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Samenvatting 

 
Achtergrond onderzoek  
 
Naar aanleiding van het rapport ‘Gedragsinterventies voor justitiabelen’ (Fischer, Captein, & 
Zwirs, 2012) werd in 2012 een start gemaakt met het verzorgen van de Mindfulness Based 
Stress Reduction (MBSR-)training voor gedetineerden in zes Penitentiaire Inrichtingen (PI’s) 
in Nederland. MBSR is een acht-weekse training die, in deze context, wordt verzorgd door 
Boeddhistisch geestelijk verzorgers. Aanleiding voor de introductie van de MBSR-training was 
de constatering van een laag zelfvertrouwen en een hoge stressgevoeligheid onder gedetineer-
den. Deze factoren zouden onvoldoende worden afgedekt door het huidige aanbod van inter-
venties en risicofactoren vormen voor crimineel gedrag en voor verminderde responsiviteit bij 
cognitieve gedragstrainingen.  
Een eerste pilotstudie (Van Zessen, 2016) liet positieve resultaten zien bij deelnemers die de 
MBSR-training in detentie hadden gevolgd. Deelnemers rapporteerden een significante afna-
me van psychische klachten en agressie en een toename van het inlevingsvermogen na de 
training in vergelijking met de periode voor de training.  
Voordat verdere beleidsmatige stappen gezet kunnen worden met betrekking tot MBSR in 
detentie is het echter van belang om zicht te krijgen op de werkzame mechanismen en uit-
voerbaarheid van de MBSR-training in het algemeen en voor justitiabelen in het bijzonder. 
Het in dit rapport weergegeven onderzoek beoogde hieraan een bijdrage te leveren.  
 
 
Mindfulness Based Stress Reduction 
 
De MBSR-training werd ontwikkeld door Jon Kabat-Zinn in de jaren ’80 van de vorige eeuw 
(Kabat-Zinn, 1990). Het is een intensief trainingsprogramma waarbij gebruik wordt gemaakt 
van verschillende Mindfulness oefeningen (bodyscan, meditatieoefeningen, bewegingsoefe-
ningen).  
De MBSR-training bestaat uit een acht weken durend groepsprogramma waarbij deelnemers 
elkaar elke week 2,5 – 3 uur ontmoeten voor groepssessies. Naast deze wekelijkse training is er 
een 6-uur durende stiltedag in het weekend tussen sessie zes en zeven. Deelnemers aan de 
training oefenen Mindfulness als huiswerk zes dagen per week, 45 minuten per dag.  
Binnen de PI’s wordt de MBSR-training uitgevoerd door geschoolde Mindfulness-trainers, die 
werkzaam zijn als Boeddhistisch geestelijk verzorger binnen de PI. De training is onder-
gebracht bij het onderdeel Terugkeeractiviteiten (TRA) dat de re-integratie van gedetineerden 
in de samenleving beoogt.   
 
 
Onderzoeksvragen en -methode 
 
De doelstelling van het in het rapport weergegeven onderzoek was om, ter voorbereiding op 
een uitvoerige effect-evaluatie, na te gaan wat reeds bekend is over de werkzame mechanis-
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men van Mindfulness en de MBSR-training (planevaluatie) en of de MBSR-training binnen de 
detentiesituatie van de PI’s wordt uitgevoerd zoals beoogd (procesevaluatie).  Op basis van 
deze doelstelling zijn de volgende zeven onderzoeksvragen geformuleerd: 
 
Met betrekking tot de planevaluatie 

1. Wat zijn de veronderstelde werkingsmechanismen en effecten van MBSR? 
2.  Is er empirische evidentie te vinden voor de werking van deze mechanismen in het alge-

meen, en in het justitiedomein (waaronder detentie) en in met detentie vergelijkbare 
omstandigheden in het bijzonder?  

3. Zijn er condities (in detentie) en/of kenmerken van deelnemers (in detentie), die 
productief of contraproductief (kunnen) werken op de werkzaamheid van MBSR? Zo ja, 
welke zijn dit? 

4. Op welke wijze wordt in de empirie (zie vraag 2) gemeten of de mechanismen inderdaad 
werken zoals verondersteld? 

 
Met betrekking tot de procesevaluatie 

5. Hoe verloopt de werving en selectie van deelnemers? Zijn er contra-indicaties voor deel-
name? 

6. Wordt de MBSR in het Nederlandse gevangeniswezen uitgevoerd zoals beoogd? Hoe 
wordt omgegaan met de door het Radboud Universitair Medisch Centrum voor 
Mindfulness gesignaleerde knelpunten? 

