenmerken van de onderzoekspopulatie die 

zojuist besproken zijn, uitgezet naast de beschikbare informatie over de gehele mannelijke 

detentiepopulatie in HvB en gevangenis tussen januari en maart 2017 7. Zoals te zien is in de tabel, is 

de gemiddelde leeftijd van de onderzoekspopulatie een goede weerspiegeling van de gemiddelde 

leeftijd van de gehele gedetineerdenpopulatie begin 2017. De gemiddelde strafduur geeft een 

vertekend beeld voor zowel de onderzoekspopulatie (zie hierboven) als de gehele 

gedetineerdenpopulatie (M=734, mediaan ligt op 243), is er voor gekozen om de medianen met elkaar 

te vergelijken. De strafduur ligt in de onderzoekspopulatie zo’n 100 hoger dan in de gehele populatie. 

Dit komt neer op iets meer dan drie maanden, een relatief klein verschil. Het verschil kan mogelijk 

verklaard worden doordat de deelnemers aan het onderzoek minstens drie weken in detentie moesten 

verblijven voor zij konden participeren, waardoor degenen met zeer korte straffen geen deel uitmaken 

van de onderzoekspopulatie. 

  Onderzoeksgroep Gehele populatie 1 

  N M(SD) Min Max N M(SD) Min Max 

Leeftijd 2 279 36.23(12.26) 18 73 5564 35.91(11.46) 18 81 

Aantal eerdere detenties 3 125 2,48(1,66) 1 10 - - - - 

Aantal jaar onderwijs 277 12,75(3,82) 0 26 - - - - 

 N Mediaan Min Max N Mediaan Min Max 

Opgelegde straf 4 185 345.00 8 8034 2516 242.50 1 10532 

Verblijf in detentie 4, 5 278 378.59(146.00) 8 3350 - - - - 

Tabel 6.2. Overzicht demografische kenmerken onderzoekspopulatie en gehele gedetineerdenpopulatie. 1 

Gehele populatie in HvB en gevangenis, om aan te sluiten op de geselecteerde onderzoeksgroep. 2 In jaren. 3 

Aantal detenties in de afgelopen vijf jaar. 4 In dagen. Opgelegde straf voor de onderzoeksgroep is de 

zogenaamde netto-straf (opgelegde straf met aftrek van het voorarrest) . 5 Duur van het verblijf in detentie op 

het moment van testen.  

Wanneer de titel waarop de gedetineerden in het onderzoek in detentie verblijven, wordt vergeleken 

met de totale gedetineerdenpopulatie, blijken er wat verschillen te bestaan, zie Figuur 6.2). Te zien is 

dat de onderzoeksgroep relatief meer gedetineerden bevat met een gevangenisstraf (verschil van ruim 

10%) en minder gedetineerden in voorlopige hechtenis (verschil van net geen 10%). Dit verschil wordt 

                                                           
7 In verband met de grote verschillen in groepsgrootte, is er voor gekozen geen significantie-toets te doen op 
de verschillen. 
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mogelijk verklaard door het inclusiecriterium dat een gedetineerde minstens drie weken in detentie 

moest verblijven op het moment van deelname. Hierdoor is een deel van de preventief gehechten 

afgevallen: zij waren al weg op het moment van deelname of waren nog niet lang genoeg in detentie 

om deel te kunnen nemen. De verdeling van de overige titels is wel vergelijkbaar.  

Figuur 6.2. Verdeling gedetineerdentitels ten opzichte van het totaal aantal gedetineerden. Gevangenisstraf inclusief 

Gevangenisstraf-TBS. Overige hechtenis is o.a. wet-Terwee, principale hechtenis, subsidiaire hechtenis. Overige titels is 

inclusief ‘Bewaring uitlevering’. 

 

Wanneer de gedetineerden uit het onderzoek worden vergeleken met de gehele 

gedetineerdenpopulatie op achtergrond, blijkt dat de verdeling redelijk gelijk is (Figuur 6.3). In beide 

populaties heeft het overgrote deel van de gedetineerden de Nederlandse achtergrond. In de 

onderzoekspopulatie zijn gedetineerden met de Turks-Nederlandse, Marokkaans-Nederlandse en 

Surinaams-Nederlandse achtergrond oververtegenwoordigd, in vergelijking met de gehele 

gedetineerdenpopulatie. Het percentage gedetineerden met een andere, niet-vermelde achtergrond 

ligt hoger in de gehele populatie in vergelijking met de onderzoekspopulatie. Dit laatste wordt mogelijk 

verklaard door dat de gedetineerden de Nederlandse taal moesten begrijpen en spreken om deel te 

kunnen nemen aan het onderzoek. Het is mogelijk dat de gedetineerden met een andere achtergrond 

de Nederlandse taal minder machtig waren en daardoor niet konden deelnemen aan de studie.  

Figuur 6.3. Achtergrond van de gedetineerden in de onderzoekspopulatie vergeleken met de gehele 

gedetineerdenpopulatie. De onderzoekspopulatie heeft hun achtergrond via zelfrapportage doorgegeven.  
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6.3 Procedure 

Testlocatie  
Alle onderzoeken zijn afgenomen in een zo rustig mogelijk ruimte binnen de PI, maar vanwege lokale 

verschillen tussen PI’s (welke ruimtes er bijvoorbeeld beschikbaar waren) zijn er mogelijk kleine 

verschillen ontstaan in de testsetting. Dit is inherent aan het testen binnen een penitentiaire inrichting. 

Voorbeelden van testruimten zijn het reïntegratiecentrum, de bibliotheek, de familiekamer en de 

cursus- en recreatieruimte op de afdeling. In één van de zes PI’s werd een afgeschermd deel van een 

grotere ruimte gedeeld met andere medewerkers en gedetineerden. Indien er meerdere 

gedetineerden tegelijkertijd werden getest in één ruimte, werden de participanten zo ver mogelijk van 

elkaar gepositioneerd, zodat ze elkaar niet aan konden kijken en niet met elkaar konden meeluisteren 

(bijvoorbeeld met de ruggen naar elkaar toe, grote planten tussen de participanten, etc.). Hierbij is 

rekening gehouden met privacy van de deelnemers, en met het “afluisteren” van testinstructies of de 

debriefing na afloop van de testafname. In verband met de veiligheid werd er altijd getest in het zicht 

van de bewaking en/of medewerkers. 

Voorafgaand aan het testen werd de informatie uit de informatiebrief voor de participant herhaald. 

De testleiders benadrukten de vrijwillige aard van het onderzoek en dat de gegevens geanonimiseerd 

werden opgeslagen, zie Fragment 6.1, en dat elke participant op elk gewenst moment de deelname 

kon afbreken. Eventuele vragen werden beantwoord. 

Zeg het volgende tegen de participant: 

[…] 

Het is belangrijk om te weten dat de gegevens die wij vandaag verzamelen geanonimiseerd opgeslagen worden. Dat 

betekent dat op alle formulieren een nummer staat in plaats van uw naam, en uw naam zal nergens vermeld worden. 

Heeft u misschien nog vragen [wacht op reactie]? 

Fragment 6.1. Fragment uit het onderzoeksprotocol. Uitleg over de geanonimiseerde opslag van gegevens. 

 

Afname onderzoeksprotocol 
Nadat de participant de toestemmingsverklaring had ondertekend, werd de Screener voor Intelligentie 

en Licht verstandelijke beperking 18+ (SCIL 18+) afgenomen. Vervolgens werden de electroden geplakt 

voor de hartslagmeting, volgens de instructies in het onderzoeksprotocol, en werd de hartslagmeting 

gestart. Tijdens het aansluiten van de apparatuur werd de participant zo veel mogelijk op zijn gemak 

gesteld, zie Fragment 6.2. 

Plakken 
Hartslag 

 Laat de geplastificeerde kaart zien aan de participant, en bespreek waar je alle plakkers gaat plakken. 
 Tijdens het plakken vraag je de participant zijn shirt even omhoog te doen. Vraag de participant niet om zijn shirt 

uit te doen, dit kan opmerkingen uitlokken. Als het goed is, is het borsthaar van de participant geschoren en heb 
je hier geen last van met het plakken. Zo niet, dan kun je hem even laten scheren (er is een mesje beschikbaar). 

 Nu ga je plakken. Je plakt in de volgende volgorde: 6 – 1 – 4 / 7 – 3 – 2 / 4. 
 Vraag de participant om de leads van 1, 6 en 4 (lange leads) onder zijn shirt door naar boven te halen (zodat ze 

over de hals van zijn shirt hangen). 
 Maak de plekjes waar je gaat plakken voor het plakken goed schoon met een watje met alcohol. Leg aan de 

participant uit dat dit er voor zorgt dat de signalen beter doorkomen. 
[…] 
 
Geef de volgende uitleg: 
Het piepen van het kastje heeft te maken met het verzenden van signaaltjes naar de computer. Het zegt dus niets over uw 
hartslag, bijvoorbeeld. Soms piept het kastje, ook als het niet aan de computer vastzit. Dit gebeurt bijvoorbeeld als ik het 
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zwarte knopje indruk. De tijd wordt dan opgeslagen in het kastje. Ook kan het kastje gaan piepen als het signaal verliest. 
Er laat dan waarschijnlijk een plakker los, die u meestal zelf weer aan kunt drukken. 

Fragment 6. Fragmenten uit het onderzoeksprotocol. Instructies voor het aansluiten van de VU-AMS 

apparatuur. De afbeelding op de geplastificeerde kaart is te vinden in Bijlage 2 van dit rapport.  

 

Vervolgens vulde de participant een vragenlijst in, waarin verschillende demografische gegevens 

werden uitgevraagd, waarna de volgende taken werden afgenomen: d2 Aandachts- en 

concentratietest, Stop-IT, Affectieve Go NoGo en de Emotieherkenningstaak. Tijdens de 

Emotieherkenningstaak werd meestal een korte pauze ingelast, waarin de participant iets te drinken 

aangeboden kreeg. Dit was om uitval en irritatie te voorkomen, aangezien deze taak relatief lang 

duurde (20 minuten). Vervolgens werden de Symmetrytaak, Modified Wisconsin Card Sorting Task en 

de Countdown- en Empathietaak afgenomen. Voorafgaand aan de Countdown- en Empathietaak werd 

het geluidsniveau voor de taak in overleg met de participant vastgesteld, zie Fragment 6.3. 

Testafname 
Voor je de taak opstart, stel je samen met de participant het geluid af op een niveau dat voor hem onprettig is, maar geen 
pijn doet. Laat de participant de koptelefoon opzetten en zet het geluidsniveau op 35%. Leg uit dat jullie het geluid gaan 
testen en dat het de bedoeling is dat het geluid onprettig moet zijn, maar geen pijn moet doen. Leg uit dat je steeds een 
stapje hoger gaat en dat de participant dan aan moet geven of dat wel of niet gaat. Je opent hiervoor het White noise-
bestandje in de Empathie & Countdown-map op het bureaublad. Vraag na elke keer of je nog een stapje hoger kunt, tot 
de participant aangeeft dat het echt niet harder kan. Neem er niet gelijk genoegen mee als de participant bij 35% al gelijk 
zegt dat dat genoeg is. Probeer altijd of het iets hoger kan. 

Fragment 6.3. Fragment uit het onderzoeksprotocol. Instructies voor het afstellen van het geluid voor de 

Countdown- en Empathietaak. 

 

Het kwam met enige regelmaat voor dat de participanten tijdens het testen naar een andere afspraak 

moesten, of dat ze meer tijd nodig hadden voor de taken dan was ingepland. In uitzonderlijke gevallen 

werd er dan iets afgeweken van de standaardvolgorde van de taken, om tegemoet te komen aan de 

mogelijkheden van de gedetineerden. De participant kwam vervolgens op een ander moment terug 

om de openstaande taken af te ronden. Het totale testprotocol nam ongeveer twee uur in beslag. Na 

het afronden van het testen volgde een korte debriefing, waarin de participanten werden bedankt 

voor deelname en een korte samenvatting kregen van de afgenomen testen, waarbij niet te veel werd 

ingegaan op de exacte functies die getest werden, zie Fragment 6.4. Ook werd de anonimisering 

nogmaals benadrukt en was er ruimte voor de participant om vragen te stellen en zijn ervaringen te 

delen.  

Zeg het volgende tegen de participant: 
De afgelopen twee uur heeft u verschillende testjes gedaan. Zoals we van te voren hebben uitgelegd, was het de bedoeling 
een goed beeld te krijgen van alle gedetineerden in Nederland. De testjes die u heeft gemaakt kunnen we onderverdelen 
in twee categorieën: 
 
Testjes die iets zeggen over uw denkvaardigheden (bijv. kaarten leggen, snel reageren en emotie herkennen): Deze taakjes 
zeggen iets over hoe goed u zich kunt inhouden wanneer u eigenlijk al bent begonnen met iets, of hoe goed u emoties van 
andere mensen kunt inschatten. We verwachten dat mensen die zich niet zo goed kunnen afremmen sneller iets doen 
waar ze later spijt van krijgen. Ook kan het niet goed inschatten van emoties er voor zorgen dat mensen elkaar verkeerd 
inschatten, wat op zijn beurt voor misverstanden en problemen kan leiden. 
 
[…] 
 
Testjes die iets zeggen over uw stresssysteem (harde geluid en zielige filmpjes): Sommige mensen reageren heel sterk op 
stress, terwijl andere mensen hier juist veel minder op reageren. Zo kan iemand die heel stressgevoelig is bijvoorbeeld 
een kort lontje hebben en iemand die minder stressgevoelig is, kan uit verveling juist op zoek gaan naar spanning. […] Het 
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komt soms voor dat mensen sterk reageren op deze filmpjes en de harde geluiden, hoe was dit voor u? Bent u weer tot 
rust gekomen? 

Fragment 6.4. Fragment uit het onderzoeksprotocol. Delen van de debriefing aan het einde van het testprotocol. 

 

Na afloop van het testprotocol kreeg de deelnemer nog een set extra vragenlijsten mee die hij op zijn 

cel kon invullen. Het ging om de Beck Anxiety Inventory, Beck Depression Inventory, Agressievragenlijst 

en de Self-Report Psychopathy Scales-III (zie bijlage 2). Hij kon deze lijsten dan inleveren bij de 

afdelingsmedewerkers, die er zorg voor droegen dat de lijsten weer bij de onderzoekers ingeleverd 

werden. In andere gevallen werd de vragenlijst vooraf uitgedeeld door de onderzoekers, zodat de 

gedetineerde deze ingevuld mee kon nemen naar zijn afspraak. 

Deelnemers ontvingen een vergoeding voor hun deelname ter waarde van €5,-. Wanneer de 

deelnemer de aanvullende vragenlijsten inleverde, kreeg hij daar nog €2,50 voor. De vorm van de 

vergoeding was afhankelijk van de afspraak met de PI waar de gedetineerde verbleef: een tegoedbon 

voor de winkel, gestort op de rekening-courant of gestort op de telefoonrekening. 

 

6.4 Instrumentarium 
Zoals genoemd, wordt in het onderzoek een uitgebreide testbatterij gebruikt die de psychosociale en 

neurobiologische kenmerken van de gedetineerden in kaart moet brengen, evenals de prevalentie van 

een indicatie voor licht verstandelijke beperking en de afstelling van het stresssysteem. Om zorgvuldig 

om te gaan met de beschikbare ruimte in het rapport, is er voor gekozen een uitgebreide beschrijving 

van alle meetinstrumenten op te nemen in Bijlage 2. In Tabel 6.3 wordt een overzicht gegeven van de 

verschillende meetinstrumenten die zijn gebruikt en welke constructen deze instrumenten beogen te 

meten.  

Ook voor de gedetineerden die hebben deelgenomen aan het neurobiologische deel van dit onderzoek 

(N=283) werd er gebruik gemaakt van de RISc. Van 83 participanten was er een RISc beschikbaar. 

Hiervan waren er 70 participanten die zowel toestemming hadden gegeven voor het opvragen van de 

RISc, en van wie er ook daadwerkelijk een RISc beschikbaar was. Wanneer de gedetineerde ofwel geen 

toestemming gaf voor het opvragen van de RISc, of er geen recente RISc beschikbaar was, werd er 

gepoogd deze alsnog af te laten nemen door getrainde onderzoekers. Dit was helaas niet in alle 

gevallen mogelijk, soms waren gedetineerden al vrijgekomen en soms was er geen interesse. 

Uiteindelijk zijn de onderzoekers er in geslaagd de RISc alsnog bij 13 gedetineerden af te nemen. De 

RISc werd afgenomen door twee getrainde onderzoekers, waarbij één het interview met de 

gedetineerde leidde en de ander aantekeningen maakte. Het interview werd afgenomen in een stille 

kamer op de afdeling of in een rustige hoek van de bibliotheek. 
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Tabel 6.3. Overzicht van de meetinstrumenten die worden gebruikt in het onderzoek, de bijbehorende 

constructen en enkele basiswaarden. 1 Categorische variabele. 2 d-prime is een representatie van de ratio tussen 

correcte en incorrecte responses. In Bijlage 2 wordt uitgebreider uitgelegd hoe deze tot stand is gekomen. 

 

6.4 Analyseplan 
Om antwoord te kunnen geven op de in de aanleiding genoemde onderzoeksvragen, worden er 

verschillende analyses uitgevoerd. Hieronder volgt voor elke onderzoeksvraag een korte beschrijving 

van de analyses die zijn gedaan. 

Waarden van neurobiologische kenmerken 
Het neuropsychologische instrumentarium dat is afgenomen, bestond uit meerdere testen en 

psychofysiologische metingen (zie Tabel 6.3 en Bijlage 2). De uitkomstmaten van deze testen zijn 

eveneens opgenomen in bovengenoemde tabel. De interpretatie van individuele scores is alleen 

mogelijk wanneer neuropsychologische testen genormeerd zijn aan de algemene dan wel 

Meetinstrument Uitkomstmaat 

Licht verstandelijke beperking 

SCIL 18+ 
Licht verstandelijke beperking 

Totaalscore 
Indicatie LVB 1 

Executieve functies 

D2 aandachts- en concentratietest 
Aandacht en concentratie 

Totale prestatie (Tn-F) 
Percentiel totale prestatie (Tn-F) 
Concentratieprestatie (CP) 
Percentiel concentratieprestatie (CP) 

Stop-IT taak 
Inhibitie 

Stop Signal Reaction Time in msec (SSRT) 

Affectieve Go/No Go 
(Impliciete) emotieregulatie 

Emotion regulation (d-prime) 2 

Emotieherkenningstaak 
Emotionele perceptie/cognitieve empathie 

Gemiddeld % correcte emotieherkenning 

Symmetry-taak 
Werkgeheugencapaciteit 

Somscore aantal juiste vierkanten 

M-WCST 
Cognitieve flexibiliteit 

Aantal perseveratieve fouten ruw (NPE) 
Classificatie perseveratieve fouten (NPE) 1 

Afstelling stresssysteem 

Rustmeting  
Activiteit stresssysteem in ruste 

Gemiddelde hartslag 

Empathieclips 
Stressreactiviteit en empathie 

RSA (Gemiddelde van Bear & Champ) in msec 

Countdowntaak 
Stressreactiviteit en empathie 

SCL (Gemiddelde van beide condities) in 
microSiemens 

Aanvullende vragenlijsten 

Beck Anxiety Inventory 
Angstsymptomen 

Classificatie niveau van angst 

Beck Depression Inventory 
Symptomen depressieve gevoelens 

Classificatie niveau van depressie 

Agressievragenlijst-NL 
Agressie 

Totaalscore  

Self-Report Psychopathy Scales-III 
Psychopathie 

Totaalscore 
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gedetineerde populatie, maar dit is slechts bij een beperkt aantal testen het geval. Derhalve zijn voor 

de d2 aandachts- en concentratietest en de M-WCST aparte paragrafen opgenomen, waarbij de scores 

die behaald zijn door de onderzoekspopulatiezijn afgezet tegen de normscores uit de algemene 

populatie.  

Voor de overige testen zijn geen normscores beschikbaar. Daarom is voor deze scores een indeling 

gemaakt in percentielen om zo een eerste aanzet te geven tot het ontwikkelen van normscores van 

deze testen voor de gedetineerdenpopulatie. Hiervoor is het bereik van de scores opgedeeld in 7 

categorieën: (1) zeer laag functionerend (2) laag functionerend (3) laag-gemiddeld functionerend (4) 

gemiddeld functionerend (5) hoog-gemiddeld functionerend (6) hoog functionerend en (7) zeer hoog 

functionerend.  Hiervoor is per test het verschil tussen de minimale en maximale score berekend 

(range). Op basis van deze verschilscore zijn vervolgens de cut-off-waarden voor de categorieën 

bepaald door middel van de volgende formule: 

𝐶𝑢𝑡 − 𝑜𝑓𝑓 =  (
𝑥

7
∗ 𝑉𝑒𝑟𝑠𝑐ℎ𝑖𝑙𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒) + 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 

Waarbij de waarde X wordt vertegenwoordigd door het categorienummer (1 t/m 7) waarvoor de 

waarde wordt bepaald.  

 

Aanvullende vragenlijsten 
Voor de aanvullende vragenlijsten zijn de somscores berekend. Vervolgens is er voor de 

angstvragenlijst (BAI) een onderverdeling gemaakt in niveau van angst(symptomen) op basis van de 

somscore: laag niveau van angst (0-21), matig niveau van angst (22-35) en mogelijk zorgwekkend 

niveau van angst (36-63). Voor de depressievragenlijst (BDI) is hetzelfde gedaan, op basis van de 

somscore is er een onderverdeling gemaakt naar geen of minimale depressie (0-9), grensgeval 

depressie (10-14), lichte depressie (15-20), matige depressie (21-30), zware depressie (31-40) en zeer 

ernstige depressie (41-63). Op basis van deze classificaties is vervolgens voor elke categorie berekend 

welk percentage van de onderzoeksgroep was dat in die categorie viel. De somscores op de 

agressievragenlijst (AVL-av) en de psychopathievragenlijst (SRP-III) kunnen niet onderverdeeld worden 

in categorieën. 

 

Prevalentie van licht verstandelijke beperking 
Voor de SCIL is de somscore berekend, op basis waarvan een onderverdeling is gemaakt in ‘Indicatie 

LVB’ en ‘Geen indicatie LVB’, gebaseerd op een score die respectievelijk lager/gelijk aan, of hoger lag 

dan 19. Op basis van deze classificatie zijn eerst de percentages berekend en is er vervolgens een 

staafdiagram gemaakt.  

 

Samenhang en profielen van psychosociale en neurobiologische kenmerken 
Samenhang tussen psychosociale en neurobiologische kenmerken. Om iets te kunnen zeggen over de 

samenhang tussen de psychosociale en neurobiologische kenmerken, is een Pearson-correlatie 

uitgevoerd tussen de uitkomsten op de neurobiologische en neurocognitieve testen enerzijds, en de 

psychosociale kenmerken anderzijds. Gezien het aantal correlaties, wordt voor deze analyse een 

significantieniveau gehanteerd van p<0.01. Daarnaast wordt een significantie van p<0.05 wel 

aangegeven, maar dienen deze resultaten voorzichtig te worden geïnterpreteerd.  
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Neurobiologische profielen. Om te onderzoeken in hoeverre er verschillende profielen gevormd kunnen 

worden op basis van de neurobiologische kenmerken van mannelijke gedetineerden is een latent 

profile analysis (LPA) uitgevoerd doormiddel van het McLust pakket in R. Deze analyse is uitgevoerd 

op de neurobiologische data van 272 gedetineerden, waarbij missende waarden zijn vervangen door 

het gemiddelde de desbetreffende variabele. Deze analyse heeft modellen geschat op basis van 1 tot 

9 profielen, opgevolgd door een t-test waarbij de kenmerken zijn vergeleken tussen de gevormde 

profielen. Er is een t-test uitgevoerd om te onderzoeken of de gevormde profielen verschilden in de 

mate van psychopathie en agressie.  

Voor de gedetineerden waarvan zowel een psychosociaal als neurobiologisch profiel beschikbaar is 

(N=76), is een kruistabel opgenomen, waarbij een Chi-square analyse is uitgevoerd om te onderzoek 

in hoeverre het deze profielen onderling samenhangen.  
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7. Resultaten 
 

Voor een compleet overzicht van alle afgenomen taken en enkele basiswaarden (gemiddelde, 

minimale en maximale score), zie Tabel 7.1. Omdat niet elke participant alle taken heeft kunnen 

afronden, wordt er ook per taak aangegeven van hoeveel gedetineerden deze informatie beschikbaar 

is.  Vervolgens worden drie testen waar normering voor beschikbaar is (M-WCST, d2 en SCIL 18+) 

besproken om inzicht te geven in de mate van problematiek op het gebied van aandacht, concentratie, 

cognitieve flexibiliteit en de indicatie voor een LVB.  
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Tabel 7.1. Overzicht van de meetinstrumenten die worden gebruikt in het onderzoek, de bijbehorende constructen en enkele basiswaarden.  1 Categorische variabele. 2 
d-prime is een representatie van de ratio tussen correcte en incorrecte responses. In Bijlage 2 wordt uitgebreider uitgelegd hoe deze tot stand is gekomen. 

Meetinstrument Uitkomstmaat N M(SD) Minimale score Maximale score 

Licht verstandelijke beperking 

SCIL 18+ 
Licht verstandelijke beperking 

Totaalscore 282 19.20(5.15) 2.00 28.00 
Indicatie LVB 1 282 - Indicatie LVB  Geen indicatie LVB 

Executieve functies 

D2 aandachts- en concentratietest 
Aandacht en concentratie 

Totale prestatie (Tn-F) 278 361.63(88.48) 109 638 
Percentiel totale prestatie (Tn-F) 278 25.92(26.67) 1 99 
Concentratieprestatie (CP) 278 137.16(41.66) 3 289 
Percentiel concentratieprestatie 
(CP) 

278 22.99(25.83) 1 99 

Stop-IT taak 
Inhibitie 

Stop Signal Reaction Time in msec 
(SSRT) 

275 283.93(71.60) 39.1 513.1 

Affectieve Go/No Go 
(Impliciete) emotieregulatie 

Emotion regulation (d-prime) 2 230 2.81(0.95) 0.18 5.27 

Emotieherkenningstaak 
Emotionele perceptie/cognitieve 
empathie 

Gemiddeld % correcte 
emotieherkenning 

252 72.75(14.16) 30.00 98.33 

Symmetry-taak 
Werkgeheugencapaciteit 

Somscore aantal juiste vierkanten 264 16.55(3.16) 6 20 

M-WCST 
Cognitieve flexibiliteit 

Aantal perseveratieve fouten ruw 
(NPE) 

259 4.03(4.64) 0 
(goed) 

26 
(extreem abnormaal) 

Classificatie perseveratieve fouten 
(NPE)1 

259 - Goed  Extreem abnormaal 

Afstelling stresssysteem 

Rustmeting  
Activiteit stresssysteem in ruste 

Gemiddelde hartslag 226 68.56(11.68) 43.35 112.21 

Empathieclips 
Stressreactiviteit en empathie 

RSA (Gemiddelde van Bear & 
Champ) in msec 

223 1.69(20.74) -108.62 58.30 

Countdowntaak 
Stressreactiviteit en empathie 

SCL (Gemiddelde van beide 
condities) in microSiemens 

225 0.14(0.71) -2.96 3.85 
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7.2 Cognitieve Flexibiliteit 
De M-WCST meet het probleemoplossend vermogen en de vaardigheid om te schakelen tussen 

verschillende cognitieve strategieën in reactie op veranderende instructies (Schretlen, 2010), zie 

Bijlage 2 voor een uitgebreide beschrijving. De belangrijkste uitkomstmaat is het aantal perseveratieve 

fouten; wanneer een kaart gesorteerd wordt volgens een categorie waarvan de participant direct 

daarvoor geïnformeerd was dat deze categorie incorrect was (Berry, Bucci, Kinderman, Emsley, & 

Corcoran, 2015; Schretlen, 2010). Het aantal perseveratieve fouten kan gezien worden als een maat 

voor executief functioneren (Berry et al., 2015). De M-WCST maakt gebruik van percentielen om 

individuele scores van de 263 gedetineerden af te kunnen zetten ten opzichte van een normale 

populatie, waarbij rekening wordt gehouden met leeftijd en opleidingsniveau.  

Figuur 7.1. M-WCST scores ten opzichte van normpopulatie. Deze figuur toont het aantal gedetineerden dat in 

elke categorie valt. De categorieën zijn samengesteld op basis van normscores in de normale populatie. 

 

Op basis van het aantal gemaakte perseveratieve fouten – afgezet ten opzichte van de normale 

populatie - blijkt dat de gedetineerden over het algemeen wat lager scoren (zie Figuur 7.1). Dit duidt 

op een enigszins verlaagde mate van cognitieve flexibiliteit binnen de gedetineerde populatie ten 

opzichte van de normale populatie. 

Het is overigens van belang hierbij op te merken dat participanten geen score ‘Heel goed’ of ‘Extreem 
goed’ hebben behaald. Dit is (mede) te verklaren door het gebruik van de aangepaste versie van de 
Wisconsin Card Sorting Test. Aangezien deze aangepaste versie is versimpeld ten opzichte van de 
originele, is hier bij de normscoring van deze test rekening mee gehouden door de ontwikkelaars van 
deze test. Hierdoor was het behalen van een score ‘Heel goed’ of ‘Extreem goed’ nagenoeg niet 
mogelijk voor de participanten.   
 

7.3 Concentratievermogen  
In onderstaande figuren (7.2) is te zien dat de ruwe scores op de aandacht- en concentratietest 

normaal verdeeld zijn, maar dat na de omzetting naar percentielscores (vergelijking met gewone 
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populatie) dit niet langer het geval is. Vergeleken met de gewone populatie scoort het overgrote deel 

van de gedetineerden in de laagste 20 percentiel. Deze scores duiden op behoorlijke problemen op 

het gebied van aandacht- en concentratievermogen. Een score in de lagere percentielen voor totale 

prestatie geeft aan dat de gedetineerde weinig tekens correct heeft verwerkt. Mogelijk heeft een 

gedetineerde erg langzaam gewerkt, relatief veel fouten gemaakt, of beide. Hieruit wordt derhalve 

nog niet duidelijk in hoeverre de problemen liggen aan het tempo (langzaam uitvoeren), de 

nauwkeurigheid (veel fouten) of beide.  

Op basis van de grafieken met percentielen, lijken de gedetineerden zeer laag gescoord te hebben, 

terwijl de ruwe scores wel normaal verdeeld zijn. Dit duidt erop dat veel informatie mogelijk verloren 

gaat. De gedetineerden scoren als groep lager, maar binnen deze groep is er meer spreiding aanwezig 

dan de percentielen doen vermoeden. Dit geeft aan dat de normscores voor de d2 voor de 

gedetineerdenpopulatie wellicht aangepast dienen te worden. 

 
 

 
 
Figuur 7.2. De ruwe (boven) en percentielscores (onder) voor totale prestatie (TnF) en Concentratie-Prestatie 

(CP).  

 

Om het eerder genoemde onderscheid in tempo ten opzichte van nauwkeurigheid goed in kaart te 

kunnen brengen zijn de individuele scores van de gedetineerden uitgezet naar tempo en 

nauwkeurigheid (Figuur 7.3). Het lichtblauwe vlak binnen deze grafiek geeft het kwantitatieve (tempo) 

en kwalitatieve (nauwkeurigheid) gemiddelde aan op basis van de normale populatie, maar het is 

duidelijk dat relatief weinig gedetineerden binnen deze gemiddelde scores vallen. Veel van de waarden 

zijn gegroepeerd aan de linkerkant van de grafiek. Dit geeft aan dat veel gedetineerden een erg 
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langzame verwerkingssnelheid te hebben: in de gegeven tijd hebben zij weinig tekens verwerkt. Binnen 

deze groep ‘langzame’ gedetineerden valt verder op dat er veel verschil zit in de nauwkeurigheid; waar 

een groot deel van de gedetineerden langzaam en onnauwkeurig heeft gewerkt, is er tevens een 

relatief grote groep die langzaam maar wel nauwkeurig werkt. Waar deze laatste nauwkeurige groep 

dus zeer precies (doch langzaam) werkt, is er bij de eerste groep sprake van een mogelijke 

concentratiestoornis (Brickenkamp, 2007).  

Aan de rechterkant van de figuur zijn de scores te zien van de gedetineerden die de taak (erg) snel 

hebben uitgevoerd. Dit zijn in verhouding minder gedetineerden dan de gedetineerden die langzaam 

hebben gewerkt. Daarnaast is ook binnen deze snelle groep een onderscheid te maken naar 

gedetineerden die nauwkeurig en onnauwkeurig hebben gewerkt. De gedetineerden die erg snel, maar 

onnauwkeurig hebben gewerkt, hebben zich mogelijk niet goed gehouden aan de instructies (ook wel 

het O-syndroom genoemd). De gedetineerden die zowel snel als nauwkeurig hebben gewerkt, geven 

blijk van een goed concentratievermogen.  

Figuur 7.3. Profiel van D2 scores. In deze grafiek zijn de nauwkeurigheid en tempo scores uitgezet op de y- en 

x-assen. Het licht blauw gekleurde vak geeft het kwantitatieve (tempo) en kwalitatieve (nauwkeurigheid) 

gemiddelde aan. De individuele blauwe punten zijn de scores van gedetineerden.  

 

7.4 Prevalentie van een indicatie voor een licht verstandelijke beperking 
Individuen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben mogelijk meer moeite om zich staande 

te houden binnen het standaardregime in detentie (Kaal, 2010). Een aanpassing in de bejegening en 

passende interventies kunnen dan gewenst zijn. De laatste keer dat de prevalentie van LVB in detentie 

op grote schaal werd bekeken, was in 2014 (Broere, Helder, Jansen, & van Vliet, 2014).  Broere en 

collega’s onderzochten met behulp van de SCIL 18+ de prevalentie van een indicatie voor LVB in zes 

verschillende PI’s en zij vonden prevalenties van LVB variërend van 29% tot 82%. De auteurs vermelden 

echter ook dat gedetineerden in één PI geselecteerd werden op een vermoeden van LVB en veel 

gedetineerden in een andere PI vanuit Schiphol kwamen, waardoor de prevalentie van LVB daar hoger 
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lagen (vermoedelijk in verband met een mindere beheersing van de Nederlandse taal, zie 8). Wanneer 

deze twee PI’s uitgesloten worden, blijkt de prevalentie tussen 29% en 45% te liggen. 