7. Vinden na de training vervolgactiviteiten plaats? Zo ja, welke? Met welk doel? Worden 
deze uitgevoerd zoals beoogd? 

 
Om antwoord te geven op de eerste vier onderzoeksvragen zijn allereerst de effecten van 
MBSR geïnventariseerd aan de hand van de domeinen cognitie en psychosociaal functioneren. 
Met behulp van een literatuuronderzoek is nagegaan of dit Mindfulness-Cognitie-
Psychosociaal functioneren model bruikbaar is om de directe en indirecte effecten van de 
MBSR-training te bepalen. In eerste instantie zijn alle toepassingsgebieden betrokken, waarna 
het onderzoek zich heeft toegespitst op het justitiedomein. De literatuur werd onderzocht 
door het raadplegen van handboeken die betrekking hebben op Mindfulness. Daarnaast 
werden relevante, peer-reviewed publicaties in wetenschappelijke databases geraadpleegd, 
waarbij gebruik werd gemaakt van vooropgestelde zoektermen. De gegevens van dit 
literatuuronderzoek zijn verwerkt volgens de methode van het scoping review.  
De laatste drie onderzoeksvragen zijn onderzocht met behulp van interviews die gehouden 
zijn met 22 aselect gekozen deelnemers, 10 sleutelpersonen en de 4 MBSR-trainers. De inter-
views zijn uitgevoerd in vijf van de zes PI’s waar de training is uitgevoerd: PI Dordrecht, PI 
Krimpen a/d IJssel, PI Roermond, PI Veenhuizen en PI Vught. Daarnaast zijn achtergrond-
gegevens (leeftijd, etnisch culturele achtergrond, duur detentie, reden detentie, aanwezigheid 
Licht Verstandelijke Beperking (LVB) en High Impact Crime (HIC) van de deelnemers ver-
zameld door middel van dossieronderzoek. Deze data en de gekwantificeerde vragen uit de 
interviews zijn geanalyseerd door middel van beschrijvende statistiek. De kwalitatieve inter-
viewgegevens zijn kwalitatief-beschrijvend gerapporteerd.   
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Resultaten 
 
Planevaluatie 
Het literatuuronderzoek laat zien dat Mindfulness een positieve uitwerking heeft op het exe-
cutief functioneren van beoefenaars. Executief functioneren is een belangrijk aspect van cog-
nitie: het is een verzameling regulerende functies die onder anderen ten grondslag liggen aan 
sociaal-adaptief gedrag. Voorbeelden zijn gerichte en verdeelde aandacht, werkgeheugen, in-
hibitie (op gedragsgebied te vertalen naar impulscontrole), en cognitieve flexibiliteit. Uit de 
literatuur bleek ook dat Mindfulness een positief effect heeft op de emotieregulatie: personen 
die Mindfulness beoefenen of trainen ervaren meer helderheid over, of inzicht in hun emoties, 
gaan beter om met aversieve stimuli, herstellen sneller van negatieve emoties en worden min-
der agressief na sociale uitsluiting.  
Veel studies onderzochten het effect van Mindfulness op stressresponsiviteit en stressregula-
tie. In deze studies werd duidelijk dat het beoefenen van Mindfulness en het trainen van 
Mindfulness door middel van de MBSR-training leidt tot een afname in ervaren stress en 
stresssymptomen. Evidentie voor deze effecten was van dusdanige kwaliteit dat stressreac-
tiviteit en regulatie inmiddels door velen worden gezien als het meest prominente werkings-
mechanisme van Mindfulness, waaraan ook effecten op mentale en fysieke gezondheids-
uitkomsten worden toegeschreven.  
Studies naar de effecten van Mindfulness op psychosociaal functioneren (inclusief psychopa-
thologie en sociaal-maatschappelijk functioneren) vonden een afname van angst en (de kans 
op terugval bij) depressie, toename van kwaliteit van interpersoonlijke relaties, een positieve 
invloed op de romantische relatie en evidentie dat Mindfulness kan beschermen tegen stress 
na het verlies van verbondenheid met anderen. Daarnaast had Mindfulness effect op verbon-
denheid met, en tevredenheid over het werk. 
 