Om inzicht te geven in de prevalentie van een indicatie voor LVB is gebruik gemaakt van de SCIL 18+. 

Dit screeningsinstrument indiceert of iemand op het moment van afname functioneert op het niveau 

van een LVB. De prevalentie van een indicatie voor een LVB is in de huidige sample 45% (N=282), zie 

Figuur 7.4. Deze bevinding komt overeen met eerdere onderzoeken in detentie die eveneens 

gebruikmaakten van de SCIL en een prevalentie vonden die varieerde tussen de 30% en 45% (Kaal, 

2016). Desalniettemin betekent een prevalentie van 45% dat een grote groep gedetineerden mogelijk 

meer moeite heeft met het functioneren in het standaardregime van detentie en mogelijk een andere 

benadering nodig heeft dan momenteel geboden wordt.  

Figuur 7.4. Indicatie LVB. Overzicht van het aantal gedetineerden dat een indicatie voor LVB versus geen 

indicatie voor een LVB heeft. 

 

7.5 Normscores 
Hoewel er de afgelopen decennia meer neuropsychologisch onderzoek bij gedetineerden is uitgevoerd 

(Ogilvie et al., 2011), zijn er slechts beperkt normscores beschikbaar voor dit soort testen. Deze situatie 

geldt voor de algemene populatie, maar normscores voor de gedetineerdenpopulatie zijn in zijn geheel 

afwezig in de Nederlandse context. Dit bemoeilijkt de interpretatie van de individuele scores en 

beperkt de bruikbaarheid van dit type onderzoek.   

Verschillende instrumenten die in het huidige onderzoek zijn opgenomen, hebben dan ook geen 

normscores voor de gedetineerdenpopulatie. Gezien de grote onderzoekspopulatie en de 

vergelijkbaarheid met de gehele gedetineerdenpopulatie, hebben wij de eerste stap gezet naar het 

creëren van normscores voor deze populatie, zodat scores beter geduid kunnen worden.  

Zoals eerder toegelicht betreft de steekproef uit dit onderzoek een voldoende representatieve groep 

om de resultaten de generaliseren naar de gedetineerdenpopulatie. Derhalve zijn de scores op de 

                                                           
8 De auteurs leggen niet uit waarom het percentage hoger ligt doordat gedetineerden vanuit de PI Schiphol 
komen. Dit heeft mogelijk te maken met het begrip van de Nederlandse taal, al mag de SCIL eigenlijk niet 
afgenomen worden wanneer een individu een laag begrip van de Nederlandse taal heeft. 
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neuropsychologische testen waarvan nog geen normscores beschikbaar waren onderverdeeld in 

categorieën gebaseerd op het niveau van functioneren vergeleken met de gehele steekproef: (1) zeer 

laag, (2) laag, (3) laag gemiddeld, (4) gemiddeld, (5) hoog gemiddeld, (6) hoog, (7) zeer hoog 

functionerend. 

Bij de interpretatie van onderstaande scores is het belangrijk op te merken dat voor de 

neuropsychologische maat voor ruimtelijk werkgeheugen sprake lijkt te zijn van een scheve verdeling, 

waarbij een grote groep (62,9%) in de hoogste twee categorieën valt. Dit kan een indicatie zijn dat 

deze test niet moeilijk genoeg was om te kunnen differentiëren tussen gedetineerden die goed of zeer 

goed functioneren op deze test. Desalniettemin geven de scores op deze test wel een indicatie in het 

geval het functioneren beperkt lijkt te zijn. Eenzelfde situatie geldt in mindere mate voor de 

emotieherkenningstaak. Ten slotte lijkt er sprake te zijn van een beperkte spreiding van de uitkomsten 

op de stressmeting tijdens de empathieclips (RSA), zo valt 63,7% in de hoog-gemiddelde groep. De 

overige testen zijn normaal verdeeld. 

De onderstaande Tabel 7.2 geeft een eerste aanzet tot de ontwikkeling van normscores voor de 

gebruikte neuropsychologische testen en stressmetingen. Deze normscores behoeven verdere 

validering en onderzoek, maar op basis van de representativiteit van de steekproef geven zij een eerste 

mogelijkheid om individuele scores te toetsen aan deze categorieën.  
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Niveau van functioneren: Zeer laag Laag Laag-
gemiddeld 

Gemiddeld Hoog-
gemiddeld 

Hoog Zeer hoog 

Affectieve Go/NoGo 

(Impliciete) emotieregulatie 

Normscore < 0.903 .903-1.636 1.636 - 2.362 2.362 - 3.089 3.089 - 3.816 3.816 - 4.544 >4.544 

N=230 (100%) 2,2% 8,3% 23,5% 27,4% 24,3% 10,0% 4,3% 

Emotieherkenningstaak 

Emotionele perceptie 
/cognitieve empathie 

Normscore < 39.703 39.703 -  
49.524 

49.524 - 59.286 59.286 - 69.048 69.048 - 78.810 78.810 - 88.571 >88.571 

N=252 (100%) 2,8% 4,4% 9,9% 17,5% 27,0% 25,8% 12,7% 

Stop-IT taak 

Inhibitie 

Normscore < 106.408 106.408 - 
174.529 

174.529 - 
242.243 

242.243 - 
309.957 

309.957 - 
377.671 

377.671 - 
436.286 

>436.286 

N=275 (100%) 1,5% 2,9% 18,9% 50,5% 16,4% 5,1% 4,7% 

Symmetry-taak 

Werkgeheugencapaciteit 

Normscore < 7.998 7.998 - 10 10 -12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 > 18 

N=264 (100%) 1,5% 5,7% 4,2% 11,0% 14,8% 30,7% 32,2% 

Rustmeting 

Activiteit stresssysteem in 
ruste 

Normscore < 53.129 53.129 - 63.025 63.025 - 72.863 72.863 - 82.701 82.701 - 92.538 92.538 - 
102.376 

> 102.376 

N=226 (100%) 5,8% 28,3% 37,2% 15,9% 8,4% 3,1% 1,3% 

Empathieclips 

Stressreactiviteit en 
empathie 

Normscore < -84.918 -84.918 -  
-60.929 

60.929 -  
-37.084 

-37.084 -            
-13.239 

-13.239 -              
-10.607 

10.607 - 34.452 > 34.452 

N=226 (100%) 0,9% 0,9% 2,2% 8,0% 63,7% 19,0% 5,3% 

Countdowntaak 

Stressreactiviteit en 
empathie 

Normscore <-1.993 -1.993 - -1.014 -1.014 - -0.04 -0.04 - 0.933 0.933 - 1.906 1.906 - 2.879 > 2.879 

N=225 (100%) 0,4% 1,3% 40,4% 48,9% 6,2% 1,8% 0,9% 

Tabel 7.2. Normscores voor neuropsychologische testen binnen de mannelijke gedetineerdenpopulatie in Nederland. Op basis van deze tabel kunnen scores 

worden ingedeeld in categorieën. Daarnaast is per categorie aangegeven hoeveel procent van de gedetineerden in deze categorie valt.  



Deel II – Neurobiologische kenmerken en prevalentie van LVB 

63 
 

 

7.6 Aanvullende vragenlijsten 
In het onderzoek zijn tevens een aantal aanvullende vragenlijsten afgenomen, om inzicht te geven in 

de symptomen van angst en depressie, agressieproblematiek en trekken van psychopathie. Een 

overzicht hiervan is opgenomen in Tabel 7.3.  

Vragenlijst Construct N M(SD) Minimale score Maximale score 

BDI Depressie 165 12.21(8.58) 0 47 

BAI Angst 172 8.24(9.38) 0 38 

AVL Agressie 179 27.36(10.73) 12 57 

SRP-III Psychopathie 179 172.60(33.77) 96 280 

Tabel 7.3. Overzicht van enkele psychiatrische klachten. BAI= angst, BDI = depressie, AVL = agressie, SRP-III = psychopathie.   

 

Angstige en depressieve gevoelens  
Voor de angst- (BAI) en depressie- (BDI) vragenlijsten is een categorisering naar ernst van de ervaren 

problemen mogelijk, zie Hoofdstuk 6.4. Het grootste deel van de gedetineerden heeft last van geen 

tot lage angst (87,2%), de rest heeft ofwel matige angstgevoelens (11%) of ervaart juist een mogelijk 

zorgwekkend niveau van angst (1,7%). Daarnaast blijkt dat groot deel van de gedetineerden geen of 

minimale depressieve gevoelens heeft (44,8%), 21,2% een grensgeval is, 20% lichte depressieve 

gevoelens heeft, of matige depressieve gevoelens (9,1%). De rest van de gedetineerden ervaart 

zwaardere depressieve gevoelens (4,2%) of zeer ernstige depressieve gevoelens (0,6%). Uit 

bovenstaande blijkt dat angst en depressieve gevoelens slechts bij een klein deel van de gedetineerden 

spelen.  

 

Agressie en psychopathische trekken 
Van de vragenlijsten die betrekking hebben op de mate van agressie en psychopathie is geen standaard 

indeling beschikbaar, maar de verdeling op deze vragenlijst laat zien dat de mate van psychopathie 

normaal verdeeld is over de populatie en dat er derhalve relatief weinig gedetineerden zijn met een 

zeer hoge mate van psychopathie. Gezien de mogelijke scores van de SRP-III vragenlijst tussen 64 en 

320 liggen en de gedetineerden gemiddeld 172.6 scoren, lijkt er gemiddeld wel enige sprake te zijn van 

trekken van psychopathie. Echter ontbreken (zeer) hoge scores, waardoor gedetineerden die (zeer) 

psychopaat zijn waarschijnlijk niet aanwezig zijn in dit sample (één uitzondering daargelaten). Hierbij 

moet opgemerkt worden dat gedetineerden met zware psychiatrische problemen veelal in penitentiair 

psychiatrische centra of EZV’s verblijven, en beiden zijn niet meegenomen in dit onderzoek, waardoor 

gedetineerden met een zware mate van psychopathie mogelijk minder gerepresenteerd zijn binnen 

dit onderzoek.  De scores met betrekking tot agressie zijn niet normaal verdeeld, maar er is wel 

duidelijk spreiding (zie Figuur 7.5).  
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Figuur 7.5. Mate van psychopathie en agressie.  

De bovenstaande resultaten tonen aan dat depressie en angst een kleine rol lijkt te spelen onder 

gedetineerden. In de RISc 4.0 is geen diagnostiek van psychiatrische problematiek meer opgenomen, 

afgezien van de antisociale persoonlijkheidsstoornis welke is opgenomen in Schaal 10. Deze resultaten 

spreken eerder onderzoek tegen waarbij een onder diagnose van internaliserende problematiek werd 

gevonden bij gedetineerden in Nederland (Bulten et al., 2009). Daarnaast is psychopathie in de 

gedetineerdenpopulatie wat verhoogd ten opzichte van de minimale score op de vragenlijst, maar 

ontbreken extreem hoge scores. Binnen de agressiescores is veel variatie.  

 

7.7 Samenhang psychosociale problematiek en (neuro)cognitief functioneren.  
In bovenstaande hoofdstukken zijn enkele waarden van zowel de psychosociale, als de 

neurocognitieve en -biologische waarden getoond. In onderstaande paragraaf wordt de samenhang 

tussen dit type maten behandeld door de RISc-scores op de verschillende domeinen te correleren aan 

de scores op de verschillende neuropsychologische testen (Tabel 7.4). Zoals in de methodensectie 

beschreven is, wordt voor deze correlatieanalyse een significantieniveau gehanteerd van p<0.01. Op 

het eerste oog lijken de neurobiologische en psychosociale kenmerken weinig samenhang te vertonen.  

 

Samenhang tussen Indicatie voor LVB en psychosociale problematiek en neurocognitieve 

functies 
Uit Tabel 7.4 blijkt dat de totaalscore van de SCIL 18+ een significante samenhang vertoont met 

ruimtelijk werkgeheugen (r=0.41, p<0.01) en emotieherkenning (r=0.44, p<0.01). Daarnaast is een 

hogere score op de SCIL 18+ negatief gecorreleerd aan een aantal psychosociale factoren, waarbij een 

betere score op de SCIL 18+ samenhangt met minder problemen op de domeinen Opleiding, werk en 

leren (r= -0.34, p<0.01) en het domein Denkpatronen (r= -0.33, p<0.01). Daarnaast vertoont Houding 

een vergelijkbaar verband met de SCIL 18+ op een lager significantieniveau, dit dient dus voorzichtig 

geïnterpreteerd te worden (r=-0.29, p<0.05). 

 

Samenhang tussen het functioneren van het stresssysteem en psychosociale problematiek 
Er is echter geen significante samenhang tussen de stressmetingen – hartslag, RSA en huidgeleiding – 

en de psychosociale kenmerken. Op een lager significantieniveau van p<0.05, lijkt er een samenhang 

te bestaan tussen de RSA tijdens de empathieclips en Opleiding en werk (r=0.29, p<0.05) en Financiële 
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situatie (r=0.30, p<0.05). Hierbij is een hogere mate van RSA – meer controle van het parasympatische 

zenuwstelsel – gecorreleerd met meer problemen op deze gebieden.  

Exploratief is nog een correlatieanalyse uitgevoerd tussen de stressmetingen en twee losse items uit 

de RISc die gerelateerd zijn aan stress: sensatiezoeken en coping vaardigheden. Echter bleek geen van 

deze correlaties een significant verband te tonen.  

 

Samenhang tussen cognitief functioneren en psychosociale problematiek  
Ook de losse executieve testen hangen niet samen met de psychosociale kenmerken, al lijkt met name 

het ruimtelijk werkgeheugen op een lager significantieniveau wel samen te hangen verschillende 

psychosociale problemen (zie Tabel 7.4): Opleiding, werk en leren (r=-0.28, p<0.05), Inkomen (r=-0.26, 

p<0.05), Relaties met vrienden (r=-0.24, p<0.05) en Denkpatronen (r=-0.27, p<0.05). Alle correlaties 

wijzen op een relatie waarbij een beter ruimtelijk werkgeheugen gerelateerd is aan minder problemen 

op deze gebieden. Mogelijk ervaren gedetineerden met een beter ruimtelijk werkgeheugen dus 

minder problemen op verschillende psychosociale gebieden, al dienen deze bevindingen gezien het 

significantieniveau gerepliceerd te worden, voordat hier definitieve uitspraken over kunnen worden 

gedaan. In eerder onderzoek is al aangetoond dat gedetineerden een minder goed ruimtelijk 

werkgeheugen hebben (Ogilvie et al., 2011). Op basis van het huidige onderzoek kan dus voorzichtig 

gesteld worden dat deze problemen samenhangen met problemen op een aantal domeinen op 

psychosociaal gebied. 
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 Tabel 7.4. Samenhang tussen de individuele uitkomstmaten uit de neuropsychologische testen, met de psychosociale risicofactoren (N=83). Bij de totaalscores van de 

psychosociale factoren indiceert een hogere score méér problemen op dit vlak. Bij de maten voor het stresssysteem of het cognitief(/emotioneel) functioneren indiceert een 

hogere waarde juist een beter functioneren. Bij de STOP-IT taak is een hogere score, een tragere en minder goede response inhibitie. Ter illustratie zijn de p<0.05 waarden 

voorzien van een asterisk, maar gezien het aantal correlaties kan significantie pas worden aangenomen bij een p<0.01.   *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.00

 
SCIL 18+ D2 mWCST STOP-IT Symmetry  

Emotie-
herkenning 

Affectieve 
Go/No Go 

Stresssysteem 

 

Totaalscore 
Totale 

Prestratie 
[Tn Ruw] 

Concentratie-
Prestatie 

score   
[CP ruw] 

Aantal 
persevera-

tieve fouten 

Gemiddelde 
stop-signal 

reaction 
time (SSRT) 

Totaal goed 
onthouden 
vierkantjes 

Gemiddeld 
% correcte 

emotie 
herkenning 

Emotion 
Regulation 

Baseline 
Hartslag 

Verandering 
in RSA 

Verandering 
in 

huidgeleiding 

 SCIL 18+  -0,04 0,23 0,22 0,28 0,41** 0,44** 0,12 -0,21 -0,15 -0,04 

 Delictgegevens -0,15 0,18 0,10 -0,08 -0,11 -0,13 -0,18 -0,03 0,08 0,13 0,11 

 Huisvesting -0,17 0,09 -0,07 0,10 -0,26* -0,10 -0,06 -0,12 -0,04 0,03 0,10 

 Opleiding -0,34** -0,03 -0,09 -0,04 -0,19 -0,28* -0,19 -0,23* 0,05 0,29* 0,15 

 Inkomen 0,00 -0,01 -0,08 0,03 0,07 -0,26* 0,02 0,02 0,19 0,30* 0,19 

 Relatie partner -0,14 0,03 0,08 -0,14 -0,04 -0,08 -0,12 -0,17 0,06 0,11 0,15 

 Relatie vrienden -0,19 0,03 -0,18 0,01 -0,18 -0,24* -0,11 -0,14 0,21 0,25 0,09 

 Drugs -0,21 0,11 0,05 -0,04 -0,18 -0,03 -0,04 -0,09 0,03 0,02 0,04 

 Alcohol -0,18 -0,01 -0,21 0,20 -0,10 -0,16 0,07 -0,14 0,12 0,22 0,04 

 Antisociaal gedrag -0,21 0,05 0,02 -0,04 0,04 -0,15 -0,15 -0,02 0,09 0,16 0,11 

 Denkpatronen -0,33** 0,02 -0,14 0,02 0,00 -0,27* -0,24* -0,30* 0,10 0,22 0,14 

 Houding -0,29* 0,04 -0,16 0,00 -0,07 -0,16 -0,23 -0,21 0,11 0,16 0,11 



Deel II – Neurobiologische kenmerken en prevalentie van LVB 

67 
 

7.7 Profielen  
Hierboven is een veelvoud aan kenmerken en eigenschappen beschreven van de mannelijke 

gedetineerdenpopulatie in Nederland. Verder blijkt uit het voorgaande dat deze eigenschappen in 

sommige gevallen gecorreleerd zijn. Hier wordt het resultaat van een latent profile analysis (LPA) 

gepresenteerd, waarin op basis van de neurobiologische eigenschappen verschillende profielen zijn 

gecreëerd.  

 

Neurobiologische profielen 
Uit de LPA die is uitgevoerd op de neurobiologische data van de 272 gedetineerden die hebben 

deelgenomen aan het onderzoek, komen twee verschillende profielen naar voren; (1) een hoog 

executief functionerend en (2) een laag functionerend profiel. Hierbij valt een kleine 60% van de 

gedetineerden in het profiel dat hoog functioneert, en 40% van de gedetineerden in het profiel dat 

laag functioneert. Uit onderstaande Figuur 7.6 blijkt dat het gedetineerden in het hoog-functionerende 

profiel over de hele linie van executieve functies een betere score behalen, maar dat zij wel een lagere 

hartslag hebben in rust en minder reageren op de empathische filmclips in vergelijking met de 

gedetineerden in het laag-functionerende profiel. De grootste verschillen lijken te liggen op de koude 

executieve functies, waaronder ruimtelijk werkgeheugen, aandacht en concentratie en cognitieve 

flexibiliteit.  

 

Figuur 7.6. Neurobiologische profielen. Deze figuur toont de gemiddeld scores op de individuele 

executieve testen, voor zowel het hoog als laag functionerende profiel. Een hogere (z-)score indiceert 

beter functioneren. 

 

Dit beeld wordt bevestigd door de ANOVA die is uitgevoerd om te onderzoeken in hoeverre de 

verschillende neurobiologische kenmerken verschilden tussen de ontstane profielen. Hieruit is 

gebleken dat ruimtelijk werkgeheugen, aandacht en concentratie, cognitieve flexibiliteit, baseline 

hartslag en een indicatie voor LVB (SCIL 18+) allen significant verschillen tussen de groepen (p<0.001). 

Ook cognitieve empathie verschilde significant tussen de groepen (p<0.01), terwijl emotieregulatie 

(p=0.48), inhibitie (SSRT; p=0.27), affectieve empathie (p=0.06) en angstconditionering (p=0.14) niet 

verschilden.  



Deel II – Neurobiologische kenmerken en prevalentie van LVB 

68 
 

Exploratieve analyse naar verschil in agressie en psychopathie tussen neurobiologische 

profielen 
Bovenstaande resultaten van de hoog functionerende groep - waarbij een lage hartslag wordt 

gecombineerd met goede koude executieve functies, goede cognitieve empathie en een minder goede 

affectieve empathische response - zouden kunnen duiden op een hogere mate van psychopathie. 

Derhalve is een exploratieve t-test uitgevoerd waarbij beide profielen zijn vergeleken op het niveau 

van agressie en psychopathie. Hieruit is gebleken dat beide profielen niet significant verschillen in de 

mate van agressie (t(175)=.75 p=.46) of psychopathie (t(175)=1.78 p=.07). Gezien de trend-significante 

waarde voor de vergelijking voor de mate van psychopathie, zou hier verder onderzoek gewenst 

kunnen zijn. 

 

Samenhang tussen psychosociale en neurobiologische profielen 
Van een subgroep was zowel een psychosociaal als een neurobiologisch profiel beschikbaar (N=76). 

Een vergelijking van deze subgroep met de totale steekproef van het neurobiologische onderzoek laat 

zien dat het een representatieve steekproef betreft (zie Tabel 7.5).  

 

 Gedetineerden met  
RISc (N=76) 

Gedetineerden zonder 
RISc (N=204) Significantie 

Leeftijd 35,24 (11,56) 36,55 (12,51) T(277)=  -0,79   p=.43 

Jaren opleiding  12,53 (3,78) 12,83 (3,84) T(275)= -0,58    p=.56 

Opgelegde straf 
(maanden) 

34, 21 (36,38) 44,15 (55,88) T(226)= -1,32    p=.12 

Tabel 7.5. Vergelijking gedetineerden. In deze tabel is het resultaat van een onafhankelijke t-toets weergegeven 

die de gedetineerden met een RISc vergelijkt met de gedetineerden zonder RISc. Op basis van deze tabel lijken 

er geen verschillen te zijn tussen deze groepen 

Voor deze groep is onderstaande Tabel 7.6 opgenomen, waarbij lidmaatschap van beide profielen 

tegen elkaar is afgezet. Daarbij toon de Chi-kwadraat toets (X(5)=6.08, p=.299) dat er geen reden is om 

aan te nemen dat lidmaatschap van een neurobiologisch profiel samenhangt met het lidmaatschap 

van een psychosociaal profiel. Deze resultaten tonen dat psychosociale en neurobiologische profielen 

gebaseerd zijn op verschillende kenmerken, die dus niet aan elkaar gerelateerd zijn. Dit indiceert 

mogelijk dat de neurobiologische testen die gebruikt zijn in dit onderzoek informatie kunnen 

toevoegen ten opzichte van psychosociale informatie afkomstig uit de RISc.  

 Neurobiologische Profielen  

Psychosociale profielen 
Hoog executief 
functionerend 

Laag executief 
functionerend 

Totaal 

Laag 4 2 6 

Laag/Gemiddeld 9 4 13 

Gemiddeld 7 6 13 

Hoog+Drugs 10 3 13 

Hoog+Drugs+Alcohol 7 9 16 

Hoog 6 9 15 

Totaal 43 33 76 

Tabel 7.6.  Deze kruistabel toont de (afwezige) samenhang tussen de neurobiologische en 

psychosociale profielen.  De waarden in deze tabel geven het aantal gedetineerden weer dat lid is 

van zowel een psychosociaal als neurobiologisch profiel.  



Deel II – Neurobiologische kenmerken en prevalentie van LVB 

69 
 

8. Conclusies 
 

Op basis van bovenstaand overzicht van de neurobiologische kenmerken van een steekproef van 

mannelijke gedetineerden in Nederland en de samenhang daarvan met psychosociale problemen komt 

naar voren dat de onderzochte gedetineerden: (1) gemiddeld lager scoren met betrekking tot 

aandacht, concentratie en cognitieve flexibiliteit dan de gewone populatie dat (2) er bij 45% van de 

gedetineerden een indicatie is voor een LVB, en er (3) weinig normscores beschikbaar zijn wat de 

interpretatie van neurobiologisch onderzoek bij gedetineerden beperkt. Daarom zijn in Tabel 7.4 

normscores gemaakt op basis van onze onderzoekspopulatie, die gebruikt kunnen worden voor verder 

onderzoek en – na verdere validering – ook in de praktijk bruikbaar kunnen zijn.  

Op basis van alle neurobiologische kenmerken komen (4) twee profielen naar voren met in algemene 

zin respectievelijk hoog en laag cognitief functioneren. Deze profielen lijken vooral te verschillen op 

basis van de koude executieve functies en hartslag, maar dit vertaalt zich niet naar verschillen in 

bijvoorbeeld agressie of psychopathie.  

Verder valt op dat er in een subgroep van de gehele onderzoekspopulatie (5) betrekkelijk weinig 

samenhang is tussen de psychosociale en neurobiologische kenmerken van mannelijke gedetineerden. 

Wel lijkt een indicatie voor een LVB samen te hangen met enkele psychosociale en neurobiologische 

kenmerken. Dit kan erop wijzen dat neurobiologisch functioneren niet altijd leidt tot de psychosociale 

problemen die in kaart worden gebracht door de RISc, en dat deze informatie van aanvullende waarde 

kan zijn. De implicaties hiervan worden verder bediscussieerd in Deel III van dit rapport.  
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Deel III: Verbindende discussie en aanbevelingen 
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9. Discussie en aanbevelingen 
 

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het WODC, naar aanleiding van een aanvraag van de Dienst 

Justitiële Inrichtingen (DJI) om: (1) de psychosociale kenmerken van mannelijke gedetineerden in kaart 

te brengen en (2) waar mogelijk actief een vergelijking te maken met de situatie in 2003, om een 

inschatting te maken van een verzwaring van de problematiek van gedetineerden die als zodanig wordt 

ervaren door medewerkers van de PI’s. Daarnaast is (3) een voor de Nederlandse context uniek en 

uitgebreid overzicht gemaakt van enkele neurobiologische en neurocognitieve functies van mannelijke 

gedetineerden, waarbij (4) tevens aandacht is besteed aan de prevalentie van een indicatie voor een 

licht verstandelijke beperking. Vervolgens is (5) de samenhang binnen en tussen de psychosociale en 

neurobiologische kenmerken onderzocht, waarbij verschillende profielen zijn gecreëerd en is (6) een 

overzicht gegeven van de beschikbare informatie over gedetineerden bij binnenkomst in de PI, welke 

te vinden is in Bijlage 5.  

In toevoeging op deze opdracht is (7) door de onderzoekers aanvullend onderzoek gedaan naar enkele 

factoren die betrekking hebben op de geestelijke gezondheid van gedetineerden in detentie, en zijn 

(8) voor het eerst in Nederland specifieke normscores voor de in dit onderzoek gebruikte 

neurobiologische maten ontwikkeld voor mannelijke gedetineerden.  

  

9.1 Bevindingen psychosociale kenmerken 
Door de DJI wordt aangegeven dat haar medewerkers in de PI de indruk hebben dat de huidige 

populatie gedetineerden zich kenmerkt door een zware mate van (psychosociale) problemen. De 

resultaten van ons onderzoek ondersteunen deze ervaringen, en laten zien dat de groep 

gedetineerden in 2017 een zware en/of langdurige criminele carrière achter de rug heeft, waarbij in 

veel gevallen sprake is van een hoge mate van antisociaal gedrag. Dit beeld wordt verder ondersteund 

door de relatief hoge prevalentie van problemen op het gebied van denkpatronen (zo hebben veel 

gedetineerden gebrekkige sociale vaardigheden). Ook hebben de gedetineerden veel financiële 

problemen, zoals schulden of een laag inkomen en/of problemen rond huisvesting. Over relaties met 

vrienden en familie worden over het algemeen weinig problemen gerapporteerd, en alcohol- en 

drugsgebruik is voor slechts een relatief kleine groep zeer problematisch.  

Bovengenoemde factoren kunnen bijdragen aan de ervaring van de medewerkers dat er sprake is van 

veel zware problematiek binnen de huidige populatie. Een gedetineerde met een uitgebreid strafblad, 

die veel antisociaal gedrag vertoont en gebrekkige sociale vaardigheden heeft, zal zich wellicht vaker 

onwelwillend en opstandig gedragen dan gedetineerden bij wie minder sprake is van deze problemen. 

Dit soort kenmerken kan bij de medewerkers van de PI de indruk wekken dat het hier een populatie 

betreft met veel gedragsproblemen.   

Naast de bevinding dat het in 2017 inderdaad een populatie betreft met een hoge mate van 

problematiek op verschillende vlakken, leeft tevens de indruk dat deze problemen in de afgelopen 

periode zijn toegenomen. Derhalve is een vergelijking gemaakt op basis van een rapport over de 

psychosociale kenmerken van gedetineerden in 2003 (Vogelvang et al., 2003), met de huidige situatie. 

Zoals eerder besproken dient deze vergelijking voorzichtig gemaakt te worden, maar de resultaten 

laten zien dat de prevalentie van een zware delictgeschiedenis bij gedetineerden is toegenomen van 

14.9% in 2003 naar 49% in 2017. Dit kan mede verklaard worden doordat lichte(re) vergrijpen in het 

huidige strafklimaat vaker worden afgedaan met een voorwaardelijke straf, waardoor de populatie die 



Deel III – Conclusie en aanbevelingen 

72 
 

uiteindelijk in detentie terecht komt vaker een zwaardere criminele achtergrond heeft (Ministerie van 

Veiligheid en Justitie, 2016).  

Naast een zwaardere delictgeschiedenis lijkt er ook meer sprake te zijn van een lager opleidingsniveau 

met meer leerproblemen. Dit uit zich overigens niet in meer problemen op het gebied van 

werk(verleden) of motivatie om te werken. Verder lijken problemen op andere gebieden, zoals relaties 

met partner of familie en huisvesting, weinig te zijn veranderd en is er een afname te zien in 

problematiek op het gebied van relaties met vrienden en kennissen. Overige domeinen waren 

inhoudelijk in het RISc-instrument te ingrijpend veranderd om een vergelijking over de tijd te kunnen 

maken.  

Op basis van de psychosociale kenmerken is een latent profile analysis uitgevoerd, waaruit blijkt dat 

er vier niveaus van problematiek aanwezig zijn (laag, laag/gemiddeld, gemiddeld en hoog). De groep 

met een hoog niveau van problematiek bestaat verder uit drie groepen die zich onderscheiden op het 

al dan niet aanwezig zijn van problemen op het gebied van alcohol- en/of drugsgebruik. Deze 

resultaten laten zien dat de mate van psychosociale problemen op één vlak (bv. huisvesting) veelal 

samengaan met een vergelijkbare mate van problematiek op andere psychosociale vlakken (bv. 

financiën). Daarnaast onderscheiden problemen met alcohol en drugs zich hiervan, doordat zij vooral 

aanwezig blijken te zijn bij gedetineerden die ook in hoge mate problemen hebben op de andere 

factoren. Daarbij valt eveneens op dat de groepen die een gemiddeld tot laag niveau van psychosociale 

problematiek ervaren veelal weinig problemen ervaren met alcohol of drugs. Dit kan erop duiden dat 

het hebben van alcohol- en drugsproblemen een indicatie is voor verdere psychosociale problematiek. 

Dit komt overeenkomt met resultaten uit het rapport uit 2003, waarin wordt gesteld dat het drugs- en 

alcoholgebruik vaak in relatie staat tot het gepleegde (vermogens)delict en dat dit van invloed kan zijn 

op het bagatelliseren van het delict en de huidige situatie waarin met verkeerd. 

 

9.2 Bevindingen neurobiologische kenmerken 
Neurobiologisch onderzoek onder gedetineerden is internationaal en nationaal gezien in opkomst, 

maar een uitgebreid overzicht van deze kenmerken in de Nederlandse context was tot dit rapport 

afwezig. Op verzoek van DJI is een overzicht gepresenteerd van deze neurobiologische kenmerken en 

uit onze analyses komt een verminderd functioneren op verschillende gebieden naar voren. Zo lijkt het 

concentratievermogen van de gedetineerden over het algemeen niet overeen te komen met de 

normale populatie: veel gedetineerden laten een erg lage verwerkingssnelheid zien en werken 

daarbovenop vrij onnauwkeurig. Dit duidt bij een significant deel van de gedetineerdenpopulatie op 

een mogelijke concentratiestoornis (Brickenkamp, 2007). Deze bevindingen zijn relevant, omdat 

eerder onderzoek laat zien dat concentratievermogen gerelateerd is aan verminderde behandeltrouw 

van een cognitieve vaardigheidstraining binnen een groep gedetineerden (Cornet et al., 2015). Het is 

goed om op te merken dat de huidige normscores voor de d2 niet goed lijken aan te sluiten op het 

niveau van de gedetineerden. Waar groot deel van de gedetineerden in het laagste percentiel terecht 

komt, lijkt binnen deze slecht scorende groep de nodige variatie te bestaan. Mogelijk gaat hierdoor 

waardevolle informatie verloren, waardoor er een te grote groep als ‘zeer slecht’ functionerend wordt 

bestempeld. Het ontwikkelen van aangepaste normscores voor de gedetineerdenpopulatie zou 

aanbevelenswaardig zijn.  

Gedetineerden lijken verder een (wat) lagere mate van cognitieve flexibiliteit te laten zien ten opzichte 

van de algemene populatie. Cognitieve flexibiliteit is de vaardigheid het handelen aan te kunnen 

passen wanneer de context dat verlangt. Verminderd functioneren op dit gebied is voorspellend voor: 

een kleinere kans om vooruitgang te boeken in het standaard behandelprogramma in detentie en een 
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grotere kans om vervroegd te stoppen met een behandeling. Verder is het voor individuen met een 

verminderde cognitieve flexibiliteit minder waarschijnlijk dat ze vooruitgang rapporteren tijdens een 

behandeling die gericht is op het verminderen van agressieve reacties op provocaties (Fishbein et al., 

2009). 

Een andere factor die van invloed kan zijn op het functioneren van gedetineerden tijdens detentie is 

het hebben van een licht verstandelijke beperking (LVB). Uit de resultaten van het 

screeningsinstrument voor een LVB komt naar voren dat 45% van de gedetineerden een indicatie heeft 

voor een LVB. Deze bevinding komt overeen met eerder onderzoek bij gedetineerden in Nederland 

(Kaal, 2016), maar hierbij dient te worden aangetekend dat het onderzoek van Kaal (2016) ook heeft 

aangetoond dat deze screener geen vervanging is voor diepgaande diagnostiek. Zo komt uit 

diagnostisch onderzoek dat ongeveer 10% van de reguliere gedetineerden daadwerkelijk een LVB 

heeft. Gedetineerden met een indicatie voor een LVB hebben mogelijk meer moeite om zich staande 

te houden binnen het standaardregime in detentie en aanpassingen in bejegening en interventies 

zouden daarom gewenst kunnen zijn, zeker voor diegenen met een daadwerkelijke LVB-diagnose. 