In de literatuur werden verder aanwijzingen gevonden dat Mindfulness toepasbaar is binnen 
het justitiedomein en dat er vergelijkbare positieve resultaten zijn binnen de doelgroep gede-
tineerden als in andere klinische en niet-klinische groepen. Onderzoek naar Mindfulness bin-
nen het justitiedomein is echter nog maar zeer beperkt uitgevoerd.  
Mindfulness als training zou goed aan kunnen sluiten bij de tekorten die criminelen in het 
algemeen laten zien op het gebied van de cognitieve hersenfuncties. Wetenschappelijke evi-
dentie wijst namelijk uit dat zowel gewelddadige als niet-gewelddadige criminelen tekorten 
laten zien in executief functioneren. Aangezien gezond executief functioneren een voorwaarde 
is voor sociaal verantwoordelijk en moreel-ethisch gedrag, kan het verbeteren van executief 
functioneren bij gedetineerden door middel van de MBSR-training een veelbelovende manier 
zijn om het welzijn van deze personen te verhogen en maatschappelijke participatie te bevor-
deren 
De effecten van Mindfulness op de emotieregulatie kunnen ook de hypothese onderbouwen 
dat Mindfulness training bij (gewelddadige) delinquenten ingrijpt via verlaging van de fre-
quentie en intensiteit van de ervaren boosheid. 
Zoals eerder vermeld heeft Mindfulness onderzoek uitgewezen dat de training leidt tot ver-
laging van stressresponsiviteit. Echter, dit onderzoek is alleen uitgevoerd in groepen waarbij 
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sprake was van ‘overarousal’ door bijvoorbeeld werkstress in de niet-klinische groepen en 
angststoornissen in de klinische groepen. Mindfulness zou dus vooral effectief kunnen zijn bij 
gedetineerden waarbij sprake is van een verhoogde mate van stress, hetgeen vaker het geval 
lijkt te zijn in detentie omdat de justitiesetting zelf leidt tot verhoogde stress. Het is echter nog 
niet duidelijk hoe Mindfulness inspeelt op delinquenten met agressief, psychopathisch 
(callous-unemotional) gedrag.  
Uit onderzoek wordt wel duidelijk dat gedetineerden met een High Impact Crime status ge-
kenmerkt worden door beperkte cognitieve en sociale vaardigheden en dat er bij deze 
personen vaker sprake is van gedragsproblemen en –stoornissen. Dit lijkt echter geen be-
perking in te houden voor het succes van Mindfulness training, daar de literatuur laat zien dat 
hanteerbare vormen van psychopathologie en licht verstandelijke beperkingen geen grote 
beperkingen vormen voor het uitvoeren en de succeskans van Mindfulness trainingen. Om 
meer duidelijkheid te krijgen over de effecten van Mindfulness op HIC-plegers lijkt het wel 
noodzakelijk om verschillende groepen HIC-plegers te onderscheiden, zoals de berekenende 
HIC-plegers (die bijvoorbeeld delicten hebben gepleegd als moord met voorbedachten rade of 
een geplande overval met geweld) en de reactieve HIC-plegers (bijvoorbeeld: geweld als 
reactie op provocatie of intimidatie).   
 
Om het effect van de Mindfulness training in kaart te brengen zijn verschillende onderzoeks-
instrumenten voorhanden. Hetzelfde geldt voor het meten van cognitie en het psychosociaal 
functioneren. In het rapport wordt een overzicht gegeven van de instrumenten die in eerder 
onderzoek zijn gebruikt. Belangrijke overwegingen bij de keuze voor bepaalde instrumenten 
in een effectstudie zijn de betrouwbaarheid en validiteit van de instrumenten, de praktisch 
toepasbaarheid voor de doelgroep in detentie, de praktische toepasbaarheid in follow-up on-
derzoek, en de nadruk op een zogenaamde multi-method benadering, waarbij interviews / 
vragenlijsten, cognitieve taakopdrachten (in stressvolle en niet-stressvolle vormen), en onaf-
hankelijke gedragsobservaties als onderzoeksmethoden worden gecombineerd.  
 