Naast verschillende neurobiologische maten is er - in toevoeging op de originele opdracht - een 

inschatting gemaakt van enkele symptomen van (internaliserende) psychiatrische problematiek, 

waaruit naar voren lijkt te komen dat (1) veel gedetineerden geen angst ervaren, (2) depressie slechts 

bij een zeer kleine groep een rol speelt, (3) gedetineerden laten wel trekken va n psychopathie zien, 

maar een hoge mate van psychopathie komt weinig voor en (4) dat er veel spreiding is met betrekking 

tot het agressieniveau van gedetineerden. Ondanks dat eerder onderzoek in de Nederlandse context 

heeft aangetoond dat er sprake is van een onder-diagnose van (internaliserende) psychiatrische 

problematiek onder gedetineerden (Bulten, Nijman, & van der Staak, 2009), lijkt dat uit dit onderzoek 

niet naar voren te komen. Verder onderzoek zou hier meer inzicht in kunnen geven. Daarnaast is de 

afwezigheid van gedetineerden met een hoge mate van psychopathie interessant, al is het mogelijk 

dat deze groep vaker in bijvoorbeeld een TBS/PPC-setting terecht komt. Aangezien er binnen dit 

onderzoek slechts een beperkt aantal symptomen heeft meegenomen zou het opnemen van een korte 

screener voor psychiatrische problematiek bij de inkomstenprocedure meer zicht kunnen verschaffen 

in de onderliggende psychiatrische problemen bij gedetineerden.  

In aanvulling op de aan ons gestelde opdracht is in het huidige rapport een aanzet gegeven tot het 

ontwikkelen van normscores voor neurobiologische maten van mannelijke gedetineerden in 

Nederland. Gedurende het onderzoek is al snel duidelijk geworden dat het gebrek aan normscores 

voor veel neuropsychologische testen problematisch is, en de interpretatie en bruikbaarheid van dit 

soort testen in zowel het wetenschappelijk onderzoek als de dagelijkse praktijk is zeer beperkt. Om de 

bruikbaarheid van dit soort onderzoek te vergroten, is daarom een normeringstabel opgenomen in dit 

rapport waarbij de scores op de individuele testen opgedeeld zijn naar functioneringsniveau binnen 

de groep gedetineerden (zie Tabel 7.2). Gezien de tamelijk representatieve steekproef verwachten wij 

dat deze normering een goede eerste aanzet is, maar verder onderzoek in grotere populaties is nodig, 

zodat bijvoorbeeld rekening gehouden kan worden met de effecten van leeftijd en IQ. Ook is er per 

specifieke neurobiologische functie veel variatie in het type of versie van een test dat kan worden 

afgenomen, wat de bruikbaarheid in de praktijk eveneens kan beperken. Het zou aanbevelenswaardig 

zijn als hierover afspraken gemaakt zouden worden tussen onderzoekers, justitiële keten en/of de 

forensische zorg, zodat bijvoorbeeld prevalentiemetingen en/of rapportages niet beïnvloed worden 

door de specifieke test die is afgenomen.   

Op basis van de neurobiologische kenmerken zijn twee profielen gevormd, een hoog en een laag 

executief functionerend profiel. Het laag functionerende profiel laat lage(re) scores zien op alle 

onderzochte executieve functies, waaronder bijvoorbeeld aandacht en concentratie, wat 
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overeenkomt met eerder onderzoek dat verminderd functioneren bij gedetineerden heeft aangetoond 

(Ogilvie et al., 2011), maar tevens een hogere hartslag. Daarnaast laat eerder onderzoek ook zien dat 

deze slechte aandachts- en concentratiescores kunnen informeren over behandeluitval bij een 

gedetineerdenpopulatie (Cornet et al., 2015). Ook andere factoren zoals ruimtelijk werkgeheugen 

(Ogilvie et al., 2011) of cognitieve flexibiliteit (Fishbein et al., 2009) zijn in eerder onderzoek 

gerelateerd aan agressief of delinquent gedrag. De gedetineerden in de verschillende profielen zouden 

baat kunnen hebben bij een verschillende benadering, waarbij de laag functionerende gedetineerden 

mogelijk een minder uitdagend alternatief kan worden aangeboden om frustratie, afnemende 

motivatie, begrip van de interventie en behandel uitval te verbeteren. Beide profielen verschilden niet 

in de mate van psychopathie of agressie, maar toekomstig onderzoek kan zich richten op de implicaties 

en bruikbaarheid van dit soort profielen voor het inzetten van bepaalde interventies.  

 

9.3 Bevindingen samenhang psychosociaal en neurobiologische kenmerken 
Uit de analyse van de samenhang tussen de psychosociale en neurobiologische kenmerken van 

mannelijke gedetineerden komt naar voren dat er weinig samenhang bestaat tussen deze kenmerken. 

Wel lijkt de SCIL 18+ samen te hangen met enkele executieve functies en problemen op psychosociaal 

vlak. Dit duidt erop dat gedetineerden met een indicatie voor een LVB minder goed functioneren op 

enkele executieve functies - specifiek ruimtelijk werkgeheugen en emotieherkenning - en meer 

problemen ervaren op psychosociaal vlak- specifiek opleiding en werk. Deze groep kan zich mogelijk 

minder goed redden in het dagelijkse leven, wat effect kan hebben op het gedrag binnen en buiten 

detentie. Vroege signalering van deze problemen kan van groot belang zijn om probleemgedrag te 

voorkomen. Het ontbreken van samenhang tussen de psychosociale en neurobiologische kenmerken 

komt verder tot uiting bij het vergelijken tussen de psychosociale en neurobiologische profielen. In 

eerdere hoofdstukken is aangetoond dat er verschillende problemen bestaan op psychosociaal en 

neurocognitief vlak. In dat kader is het opvallend dat de samenhang tussen de psychosociale en 

neurobiologische/neurocognitieve kenmerken vrijwel afwezig lijkt te zijn. Een lage betrouwbaarheid 

van één van de maten zou het gebrek aan samenhang ook kunnen verklaren, maar uit Bijlage 3 blijkt 

de betrouwbaarheid van de taken goed te zijn. Aangezien er op beide vlakken wel sprake is van een 

bepaalde mate van problemen of laag functioneren, is dit mogelijk te verklaren doordat de 

psychosociale en neurobiologische kenmerken beiden een ander onderliggend probleem beschrijven. 

Hierop aansluitend zouden neurobiologische kenmerken kunnen informeren over andere soorten 

problemen die de gedetineerden ervaren, en daarmee aanvullende informatie kunnen leveren 

bovenop de reeds veel gebruikte RISc. Zo informeert de RISc bijvoorbeeld niet over 

concentratieproblemen of cognitieve flexibiliteit. Uit Bijlage 5 blijkt tevens dat met name informatie 

over het neurobiologisch functioneen van gedetineerden tot op heden grotendeels afwezig is binnen 

de detentiesetting.  

 

9.4 Aanbevelingen 
Samenvattend laten bovenstaande resultaten zien dat er onder gedetineerden vaak sprake is van 

zware psychosociale problemen op de gebieden delictgeschiedenis, antisociaal gedrag, huisvesting, 

financiële problemen en denkpatronen, wat overeenkomt – of zou kunnen komen - met de ervaringen 

van de medewerkers van de PIs. Dit wordt verder onderbouwd door de getoonde toename in de 

zwaarte van de delictgeschiedenis tussen 2003 en 2017 Deze bevindingen leiden tot  minimaal drie  

aanbevelingen  voor DJI:  (1) het trainen van de medewerkers om beter om te gaan met gedetineerden 

met een hoge mate van antisociaal gedrag, en/of slechte sociale vaardigheden,  (2) het aanbieden van 
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interventies voor gedetineerden die specifiek gericht zijn op deze problematiek, en (3) het zo mogelijk 

uitbreiden van de informatieverzameling tijdens de intakeprocedure van de detentie door het 

opnemen van een aantal neuropsychologische onderzoeken – bijvoorbeeld de M-WCST, d2 en SCIL 

18+ – in de inkomstenprocedure. Deze worden hieronder uitgebreider besproken. 

 

(1) In aansluiting op de bevindingen, komt uit ons onderzoek naar de neurobiologische factoren het 

beeld naar voren dat gedetineerden over het algemeen minder goed functioneren dan de 

algemene populatie in Nederland, waarbij vooral de hoge mate van een indicatie voor LVB en de 

lage prestaties met betrekking tot aandacht, concentratie en cognitieve flexibiliteit opvallen. Het 

feit dat veel gedetineerden problemen ervaren op vaardigheden zoals aandacht, concentratie en 

cognitieve flexibiliteit, en dat de gedetineerden met veel problemen op dit gebied vaker uitvallen 

op behandel- en begeleidingstrajecten, biedt aanknopingspunten. Veel interventies vragen veel 

met betrekking tot het vasthouden van aandacht en concentratie of het aanleren van nieuwe 

(gedrags)regels. Dit onderzoek laat zien dat een deel van de gedetineerden juist op deze vlakken 

vaak problemen ervaren en dat roept de vraag op of het interventieaanbod zich meer moet richten 

op minder cognitief uitdagende en simpelere interventies voor deze doelgroep. Een voorbeeld 

hiervan zou de COVA+ gedragstraining zijn die wordt ingezet bij mensen met een IQ tussen de 70 

en 85, echter worden mensen met een antisociale persoonlijkheidsstoornis uitgesloten van 

deelname waardoor deze training bij een groot deel van de gedetineerden niet ingezet kan 

worden. Dit is onderdeel van een breder probleem waarbij een antisociale 

persoonlijkheidsstoornis geldt als exclusiecriteria voor alle door de reclassering genoemde 

interventies (Handleiding RISc 4.0). Gezien de grote groep gedetineerden met antisociale 

problematiek, is het ontwikkelen van interventies die wel toegankelijk zijn voor deze 

gedetineerden een belangrijke aanbeveling.    

(2) Daarnaast zou er meer aandacht kunnen zijn voor het ontwikkelen van nieuwe – op 

neurowetenschappelijke principes gebaseerde – interventies, zoals het trainen van cognitieve 

vaardigheden, waar bijvoorbeeld binnen de verslavingszorg voorzichtig positieve resultaten van 

zijn aangetoond (Verdejo-Garcia, 2016). Bij dit soort trainingen kan bijvoorbeeld aandacht bias 

voor bedreigende stimuli worden weggetraind (zie Hostile attribution bias in introductie), of 

beslissingsstrategieën worden verbeterd door meer te richten op toekomstgerichte beslissingen. 

Ook kunnen nieuwe ontwikkelingen op het gebied van op virtual reality gebaseerde interventies 

uitkomst bieden, aangezien zij gedetineerden bepaalde situaties kunnen laten ervaren. Zo is 

momenteel een nieuw project gaande bij de Universiteit Twente dat zich richt op het gebruik van 

virtual reality, en wordt het in de vorm van een agressie preventie training aangeboden binnen de 

dr. S. van Mesdag TBS kliniek. Deze benaderingen is mogelijk geschikter voor gedetineerden met 

problemen op het gebied van aandacht, cognitieve flexibiliteit of LVB, omdat het de verbale 

instructies beperkt en meer beeldend kan worden ingezet. Uiteraard dient nader onderzocht te 

worden in hoeverre deze neuropsychologische en neurobiologische kenmerken samenhangen met 

de verdere ontwikkeling van de gedetineerden, waaronder bijvoorbeeld het gedrag dat wordt 

vertoond binnen detentie, alsmede het eventuele recidiveren na terugkeer in de maatschappij. 

(3) Zowel psychosociale als neurobiologische kenmerken kunnen informeren over welke bejegening, 

begeleiding en eventuele behandeling van gedetineerden passend is, maar momenteel is 

informatie over deze factoren maar beperkt beschikbaar. Op korte termijn zou de 

informatieverzameling tijdens de intakeprocedure in detentie kunnen worden uitgebreid door het 

opnemen van een aantal neuropsychologische onderzoeken – bijvoorbeeld de M-WCST, d2 en SCIL 

18+ - als onderdeel van de intakeprocedure. Hierdoor is reeds aan het begin van de 

detentieperiode van een gedetineerde informatie beschikbaar over enkele essentiële 
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neurobiologische maten die kunnen informeren ten behoeve van het verdere verloop van de 

detentieperiode en het gedifferentieerd inzetten van bepaalde interventies. Op termijn moet er 

gekeken worden naar de validiteit van normscores van de in dit onderzoek gebruikte en andere 

beschikbare neuropsychologische testen , en de predicatieve validiteit met betrekking tot het 

verloop van de begeleiding, gedrag in detentie, of het eventuele recidiverisico. Hier ligt de 

komende jaren een rol voor (een samenwerking tussen) de justitiële en wetenschappelijke 

organisaties, waarbij gebruik gemaakt zou kunnen worden van de in dit rapport opgenomen 

normscores. 
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Bijlage 2: Instrumentarium Neurobiologische kenmerken 
 

Onderstaand een beschrijving van alle meetinstrumenten en materialen die gebruikt zijn in het 

onderzoek. De beschrijving is op volgorde van de afname van alle taken op de testdagen. 

 

Algemeen 
Voor het afnemen van de computertaken werd gebruik gemaakt van een Hewlet Packard Probook 

450G3, i7-processor en 8GB RAM werkgeheugen. Op de laptop was een E-prime 2.0 runtime licentie 

geïnstalleerd, voor het draaien van de computertaken. De participanten gebruikten voor een aantal 

taken een Sennheiser HD205 koptelefoon. 

 

SCIL 18+ 
Om inzicht te krijgen in het aantal gedetineerden met een indicatie voor lichtverstandelijke beperking 

(LVB) werd de Screener voor Intelligentie en Licht Verstandelijke Beperking 18+ (SCIL, (Kaal, Nijman, & 

Moonen, 2016) gebruikt. De SCIL meet of een participant functioneert op het niveau van een LVB op 

het moment van afname, maar de uitkomst van deze test kan niet gelijk gesteld worden aan een LVB-

diagnose, waar aanvullend diagnostisch onderzoek voor nodig is (Kaal, Nijman, & Moonen, 2015). De 

SCIL bestaat uit 14 vragen en opdrachten op verschillende gebieden: scholing, contact met 

hulpverlening en sociale contacten, schoolse vaardigheden (rekenen, lees- en schrijfvaardigheid), 

taalbegrip en gedrag (o.a. klokkijken, begrip van spreekwoorden). Het grootste deel van de vragen 

wordt door de testleider voorgelezen, een aantal opdrachten maakt de participant zelf op een apart 

blad. Het afnemen van de SCIL duurt ongeveer 10 minuten. Alle items worden gescoord met een score 

van 0, 1 of 2. De participant kan maximaal 28 punten scoren. Wanneer een participant een score van 

19 punten of minder heeft, is dit een indicatie van het functioneren op het niveau van een LVB. 

Wanneer de participant 20 punten of meer scoort, is die indicatie er niet (Kaal et al., 2016). De interne 

consistentie van de SCIL is goed, met een Cronbach’s alpha van .83, een sensitiviteit van 82% en een 

specificiteit van 89%. De test-hertestbetrouwbaarheid is eveneens goed, r=.92. Twee van de 28 

participanten waren gewisseld van categorie (‘vermoeden van een LVB’ naar ‘geen vermoeden LVB’) 

(Kaal et al., 2016). 

 

D2 aandachts- en concentratietaak 
Visuele aandacht en concentratie werden gemeten met de d2 Aandachts- en concentratietest 

(Brickenkamp, 2007). De d2-test bestaat uit 14 rijen met ieder 47 tekens. Elke rij bestaat uit een 

combinatie van target-letters (d’s met in totaal twee streepjes boven en/of onder de letter) en 

afleiders (d’s met 1, 3, of 4 streepjes, of p’s met 1 tot 4 streepjes boven en/of onder de letter) . De 

participant moet binnen 20 seconden zo veel mogelijk targetletters in een rij wegstrepen. Na 20 

seconden krijgt de participant de instructie naar de volgende rij te gaan. De taak duurt in totaal zo’n 

vijf minuten. De belangrijkste uitkomstmaten zijn twee maten van algemene prestatie: (1) de totale 

prestatie (TnF), het totaal aantal verwerkte tekens minus het totaal aantal fouten door vergissingen 

en overslaan  en (2) de concentratie-prestatie (CP), het totaal aantal juist aangestreepte tekens minus 

het aantal fouten door vergissingen (Bates & Lemay, 2004; Cornet et al., 2015). De betrouwbaarheid 

van de d2-test is goed, verschillende onderzoeken vonden een interne consistentie van boven de .95 

(TnF) en .94 (CP) (Bates & Lemay, 2004; Brickenkamp, 2007). De test-hertestbetrouwbaarheid voor de 
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totale prestatie is tevens als goed beoordeeld, .88 na 23 maanden (Brickenkamp, 2007). Zie 

Brickenkamp (2007) voor een uitgebreid overzicht.  

 

Stop-IT 
Om response inhibition in kaart te brengen is gebruikgemaakt van STOP-IT, een vrij beschikbaar 

Windowsprogramma ontwikkeld door Verbruggen en Logan (2008). Eerst wordt een fixatiekruis 

getoond in het midden van een zwart scherm, waar na 250ms de stimulus (vierkant/rondje) verschijnt. 

Gedurende deze taak moeten de deelnemers in 75% van de trials zo snel en accuraat mogelijk op een 

corresponderende knop op het toetsenbord drukken bij het zien van het vierkant (‘z’ knop) of het 

rondje (‘/’ knop). In de overige 25% van de trials wordt eerst de stimulus (vierkant/rondje) getoond, 

maar volgt na een variabele periode een  audio-stopsignaal, waarna de deelnemer zijn reeds gestarte 

reactie moet stoppen. De stimulus wordt maximaal 1250ms op het scherm getoond of verdwijnt na 

een respons van de deelnemer. Intertrial interval is 2000ms en is onafhankelijk van reactie tijd. Bij 

‘stop-trials’ volgt het stop signaal na een variabele tijd (stop signal delay; SSD), de SSD begint op 250ms 

en wordt bijgesteld na een correct (-50ms) of incorrect (+50ms) geremde respons. Het programma 

start met een oefengedeelte van 32 trials en daarna volgt een experimenteel gedeelte van drie blokken 

met 64 trials. Na elk blok wordt gedurende 10 seconden feedback getoond op de prestaties van de 

deelnemers . Uiteindelijk wordt op basis van de prestaties van de deelnemer de Stop Signal Reaction 

Time (SSRT) bepaald, wat aangeeft hoeveel tijd een deelnemer nodig heeft om zijn reactie nog te 

kunnen stoppen. Een hogere de SSRT is gerelateerd aan een minder goede respons-inhibitie.  

 

Affectieve Go / NoGo 
Gedurende de affectieve Go/No-Go taak worden deelnemers geïnstrueerd zo snel mogelijk op een 

knop drukken wanneer een bepaalde gezichtsuitdrukking wordt getoond op het scherm (bv: “Druk zo 

snel mogelijk op de spatiebalk als je een NEUTRAAL gezicht ziet.”). De taak bestaat voor 70% uit deze 

‘go’ trials, terwijl in 30% van de gevallen een andere specifieke gezichtsemotie wordt getoond (bv. 

Bang) waarbij er niet op de knop gedrukt mag worden (‘No-Go’ trials). Deelnemers kregen niet te horen 

welke gezichtsemotie als ‘No-Go’ gold (“Druk niet op de spatiebalk bij de andere gezichten”). In elk van 

de 6 blokken, bestaande uit 48 trials, werd een andere combinatie van emotionele uitdrukkingen 

gebruikt (blij-neutraal, bang-neutraal, neutraal-bang, neutraal-blij, blij-bang, bang-blij). Afbeeldingen 

werden gedurende 500ms getoond, met 1000ms tussen de individuele trials. Deze taak is gebaseerd 

op onderzoek van Somerville, Hare, en Casey (2011). Per emotie combinatie zijn de HitRate (correcte 

‘Go’ response), FalseAlarm rate (incorrecte No-Go response) en bijbehorende reactietijden berekend. 

De gezichtsuitdrukkingen komen van de NimStim set (Tottenham et al., 2009) en zijn afkomstig van 12 

verschillende individuen (6 vrouw). De taak werd geprogrammeerd en afgenomen met behulp van E-

Prime 2.0 professional.  

De affectieve Go/No-Go taak meet de vaardigheden emotieherkenning, cognitieve controle en 

emotieregulatie (zie Tottenham et al. (2009)). D-prime is een maat voor emotieherkenning die 

corrigeert voor responsebias en wordt berekend door een Z-transformatie toe te passen op zowel de 

HitRate als de FalseAlarm rate, waarna de Z(FalseAlarm rate) wordt afgetrokken van de Z(HitRate) 

(Wickens, 2002). Een hogere d-prime geeft een betere taakprestatie weer. De FalseAlarm rate voor 

alle condities gold als maat voor cognitieve controle, terwijl de FalseAlarm rate voor emotionele No-

Go stimuli werd gebruikt als maat voor emotieregulatie. Een hogere waarde voor deze cognitieve 

controle en emotieregulatie maten geeft een mindere prestatie weer.  
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Hexagon Emotieherkenningstaak 
De Hexagontaak is gebruikt om emotieherkenningsvaardigheden in kaart te brengen (Fairchild, Van 

Goozen, Calder, Stollery, & Goodyer, 2009). Voor deze taak zijn blije, verbaasde, bange, verdrietige, 

walgende en boze emotionele  gezichtsuitdrukkingen uit de Pictures of Facial Affect serie gebruikt 

(Ekman & Friesen, 1976). Deze afbeeldingen zijn vervolgens met elkaar ‘vermengd’ tot zes series: blij-

verbaasd, verbaasd-bang, bang-verdrietig, verdrietig-walging, walging-boos en boos-blij. Elke 

combinatie van emotionele gezichten bestaat uit vijf nieuwe afbeeldingen waarin de emoties zijn 

vermengd (bijvoorbeeld: 90%-10%, 70%-30%, 50%-50%, 30%-70%, en 10%-90% blij-verbaasd). Een 

correcte response is de dominante emotie (bijvoorbeeld de keuze ‘blij’ voor 90-10% en 70-30% blij-

verbaasd) en de 50%-50% vermengde uitdrukkingen werden niet gescoord. Een totaal van 30 

vermengde afbeeldingen (6 continua x 5 vermengingen) werd getoond op een computerscherm met 

behulp van E-Prime 2.0. Elk (gemengde) gezicht werd maximaal 3 seconden getoond waarna 

deelnemers werd gevraagd een keuze te maken door met de muis op het vakje met desbetreffende 

emotie te klikken. Er was geen tijdlimiet aan het maken van deze keuze. Het afnemen van de Hexagon 

taak duurt +/-20 minuten en halverwege werd vaak een korte pauze ingelast. Het percentage correct 

aangegeven emoties (per emotie) werd gebruikt als maat voor cognitieve empathie.  

 

Symmetry Span 
De Symmetry spantaak meet ruimtelijk werkgeheugen door participanten de locatie en volgorde van 

een aantal vierkanten te laten onthouden, terwijl zij ondertussen een afbeelding moeten beoordelen 

op symmetrie (Foster et al., 2015). Deze beoordelingsopdracht interfereert met het onthouden van de 

locatie van de vierkanten. De taak bestaat uit verschillende (oefen)delen, waarbij eerst het herinneren 

van de serie vierkanten wordt geoefend, deze worden getoond op een 4x4 matrix. Bij het herinneren 

moeten de participanten vervolgens in een lege 4x4 matrix aangeven in welke volgorde en op welke 

locatie de vierkanten eerder zijn getoond (Unsworth, Redick, Heitz, Broadway, & Engle, 2009). 

Vervolgens wordt het beoordelen van de symmetrische afbeeldingen uitgelegd en geoefend door eerst 

een getoonde afbeelding te bekijken en vervolgens door middel van de muis aan te geven of de 

afbeelding symmetrisch was. Hierbij is vooraf uitgebreid bekeken of het concept symmetrie duidelijk 

was voor alle participanten. Ten derde wordt de combinatie van beide opdrachten geoefend, waarbij 

deze elkaar afwisselen. Hiermee werd het oefengedeelte afgesloten, waarna de daadwerkelijke test 

werd afgenomen, welke bestond uit 4 sets, met 2 tot 5 trials per set.  Het totaal correct herinnerde 

vierkantjes gedurende deze laatste opdracht werd gebruikt als maat voor ruimtelijk werkgeheugen. 

 

Modified Wisconsin Card Sorting Task 
Om cognitieve flexibiliteit te meten, is gebruikgemaakt van de Modified Wisconsin Card Sorting Task 

(M-WCST, (Schretlen, 2010)), een veelgebruikt alternatief voor de originele WCST die meer van de 

participant vraagt (Heaton, Chelune, Talley, Kay, & Curtiss, 1993). De M-WCST is gemakkelijker te 

begrijpen en minder frustrerend voor personen met een cognitieve beperking en oudere personen. De 

M-WCST meet het probleemoplossend vermogen en de vaardigheid om te schakelen tussen 

verschillende cognitieve strategieën in reactie op veranderende instructies (Schretlen, 2010). De taak 

bestaat uit 48 responskaarten, die onder 4 basiskaarten gesorteerd moeten worden volgens drie 

categorieën: kleur (rood, geel, groen, blauw), vorm (cirkel, ster, plus, driehoek) of aantal (1, 2, 3, 4). De 

participant moet, op basis van feedback na het leggen van een kaart (‘Correct’ of ‘Incorrect’), via een 

proces van trial en error de sorteerregels ontdekken. De taak is afgelopen als er zes categorieën juist 

zijn afgerond of wanneer de kaarten op zijn. De eerste categorie die de participant kiest, is altijd juist. 
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Na zes opeenvolgende juiste antwoorden wordt de participant geïnformeerd dat de regel veranderd 

is en dat hij een nieuwe regel moet vinden. De eerstvolgende categorie die hij dan kiest, is ook altijd 

juist en de derde categorie is tot slot de categorie die nog niet gekozen is. De volgende drie categorieën 

zijn identiek aan de eerste drie categorieën en dienen in dezelfde volgorde te worden herhaald door 

de participant. De belangrijkste uitkomstmaten zijn het aantal juiste categorieën (NCC), het aantal 

perseveratieve fouten (NPE) en het aantal fouten in totaal (NTE). Een fout is perseveratief als een kaart 

gesorteerd wordt volgens een categorie waarvan de participant direct daarvoor geïnformeerd was dat 

deze categorie incorrect was (Berry et al., 2015; Schretlen, 2010). Het aantal perseveratieve fouten 

kan gezien worden als een maat voor executief functioneren (Berry et al., 2015). De test-

hertestbetrouwbaarheid van de M-WCST is na een periode van twee jaar redelijk stabiel: .65 (NCC) en 

.64 (NPE; zie Schretlen (2010) voor een volledig overzicht). 

 

VU-AMS 
Om de activiteit van het autonome zenuwstelsel te meten, werd gebruik gemaakt van het VU-

Ambulatory Monitoring System (VU-AMS; (Klaver, De Geus, & De Vries, 1994). Het VU-AMS5fs-

apparaat werd gebruikt in combinatie met Kendall foam electrodes voor de ECG/ICG electroden en 

Biopac EL507 Isotonic gel electrodes voor de huidgeleidings-electroden. Het starten en stoppen van 

de metingen, evenals het analyseren van de data werd gedaan met behulp van het Data Analysis and 

Monitoring System 4.0 (DAMS). 

Aan het begin van het gehele testprotocol werd de participant aangesloten op het systeem. Hierdoor 

kon de participant wennen aan de plakkers, draden en het kastje, zodat de metingen niet verstoord 

werden door spanning vanwege de hartslagmeting. Op het bovenlichaam werden vier ICG-electroden 

geplaatst, namelijk boven- en onderaan het borstbeen, en twee op de ruggengraat (iets boven en 

onder de electroden bij het borstbeen). Vervolgens werden er drie ECG-electroden geplaatst, namelijk 

rechts van het borstbeen (onder het sleutelbeen), rechts lateraal tussen de twee onderste rippen, en 

links ter hoogte van de apex van het hart, tussen twee ribben in (zie Afbeelding B2.1). Tot slot werden 

er twee SCL-electroden bevestigd op het middelste vingerkootje van de wijs- en middelvinger van de 

niet-dominante hand. Op die manier had de participant zijn dominante hand vrij voor de taken.  

De sampling frequency voor de ECG en ICG electroden was 1000Hz en voor de SCL-electroden 10Hz. 

Na de meting werden de bestanden door getrainde medewerkers verwerkt met behulp van het DAMS-

programma. 

Afbeelding B2.1. Locatie van de ECG- en ICG-plakkers op het bovenlichaam. Afbeelding afkomstig uit de VU-

AMS Manual version 1.3, http://www.vu-ams.nl/fileadmin/user_upload/manuals/VU-DAMS_manual_v1.3.pdf. 

 

http://www.vu-ams.nl/fileadmin/user_upload/manuals/VU-DAMS_manual_v1.3.pdf
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Rustmetingen 
Voor de Countdown-taak en voor beide filmpjes in de Empathietaak werden verschillende 

rustmetingen afgenomen. Deze rustmetingen zijn om de basale parameters van het autonome 

zenuwstelsel te meten en om herstel te bewerkstelligen na emotionele opwinding. Elke rustmeting 

bestond uit beelden van vissen in een oceaan, met muziek eronder (Coral Sea Dreaming, Small World 

Music, Inc.). De eerste rustmeting (voorafgaand aan de Countdown-taak) duurde vijf minuten, de 

tweede en derde rustmeting (tijdens de Empathie-taak) duurden ieder één minuut (de Wied, van 

Boxtel, Matthys, & Meeus, 2012). De participant kreeg voor elke rustmeting de instructie om zich te 

ontspannen, naar de beelden te kijken en verder niets te doen. Eerder onderzoek heeft aangetoond 

dat het fragment met de beelden van de oceaan beter werkt om de cardiovasculaire activiteit te 

verlagen dan het stil laten rusten van de participant zonder beeld . Voor de eerste rustmeting kregen 

de participanten de instructie om de koptelefoon op te doen. Het geluidsniveau van de rustmetingen 

verschilde per participant, aangezien voorafgaand aan deze taak het geluidsniveau voor de 

Countdown-taak samen met de participant werd vastgesteld.  

 

Countdown task 
Om angstconditionering te meten, werd de Countdown-taak gebruikt. Deze taak bestaat uit vijf trials, 

drie gesignaleerde trials en twee ongesignaleerde, die om en om waren geprogrammeerd. Bij 

gesignaleerde trials wordt er op het computerscherm numeriek afgeteld van 12 naar nul, waarna er 

een hard geluid volgt (1s white noise). Bij ongesignaleerde trials is er geen numerieke aftelling, maar 

het geluid komt nadat de participant 12 seconden naar een leeg scherm heeft gekeken. Het is voor de 

participant niet bekend dat de trials om en om komen, waardoor het voor het participant onduidelijk 

is wanneer een trial start of eindigt en dus wanneer het geluid komt. Op deze manier is het mogelijk 

de anticipatie op het onprettige geluid te meten (Wang et al., 2012). Het geluidsniveau van de taak 

werd vooraf afgesteld in overleg met de participant, waarbij de participant gevraagd werd om het 

maximale geluidsniveau aan te geven waarbij het geluid onprettig was, maar geen pijn deed aan de 

oren. De belangrijkste uitkomstmaat voor deze taak is de huidgeleiding. 

 

Empathieclips 
Om een empathische reactie op te wekken bij de participant, werden twee filmclips gebruikt die 

specifiek affectieve empathie opwekken, vergelijkbaar met de Wied et al. (2012). Het filmfragment 

Bear toont een berin met haar welp, op zoek naar eten. De berin krijgt een rotsblok op zich, waarna ze 

sterft. Het filmfragment Champ toont een fragment van de film The Champ uit 1979, waarin Champ 

sterft voor de ogen van zijn zoontje. Voor elk fragment kreeg de participant een korte samenvatting 

van het fragment op het computerscherm. De filmclips werden getoond in gerandomiseerde volgorde. 

Na elk fragment werd de participant gevraagd om op een vijfpuntsschaal aan te geven hoe blij, 

verdrietig, boos en bang de protagonist zich voelde. Vervolgens werd de participant gevraagd om 

diezelfde vragen over zijn eigen gevoel te beantwoorden. Tijdens de filmclips werden er ook metingen 

van het stressysteem gedaan, waarvan de belangrijkste uitkomstmaat de respiratory sinus arrythmia 

(RSA, RSA tijdens taak minus RSA tijdens basismeting) was (op basis van (Cornet et al., 2015; de Wied 

et al., 2012). 
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Vragenlijsten 

Beck Depression Inventory 
De Beck Depression Inventory (BDI) is een  21-item zelfrapportagelijst die de aanwezigheid en de mate 

van depressieve klachten in kaart kan brengen, gebaseerd op de DSM-IV criteria (Beck, Erbaugh, Ward, 

Mock, & Mendelsohn, 1961). Op basis van de totaalscore kan onderscheid worden gemaakt in: 

minimale depressie (0-9), grensgeval depressie (10-14), lichte depressie (15-20), matige depressie (21-

30), zware depressie (31-40) en zeer ernstige depressie (41-63). In eerder onderzoek werd de BDI op 

succesvolle wijze gebruikt bij het meten van depressie onder gevangenen (Boothby & Durham, 1999). 

De gegevens van de vertaalde BDI hebben een hoge consistentie met de originele vragenlijst. De 

vragenlijst kan als valide en betrouwbaar worden beschouwd (Krefetz, Steer, Gulab, & Beck, 2002).  

 

Beck Anxiety Inventory 
De Beck Anxiety Inventory (BAI) is een 21-item zelfrapportagelijst voor die de aanwezigheid van 

angst(symptomen) meet (Beck & Steer, 1993) . Op basis van de totaalscore kan onderscheid worden 

gemaakt in: lage angst(symptomen) (0-21), matige angst(symptomen) (22-35) en mogelijk 

zorgwekkend niveau van angst(symptomen) (36-63) . In dit onderzoek werd de Nederlandse vertaling 

van de vragenlijst gebruikt (BAI-NL), welke een betrouwbaar en valide vragenlijst is (Steer, Ranieri, 

Beck, & Clark, 1993) .  

 

Self Report Psychopathy 
De Self-Report Psychopathy – versie 3 (SRP-III) is een zelfrapportagelijst bestaande uit 64 items waarbij 

de mate van psychopathie wordt gemeten (Neumann, Schmitt, Carter, Embley, & Hare, 2012). De 

vragen werden op een 5-puntsschaal gescoord, waarna er op basis van de score onderscheid kon 

worden gemaakt in vier factoren van elk 16 items: interpersoonlijke manipulatie (verwijst naar 

pathologisch liegen en manipuleren), ongevoelig affect (verwijst naar lage empathie en algemene 

desinteresse in welzijn van mensen), wisselvallige levensstijl (verwijzend naar roekeloosheid en 

impulsiviteit) en criminele neigingen (mate van antisociaal zijn en het plegen van criminele activiteiten 

(Williams, Paulhus, & Hare, 2007)). De totaalscore op de gehele vragenlijst is meegenomen als 

uitkomstmaat, waarbij een hogere score een hogere mate van psychopathie impliceert. 

 

Agressie-vragenlijst 
De Agressie Vragenlijst (AVL) is de Nederlandse versie van de Aggression Questionnaire (AQ) die in 

1992 werd ontworpen door Buss en Perry (Buss & Perry, 1992; Hornsveld, Muris, Kraaimaat, & 

Meesters, 2009; Meesters, Muris, Bosma, Schouten, & Beuving, 1996) . Deze lijst is ontwikkeld als een 

meetinstrument dat gebruikmaakt van zelfrapportage om hostiliteit en agressie te meten. De lijst 

bestaat uit 12 items met 4 subschalen (fysieke agressie, verbale agressie, woede en vijandigheid) van 

elk 3 items. Respondenten scoorden de items op een 5-puntsschaal die liep van  helemaal mee oneens 

(1) tot helemaal mee eens (5). Voor dit onderzoek is de totaalscore gebruikt. 
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Bijlage 3: Test-hertestbetrouwbaarheid 
 

Om inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de in dit onderzoek gebruikte taken over langere tijd, 

zijn de gedetineerden uit de PI Nieuwegein uitgenodigd om de testbatterij nogmaals af te nemen. Uit 

de PI Lelystad en JC Zaanstad waren er twee gedetineerden die zich een tweede keer hadden 

aangemeld voor het onderzoek. Uiteindelijk waren er 10 gedetineerden die bereid waren nogmaals 

deel te nemen (1 uit de PI Lelystad, 1 uit het JC Zaanstad en 8 uit de PI Nieuwegein). De tijd tussen de 

eerste en tweede testronde was gemiddeld ongeveer vijf maanden. 

Over de uitkomsten van deze 10 gedetineerden is de test-hertestbetrouwbaarheid berekend. Gezien 

de kleine groep gedetineerden die bereid waren om een tweede keer deel te nemen (N=10), is gebruik 

gemaakt van de IntraClass Correlation (ICC), aangezien deze minder gevoelig is voor het overschatten 

van de samenhang in kleinere samples. De ICC kan geïnterpreteerd worden als slecht (<0.5), matig 

(0.5-0.75), goed (0.75-0.9) of uitstekend (>0.9) (Koo & Li, 2016).  

De test-hertestbetrouwbaarheid van het ruwe aantal perseveratieve fouten van de WCST en de Stop-

IT was matig (zie Tabel B3.1). De overige neurobiologische taken lieten een goede of uitstekende 

betrouwbaarheid zien (allen ICC>.81). De classificatie van de SCIL (wel of geen indicatie LVB) bleek ook 

zeer robuust, slechts één participant verschoof van categorie, van ‘Indicatie LVB’ naar ‘Geen indicatie 

LVB’. In de classificatie van de mWCST vonden wat meer verschuivingen plaats tussen de twee 

testmomenten. Zo viel 44% van de participanten tijdens het tweede testmoment in dezelfde categorie 

als tijdens het eerste testmoment. 22% van de participanten werd tijdens het tweede testmoment in 

een lagere categorie ingedeeld en 33% in een hogere categorie. Desondanks was de test-

hertestbetrouwbaarheid voor deze maat ook goed. 

Aangaande de fysiologische maten, bleek dat de hartslag in rust een uitstekende betrouwbaarheid 

had. De overige fysiologische maten (gemiddelde RSA tijdens de filmclips en SCL tijdens de Countdown-

taak) hadden een negatieve ICC, wat een indicatie is van een zeer lage test-hertestbetrouwbaarheid. 

De taken zijn weliswaar gebruikt in eerder onderzoek (zie (de Wied et al., 2012; Wang et al., 2012), 

maar deze lage betrouwbaarheid is niet eerder gerapporteerd. Een eventuele verklaring hiervoor is 

dat de taken mogelijk het meeste effect en de grootste impact hebben op het stresssysteem wanneer 

de participant de taak voor het eerst ervaart, vanwege de emotionele component van de taak. Zo was 

de RSA veranderscore voor beide filmclips hoger tijdens de tweede meting, in vergelijking met de 

eerste meting. De hogere RSA veranderscore betekent dat er tijdens de tweede meting een betere 

controle van de stressreactie is tijdens het kijken van de filmclips.. Het is mogelijk dat de participant 

tijdens de tweede meting de inhoud van de filmpjes nog onthouden heeft  en zijn lichaam daardoor 

beter anticipeert op wat gaat komen. De SCL-veranderscore was tijdens de tweede meting 

daarentegen lager dan tijdens de eerste meting. Dit betekent dat het verschil in huidgeleiding tussen 

de basismeting en de Countdown-trials kleiner is tijdens de tweede meting dan tijdens de eerste 

meting. Dit zou betekenen dat de gedetineerden de Countdowntaak tijdens de tweede meting als 

minder stressvol ervaren. Het is mogelijk dat de participant de harde geluiden tijdens de tweede 

meting minder stressvol vindt, omdat hij weet wat er gaat komen. Dit zou ook verklaren waarom de 

betrouwbaarheid van de hartslag in rust wel degelijk zeer betrouwbaar is – deze maat heeft namelijk 

geen emotionele component. 

Eerder onderzoek vond een goede tot uitstekende betrouwbaarheid voor een RSA-meting tijdens de 

anticipatiefase van de Countdowntaak (Schmidt et al., 2012), maar de tijd tussen de twee metingen 

was in dat onderzoek slechts een week en in het huidige onderzoek wordt RSA niet tijdens anticipatie 

gemeten, maar tijdens een emotionele filmclip. Verder maakt het huidige onderzoek gebruik van 
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veranderscores, wat de betrouwbaarheid mogelijk beïnvloed heeft. Veranderscores zijn minder stabiel 

over tijd dan absolute waarden (Waters, Williamson, Bernard, Blouin, & Faulstich, 1987). Daarbij zijn 

de RSA en huidgeleiding zoals gemeten in de huidige taak, een weerspiegeling van een emotionele of 

stressstaat, in tegenstelling tot een weerspiegeling van een eigenschap. Een emotionele of stressstaat 

is minder stabiel dan een eigenschap  (Lee, Shackman, Jackson, & Davidson, 2009), wat mogelijk ook 

verklaart waarom de betrouwbaarheid zeer laag is. Tot slot is het belangrijk te noemen dat de sample 

voor deze maten zeer klein is (N=4 en N=5), wat de betrouwbaarheid ook zal beïnvloeden.(Lee et al., 

2009) 

Tabel B3.1. Test-hertest betrouwbaarheid. 1 Zie voor een uitgebreid overzicht van alle meetinstrumenten en 

constructen Hoofdstuk 2 (Methode) en Bijlage 2. 2 Categorische variabelen.  

  

Taak  Construct 1 N M1(SD1) M2(SD2) ICC 95% C.I. interval 

SCIL Totaal 10 17.40(5.70) 18.20(4.37) 0.890 0.559 – 0.973 

  Classificatie 2 10 n.v.t. n.v.t. 0.889 0.553 – 0.972 

D2 Tn-F ruw 10 365.40(101.80) 376.90(110.70) 0.901 0.601 – 0.975 

  CP ruw 10 145.60(39.29) 148.00(48.73) 0.891 0.561 – 0.973 

mWCST NPE ruw 8 1.78(3.53) 1.33(1.23) 0.693 -0.532 – 0.939 

 NPE classificatie 2 8 n.v.t. n.v.t. 0.810 0.049 – 0.962 

Stop-IT  SSRT 10 298.52(67.32) 294.34(60.75) 0.724 -0.110 – 0.932 

Go No Go  dPrime 6 2.89(0.98) 2.73(1.16) 0.838 -0.160 – 0.977 

Emotieherkenning  Mean accuracy 9 70.93(11.37) 64.07(17.81) 0.918 0.589 – 0.984 

Symmetry  Somscore 8 16.50(4.20) 17.50(4.21) 0.981 0.903 – 0.996 

Stressyssteem Hartslag in rust 5 72.14(13.28) 70.45(12.03) 0.946 0.479 – 0.994 

 Empathie RSA Filmclip ‘Champ’ 4 -1.49(6.11) -0.90(10.27) -0.449 -21.376 – 0.906 

  RSA Filmclip ‘Bear’ 5 2.59(12.46) 7.55(32.68) -4.652 -53.289 – 0.411 

 Countdown SCL Gesignaleerde trials 5 0.04(0.85) -0.46(1.30) -7.293 -78.647 – 0.137 

  
SCL Ongesignaleerde 

trials 
5 0.00(0.60) -0.35(1.07) -3.634 -43.509 – 0.518 
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Bijlage 4: Samenhang tussen neurobiologische taken en detentie- en 

strafduur 
 

De onderzoekspopulatie in het huidige onderzoek verschilde van de gehele populatie op titel van 

detentie (zie Figuur 6.2 in Hoofdstuk 6). De onderzoekspopulatie bestond uit meer gedetineerden met 

een gevangenisstraf dan de gehele gedetineerdenpopulatie en minder gedetineerden in voorlopige 

hechtenis. Dit zou kunnen betekenen dat de onderzoekspopulatie mogelijk al langer in detentie zou 

verblijven dan wanneer er geworven zou zijn op bijvoorbeeld de inkomstenafdeling (zoals in het 

onderzoek van Vogelvang et al. (2003) gedaan is).  

Uit Figuur B4.1 blijkt dat veel gedetineerden relatief kort in detentie verblijven en de nettostraf voor 

de grootste groep tussen de 0 en 500 dagen ligt. 

 

B4.1 Detentieduur en opgelegde nettostraf van de gedetineerden. 

Om die reden is er gecontroleerd of detentieduur (de tijd dat iemand in detentie heeft doorgebracht) 

samenhing met de scores op de neurobiologische taken. Dit bleek niet zo te zijn: geen enkele taak 

correleerde significant met detentieduur (alle p’s waren groter dan .3).  

Tevens is er gecontroleerd of de scores op de neurobiologische taken samenhangen met strafduur, en 

ook hier correleerde geen enkele neurobiologische taak significant met strafduur (alle p’s waren groter 

dan .1). Wanneer er een t-test werd uitgevoerd om te controleren of er een verschil was tussen 

kortgestraften (straf van minder dan 8 weken) en langgestraften (straf van 8 weken of langer), bleekt 

dat er geen verschil bestaat tussen deze twee groepen (alle p’s waren groter dan .3). 

Samenvattend betekent dit dat detentieduur geen directe invloed heeft op de scores van de 

gedetineerden en dat er geen verschil is tussen kort- en langgestraften op de scores van de 

neurobiologische taken. Het was dan ook niet nodig om hier in het huidige onderzoek een onderscheid 

tussen te maken. 
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Bijlage 5. Beschikbare informatie bij binnenkomst van gedetineerde in 

detentie 
 

Uit dit rapport blijkt dat er onder de mannelijke gedetineerden in Nederland veel variatie is met 

betrekking tot de psychosociale en neurobiologische kenmerken. Tevens blijkt uit Hoofdstuk 3 dat er 

op basis van deze informatie zes profielen naar voren komen op basis van de psychosociale 

kenmerken, en in Hoofdstuk 7 zijn twee profielen op basis van de neurobiologische kenmerken 

geschetst.  

Hoewel de bevindingen uit dit rapport mogelijkheden bieden voor (verder onderzoek naar) het gericht 

inzetten van een specifieke benadering,  bepaalde interventies en/of andere middelen voor de 

gedetineerden met meer probleemgedrag (of een hoger risico op probleemgedrag), is veel van de 

informatie die in dit onderzoek is verzameld niet standaard beschikbaar voor de (meeste) mannelijke 

gedetineerden in Nederland. Tegelijkertijd is sommige informatie mogelijk wel beschikbaar, maar in 

een andere vorm of via een andere methode dan zoalsin het huidige rapport is beschreven. Derhalve 

is hieronder een overzicht gecreëerd van de beschikbare informatie na binnenkomst van een 

gedetineerde bij een PI.  

In principe zijn hierbij twee situaties te onderscheiden: (1) de gedetineerde stroomt in vanuit de vrije 

samenleving in de eerste PI van verblijf (ongeacht of hij eerder gedetineerd is geweest), of (2) de 

gedetineerde wordt overgeplaatst vanuit een andere PI of HvB. De hoeveelheid beschikbare informatie 

en de bron van deze informatie is afhankelijk van de situatie waarin de gedetineerde zich bevindt.  

 

B5.1 Binnenkomst gedetineerde bij eerste PI van verblijf 
Indien de gedetineerde instroomt vanuit de vrije samenleving  in een PI wordt de 

informatieverzameling opgestart. Wanneer een gedetineerde al eerder gedetineerd is geweest, is het 

mogelijk om een aantal informatiebronnen te raadplegen, waaronder de RISc en het penitentiair 

dossier (PENdossier). 

 

Inkomsten, Screening en Selectieprocedure 
Na binnenkomst van de gedetineerde, is het streven om binnen 10 werkdagen de standaardprocedure 

Inkomsten, Screening en Selectie (ISS) af te ronden. De ISS-procedure is een gestandaardiseerde 

screening die het proces van informatie verzamelen stroomlijnt (Programma Modernisering 

Gevangeniswezen. Tweede voortgangsrapportage., 2009). De ISS-procedure bestaat uit verschillende 

onderdelen, waaronder een intake met de casemanager, penitentiair inrichtingswerker (PIW’er), een 

tiendaagse observatie van de gedetineerde door de PIW’er en een intake bij de medische dienst. De 

informatie die met de ISS-procedure verzameld wordt, wordt verwerkt in het Detentie- en Re-

integratieplan (D&Rplan), dat voor alle gedetineerden opgesteld wordt .  

De informatie die tijdens de ISS-procedure wordt verzameld en opgeslagen in het D&Rplan is een 

combinatie van psychosociale, neurobiologische en medische kenmerken. Het D&Rplan kent drie 

aandachtsgebieden: veiligheid en beveiliging, zorg en begeleiding, en re-integratie en resocialisatie, en 

is de basis voor de invulling van de verdere detentie van de gedetineerde (Programma Modernisering 

Gevangeniswezen. Tweede voortgangsrapportage., 2009). Het D&Rplan is een dynamisch document: 
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tijdens detentie wordt het plan periodiek geactualiseerd met input van alle relevante disciplines 

(PIW’ers, arbeid, sport, onderwijs en trainingen). 

Casemanager. Iedere gedetineerde krijgt een casemanager toegewezen die de regie voert over de 

uitvoering van  het D&Rplan, terwijl de gedetineerde ook zelf verantwoordelijk is  voor de uitvoering 

van zijn plan. De casemanager brengt samen met de gedetineerde de zogenaamde ‘vijf 

basisvoorwaarden’ (Schulden, Huisvesting, Inkomen & Werk, ID-bewijs en Zorg) in kaart. Zo wordt 

bijvoorbeeld besproken hoe de huisvesting van de gedetineerde voor detentie was en of hij verwacht 

daar naar terug te kunnen keren na detentie. Ook vraagt de casemanager uit hoe de thuissituatie en 

persoonlijke situatie van de gedetineerde voor en tijdens zijn detentie is. De casemanager vraagt 

verder uit welke verzekeringen de gedetineerde heeft, om zicht te krijgen op of er bijvoorbeeld 

verzekeringen stopgezet moeten worden (dit gaat met name om de zorgverzekering). Ook controleert 

de casemanager of de gedetineerde in het bezit is van een identiteitsbewijs. 

Om inzicht te krijgen in hoe gemotiveerd de gedetineerde is om te veranderen, kan de casemanager 

hem vragen of hij de Reflector in wil vullen. De Reflector is een digitale vragenlijst die de gedetineerde 

de mogelijkheid geeft om over zichzelf, zijn levensopvattingen en beweegredenen na te denken. De 

gedetineerde is niet verplicht de Reflector in te vullen 9, maar het kan hem ondersteunen in het vormen 

van een zelfbeeld. Ook geeft de Reflector inzicht in de persoonlijke eigenschappen van de 

gedetineerde en welke factoren hem beïnvloeden (Commissie van Toezicht, 2017b; Dienst Justitiële 

Inrichtingen, z.d.). 

PIW’er. Elke gedetineerde heeft naast het gesprek met de casemanager ook contact met een PIW’er. 

De PIW’er bespreekt met de gedetineerde verschillende praktische zaken, die meer betrekken op het 

dagelijks leven in de PI. Zo vraagt de PIW’er kort uit of de gedetineerde  rookt, aan welke activiteiten 

in de gevangenis hij wil deelnemen (bv. onderwijs, arbeid, godsdienstige activiteiten), wat zijn dieet is 

en of er bezoek verwacht kan worden. In aanvulling op het gesprek voert de PIW’er gedurende 10 

dagen een observatie van de gedetineerde uit, waarin hij bekijkt of de gedetineerde ongewenst gedrag 

(bv. agressie, vluchtgedrag), afwijkend gedrag (bv. slechte persoonlijke hygiëne, zelfverwonding) en/of 

verslavingsgedrag vertoond. Op deze manier poogt de PIW’er een indruk te krijgen van het gedrag van 

de gedetineerde en hoe psychisch belastbaar hij is. 

Medische dienst. De gedetineerde heeft tevens een intake bij de medische dienst van de PI. Deze 

intake wordt binnen 24 uur na binnenkomst gedaan. Voor de intake is een standaardvragenlijst 

beschikbaar en de medewerker van de medische dienst kan aan de hand van deze lijst de medische 

situatie van de gedetineerde uitvragen. Zo wordt er bijvoorbeeld uitgevraagd wie de huisarts van de 

gedetineerde is, of - en zo ja welke - medicatie hij nodig heeft, of hij lichamelijke en/of psychische 

problemen ervaart en of hij wel eens onder behandeling van een specialist of gedragsdeskundige heeft 

gestaan. De medische dienst kan ook informatie over de psychische of somatische situatie van de 

gedetineerde opvragen vanuit Microhis, een landelijke database voor artsen, specialisten en 

verpleegkundigen. Alleen het medisch personeel heeft toegang tot Microhis en mag hier alleen met 

toestemming van de gedetineerde informatie uit delen met derden.  

                                                           
9 De gedetineerde is wel verplicht de Reflector in te vullen als hij wil doorstromen naar het ‘Plusprogramma’, 
waarbij hij bepaalde voorrechten verwerft (zoals een avondprogramma, vrij op de afdeling mogen bewegen 
wanneer er geen programma is, etc.). 
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Penitentiair dossier 
Voor iedere gedetineerde wordt, naast het D&Rplan, een PENdossier aangelegd door de afdeling 

Gedetineerdenzaken. Het PENdossier heeft een vaste indeling, vastgelegd in de Penitentiaire 

Maatregel (artikelen 36 en 37). Zo moet het PENdossier onder andere een overzicht geven van de (1) 

periodes en inrichtingen van verblijf, (2) selectie- en plaatsingsvoorstellen, (3) registratiekaarten en (4) 

andere justitiële documenten en kopieën van eventuele strafrapporten. In het PENdossier staan dus 

ook eerdere detenties vermeld en wanneer een gedetineerde tijdens een detentie overgeplaatst 

wordt naar een andere PI,  dan gaat het PENdossier met hem mee. Welke documenten er in het 

PENdossier opgenomen mogen worden, ligt vast. Er zijn ook documenten die wel op de gedetineerde 

betrekking hebben, maar geen plaats hebben in het PENdossier. Die documenten worden vastgelegd 

in het Inrichtingsdossier (Pm art.37, lid 2; (Commissie van Toezicht, 2017a)). Beide dossiers worden 

bewaard in de elektronische omgeving TULP (Ten Uitvoer Legging Penitentiaire beschikkingen). 

 

Reïntegratiecentrum 
Het Reïntegratiecentrum (RIC) van de PI nodigt elke gedetineerde uit voor een intakegesprek. Sinds 

kort (half april 2018, persoonlijke communicatie) is het de bedoeling dat dit standaard ingezet wordt. 

Tijdens deze intake wordt er besproken waar de gedetineerde hulp bij nodig heeft in praktische zin. 

De gedetineerde kan bijvoorbeeld doorgeven welke websites hij nodig denkt te hebben om een baan 

te vinden, zodat het RIC deze websites op een zogenaamde white list kan zetten. Het is ook mogelijk 

om de gedetineerde in het RIC de Taalmeter 1F te laten doen. Hiermee kan gecheckt worden of sprake 

is van  laaggeletterdheid. De Taalmeter wordt in het algemeen nog voor de Reflector ingevuld en zal 

dus vrij vroeg in de eerste periode na binnenkomst afgenomen worden. De Taalmeter wordt niet 

standaard in elke PI afgenomen. 

 

RISc 
De RISc is een instrument dat ook veel informatie over de gedetineerde en eventueel aanwezige 

criminogene factoren kan geven. De RISc is reeds uitvoerig besproken in dit rapport. Voor een deel van 

de gedetineerden is bij binnenkomst in de PI al een RISc beschikbaar of er is er een in de maak, 

bijvoorbeeld bij preventief gehechten. Wanneer de RISc al afgenomen is, is dit vaak gebeurd ten 

behoeve van de voorlichtingsrapportage die de Reclassering verzorgt voor de rechtbank. Als er geen 

RISc beschikbaar is, maar men meent dat er wel één nodig is, dan kan de RISc alsnog op verzoek van 

DJI afgenomen worden. Hier is de PI verantwoordelijk voor. Dit gaat dan voornamelijk om 

gedetineerden die langere tijd in detentie zullen verblijven. Het is mogelijk om de RISc voor langere 

tijd en over meerdere detenties heen te gebruiken. Wanneer de RISc opnieuw gebruikt wordt bij een 

nieuwe detentie, wordt hij echter wel geactualiseerd aan de hand van de meest recente situatie. 

 

SCIL 18+ 
De PI kan, indien gewenst, de SCIL inzetten om een beter beeld van de gedetineerde te krijgen. Aan de 

hand van de SCIL kunnen de medewerkers een inschatting maken van een mogelijke licht 

verstandelijke beperking bij de gedetineerde. Het afnemen van de SCIL is niet in elke PI onderdeel van 

de standaardprocedure, de meeste PI’s gebruiken het instrument op dit moment zelfs (nog) niet. In de 

PI Leeuwarden loopt op dit moment een pilot waarbij de SCIL bij bijna alle gedetineerden na 

binnenkomst wordt afgenomen en de ervaringen zijn vooralsnog goed. Dankzij de afname van de SCIL 
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hebben de medewerkers het idee dat ze  een betere inschatting kunnen maken van hoe een 

gedetineerde het best benaderd kan worden en wat hij naar verwachting wel of niet aankan. 

 

B5.2 Overplaatsing vanuit een andere PI of HvB 
Wanneer een gedetineerde overgeplaatst wordt vanuit een andere PI of het HVB, is de 

informatieverzameling zoals hierboven beschreven in de meeste gevallen opgestart in de PI van 

herkomst. De verzamelde informatie, in de vorm van dossiers, kan dan worden overgedragen aan de 

ontvangende PI. Veel informatie wordt via digitale systemen (bv. TULP) overgedragen, waaronder de 

selectiebeslissing die bepaalt in welk regime de gedetineerde geplaatst wordt. Ook het PENdossier, 

het medisch dossier en (indien beschikbaar) de RISc worden (digitaal, via JD-online 10) overgedragen 

van de zendende PI naar de ontvangende PI. Het PENdossier wordt direct naar de afdeling 

Gedetineerdenzaken van de ontvangende PI gestuurd. Vervolgens is het aan de zendende PI om 

voorafgaand aan de komst van de gedetineerde contact op te nemen met de medische dienst van de 

ontvangende PI om de medische situatie van de gedetineerde door te spreken. De medewerkers 

bespreken of een gedetineerde medicijnen nodig heeft en zo ja, welke dit zijn en in welke doses. Het 

overleg is aanvullend op het dossier en stelt de ontvangende PI in staat om voorbereidingen te treffen 

op de komst van de gedetineerde. Uiteraard zijn er gedetineerden zonder medische situaties die 

aandacht vragen, dus dit overleg gebeurt niet in alle gevallen.  

Wanneer er alleen dossier worden overgedragen, is er sprake van een koude overdracht.  In aanvulling 

op de koude overdracht is het mogelijk een warme overdracht van informatie te organiseren. In dat 

geval vindt er ter aanvulling op de overdracht van de dossiers ook een collegiale overdracht van 

informatie plaats tussen ofwel de afdelingshoofden, ofwel de casemanagers. Deze warme overdracht 

is geen standaardgegeven, maar wordt voornamelijk georganiseerd om de orde, rust en veiligheid in 

de PI te bewaken, aldus medewerkers van de PI Leeuwarden. Het gaat dan in het bijzonder om 

gedetineerden met een speciale status, bijvoorbeeld een GVM (Gedetineerde met Vlucht- of 

Maatschappelijk risico), een gedetineerde met een handel in de inrichting of gewelddadige 

gedetineerden. Door de warme overdracht kunnen zij dan gelijk in kaart gebracht worden en kan het 

eventueel voortgezet crimineel handelen gestopt of voorkomen worden. Zoals genoemd is de warme 

overdracht geen vast gegeven en er is dan ook geen standaardformat voor. Desgevraagd geeft de PI 

Leeuwarden aan dat ze meer nadruk op de warme overdracht zouden waarderen. 

Naast de overdracht van dossiers start de ontvangende PI ook een aanvullende informatieverzameling. 

Zo wordt er een inrichtingsdossier aangelegd voor de gedetineerde, aangezien dit één van de dossiers 

is die niet wordt overgedragen van de ene PI naar de andere. Ook heeft de gedetineerde een intake 

met een PIW’er, de medische dienst en het RIC van de ontvangende PI. Uiteraard worden het D&R 

plan en het PENdossier gedurende het verblijf van de gedetineerde in de PI verder uitgebreid en 

aangevuld. 

 

B5.3 Samenvattend 
In de eerste periode na binnenkomst van de gedetineerde in een PI, lijkt er veel informatie beschikbaar 

te zijn en te worden verzameld. De beschikbare bronnen lijken ook een breed spectrum aan informatie 

te bieden voor verschillende medewerkers. Dit is ook de ervaring binnen de PI, zo geeft de PI 

Leeuwarden bijvoorbeeld aan dat voor hen de huidige bronnen toereikend zijn en dat zij niet ervaren 

dat er nog cruciale informatie mist. Het ligt echter voor de hand om de informatie over gedetineerden 

                                                           
10 JD-online is de digitale toegang tot het Justitieel Documentatie Systeem (JDS). 
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die in de eerste periode na binnenkomst beschikbaar is te vergelijken met de psychosociale en 

neurobiologische informatie die in dit rapport verzameld is, op basis van de nieuwe bevindingen in dit 

rapport. Dit stelt ons ook in staat te beoordelen of er eventueel nog informatie mist die nuttig kan zijn 

voor de benadering, begeleiding en eventuele behandeling van de gedetineerden. 

 

Psychosociale criminogene factoren 
Het is duidelijk dat de meest uitgebreide en volledige bron van informatie over psychosociale 

criminogene factoren inde PI de RISc is. Het huidige rapport toont ook de waarde van de informatie 

die met de RISc verzameld wordt. De RISc is echter niet voor elke gedetineerde beschikbaar, aangezien 

het instrument niet standaard wordt ingezet (het wordt met name ingezet voor langer verblijvende 

gedetineerden) en het is onduidelijk in hoeverre de informatie uit de RISc ook daadwerkelijk gebruikt 

wordt voor de behandeling en begeleiding van de gedetineerde tijdens zijn detentie. Daarbij kost het 

afnemen van het interview, verzamelen van aanvullende informatie en invoeren van de beoordeling 

tijd, die mogelijk niet altijd beschikbaar is. Naast de RISc zijn er een aantal instrumenten die ook nog 

een kleine mate van informatie over psychosociale criminogene kenmerken bieden. De Reflector kan 

inzicht bieden in de motivatie van de gedetineerde, wat in beperkte mate vergelijkbaar is met de schaal 

‘Denkpatronen’ in de RISc. De gedetineerde is echter niet verplicht de Reflector in te vullen en de 

Reflector wordt ook (nog) niet ingezet om op deze manier psychosociale informatie te verzamelen. Tot 

slot is er nog summiere informatie beschikbaar in het D&Rplan, in de vorm van een aantal 

onderwerpen die door de PIW’er dan wel casemanager worden uitgevraagd. Hierbij valt te denken aan 

informatie over de thuissituatie en persoonlijke situatie van de gedetineerden, enigszins vergelijkbaar 

met de schalen ‘Relaties’ en ‘Huisvesting’. Andere bronnen die inzicht bieden in deze factoren lijken er 

niet te zijn. 

Het is duidelijk dat de PI over de meeste psychosociale criminogene informatie beschikt op het 

moment dat de RISc afgenomen is en er gebruik wordt gemaakt van de informatie die daarmee 

verzameld wordt. Wanneer dit instrument niet gebruikt wordt, bieden de bronnen binnen de PI enige 

informatie, maar geen inzicht in het volledige spectrum van psychosociale factoren. Het huidige 

rapport laat zien hoe nuttig deze informatie kan zijn en onderstreept het belang van het volledig 

benutten van de mogelijkheden die de PI heeft om de psychosociale criminogene factoren in kaart te 

brengen. 

 

Neurobiologische factoren 
Op het eerste oog lijkt er weinig informatie over neurobiologische kenmerken en executief 

functioneren van een gedetineerden beschikbaar te zijn vanuit de bronnen waar de PI over beschikt. 

Een bron die eventueel informatie over deze kenmerken zou kunnen bevatten, lijkt de 

observatieperiode te zijn die de PIW’er in acht neemt. De PIW’er kijkt naar het gedrag van de 

gedetineerde en is in staat in beperkte mate aantekeningen te maken van hoe een gedetineerde 

bijvoorbeeld omgaat met anderen. 

Op het eerste oog lijkt er weinig informatie over neurobiologische kenmerken van de gedetineerden 

beschikbaar te zijn vanuit de bronnen waarover de PI beschikt. Op dit moment wordt er geen 

neurobiologische testbatterij afgenomen in detentie, terwijl het huidige rapport laat zien dat de 

informatie die deze testen opleveren, mogelijk van toegevoegde waarde zijn op onder andere de 

psychosociale informatie die uit de RISc wordt gewonnen. De observatie die de PIW’er uitvoert kan 

hier uitkomst bieden, hij of zij kan noteren hoe empathisch de gedetineerde is, of hij zich goed 
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concentreren en hoe zijn inhibitie is. Het is echter wel zo dat PIW’ers dan eerst getraind moeten 

worden om dit soort observaties effectief uit te kunnen voeren. Het toevoegen van enkele 

neurobiologische testen in de eerste periode na binnenkomst, zouden de observaties van de PIW’er 

kunnen ondersteunen, aanvullen en vergemakkelijken. Tijd is een groot goed voor de medewerkers 

binnen de PI en daarom zal er zorgvuldig gekeken moeten worden welke testen weinig tijd in beslag 

nemen en de overige informatieverzameling zo efficiënt mogelijk aanvullen. 

Het is mogelijk een selectie te maken in testen die niet te veel tijd in beslag nemen. Daarbij behoeven 

de testen die in het huidige onderzoek zijn opgenomen geen uitgebreide speciale training, waardoor 

deze afgenomen kunnen worden door bijvoorbeeld de PIW’er of de casemanager. Goede voorbeelden 

van zulke testen zijn de d2, een aandachts- en concentratietest en de M-WCST, een test van cognitieve 

flexibiliteit. Deze tweede test geeft de medewerkers bijvoorbeeld een idee van hoe goed een 

gedetineerde in staat zal zijn zich aan te passen aan nieuwe regels, wat wellicht bij kan dragen aan de 

inschatting van hoe gedetineerden zich aan een nieuwe situatie met nieuwe regels en richtlijnen 

aanpassen. Het toevoegen van neurobiologische testen kan bijdragen aan een meer gestructureerde 

informatieverzameling van neurobiologische kenmerken van gedetineerden.  

 

LVB 
Hoewel uit Hoofdstuk 3 blijkt dat veel gedetineerden een indicatie voor een LVB - en de daarbij 

horende zorgbehoeften - hebben, is hier in de PI op dit moment weinig structurele aandacht voor. 

Naar ons weten is de PI Leeuwarden momenteel de enige PI die de SCIL 18+ op structurele basis 

afneemt bij nieuwe gedetineerden, in ieder geval onder de deelnemende PI’s. Dit betekent dat er geen 

informatie over LVB beschikbaar is over de gedetineerde, tenzij er een eerdere diagnose beschikbaar 

is. De Taalmeter geeft weliswaar inzicht in de laaggeletterdheid onder de gedetineerden, maar ook 

deze test wordt niet structureel afgenomen en is zeker geen indicator voor een LVB.  

Eerder onderzoek suggereert dat gedetineerden met een LVB mogelijk meer moeite hebben met het 

begrijpen van nieuwe informatie (Talbot, 2007). Gezien de hoge prevalentie van een indicatie voor LVB 

in detentie, zoals beschreven in Hoofdstuk 4, lijkt DJI veel winst te kunnen behalen wanneer de SCIL 

systematisch na binnenkomst in detentie af wordt genomen als onderdeel van de ISS-procedure. Bij 

binnenkomst in detentie verandert er veel voor een gedetineerde en moet hij veel nieuwe informatie 

verwerken. Wanneer deze informatievoorziening aangepast kan worden op het functioneren van de 

gedetineerde (door bijvoorbeeld informatie te versimpelen), kan dit de transitie voor de gedetineerde 

vergemakkelijken.  
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Figuur B5.1. Stroomdiagram van de beschikbare informatie na binnenkomst van een gedetineerde. 
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