Procesevaluatie 
Het profiel van deelnemers aan de training kwam redelijk overeen met de algemene populatie 
gedetineerden. Uitzondering hierop waren de afwezigheid van gedetineerden met LVB en de 
gedetineerden met wat lichtere delicten. Werving van deelnemers vond hoofdzakelijk plaats 
via de trainers en mond-tot-mond reclame van gedetineerden. Over inclusie- en exclusie-
criteria van de training waren trainers en sleutelpersonen het merendeels eens. Druk gedrag, 
stress en piekeren waren belangrijke informele inclusiecriteria voor de training. Psychiatrische 
problemen, zware medicatie, heftige gebeurtenissen (zoals overlijden van een familielid) en 
ongeschiktheid om in groepen te functioneren waren belangrijke exclusiecriteria. 
De trainingstrouw van deelnemers was goed: de aanwezigheid bij de training was hoog en 
huiswerk werd trouw uitgevoerd. Ook de mate waarin de training door de trainers volgens de 
richtlijnen wordt toegepast (de trainingsgetrouwheid) was goed: drie van de vier zijn gecertifi-
ceerd als trainer en een vierde volgt deze opleiding aan de Radboud Universiteit. Het protocol 
dat op basis van de Trainershandleiding (Van Zessen, 2016) is opgesteld, wordt integer 
uitgevoerd. De oorspronkelijke Trainershandleiding is wel aan de detentiesituatie aangepast. 
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Zo zijn er minder deelnemers per cursus, is de sessieduur korter en vindt nabespreking om 
redenen van veiligheid groepsgewijs plaats.  
Deelnemers waren tevreden over de training; wel kan er nog aandacht worden gegeven aan 
verbetering van de huiswerkmap en de CD. Ook trainers waren tevreden over de uitvoer-
baarheid van de training binnen detentie. Facilitering onder de staf heeft nog wel aandacht 
nodig.  
De belangrijkste knelpunten tijdens de training waren doorkruising met andere activiteiten, 
gehorigheid in de ruimte, beschikbaarheid van CD-spelers, groepssamenstelling en continuï-
teit in het aanbieden van de training.  
Generalisatiemogelijkheden na de training, vervolgactiviteiten en nazorg zijn niet beschreven 
en worden niet systematisch uitgevoerd.  
Deelnemers, trainers en sleutelpersonen waren positief over de ervaringen na het volgen van 
de training. De belangrijkste verbeteringen gerapporteerd door de deelnemers na de training 
waren minder boosheid en stress, een betere coping (met andere woorden ‘een beter 
aanpassingvermogen’), meer zelfvertrouwen en een toegenomen impulscontrole.  
 
 
Conclusie en discussie 
 
Concluderend kan gesteld worden dat de MBSR-training goed toepasbaar is binnen detentie. 
In de literatuur werd evidentie gevonden voor de toepasbaarheid en positieve effecten van 
MBSR, zowel in het algemeen als in het justitiedomein.  
Hiernaast werd gevonden dat een minder goed functioneren op cognitief en psychosociaal 
gebied geen belemmering hoeft te vormen voor deelname aan, en het succes van Mindfulness 
training. Deze relatieve zwaktes kunnen juist worden gezien als gebieden waarop vooruitgang 
kan worden geboekt door het volgen van Mindfulness training. Daarbij vertalen de positieve 
effecten zich mogelijk verder naar de diverse aspecten van het persoonlijk en sociaal-maat-
schappelijk functioneren.  
Uit de procesevaluatie blijkt dat deelnemers en trainers positief zijn over de training en dat de 
motivatie voor de training hoog is. Daarnaast blijkt de trainingstrouw van deelnemers en de 
trainingsgetrouwheid van trainers hoog te zijn.  
 
Aandachtspunten voor de uitvoering van de training 
Verschillende respondenten geven aan dat de uitvoering van de training in de praktijk verder 
geoptimaliseerd kan worden. Meer aandacht zou bijvoorbeeld uit kunnen gaan naar de wer-
ving van deelnemers, voorlichting voor personeel binnen de PI’s, het voorkomen van prak-
tische knelpunten tijdens de uitvoering van de training en het beschrijven van vervolg-
activiteiten en nazorgtrajecten. Ten eerste zou in de werving een grotere rol weggelegd kun-
nen worden voor TRA-medewerkers en mentoren. Voorwaarde hiervoor zou zijn dat zij op de 
hoogte zijn van de inhoud en te verwachten resultaten van de training. Voorlichting door 
MBSR-trainers wordt hiervoor noodzakelijk geacht. Dit zou ook bijdragen aan het draagvlak 
onder personeel tijdens de uitvoering van de training.  
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Daarnaast zou het van belang zijn om praktische knelpunten (bijvoorbeeld op het gebied van 
geluidsoverlast, overlap met andere activiteiten, en groepssamenstelling) tijdens de uitvoering 
van de training zoveel mogelijk te voorkomen.  
Afgaande op de mening van de deelnemers lijkt de MBSR-training vooral positieve effecten te 
hebben op boosheid, stress, coping, zelfvertrouwen en impulscontrole. De training lijkt daar-
mee de lacune te kunnen vullen die bestond in het aanbod voor gedragsinterventies voor 
justitiabelen, met name op het gebied van zelfvertrouwen en stress. De training lijkt van 
belang op meerdere (stressvolle) momenten binnen de fasering van detentie, zoals bijvoor-
beeld aan de beginfase en tijdens de fase waar er voor gedetineerden meer ruimte komt om te 
reflecteren op het eigen handelen.  
 
Implicaties voor verder onderzoek 
Voor de toekomstige toepassing van MBSR in detentie is het van groot belang wetenschap-
pelijk beter onderbouwde antwoorden te krijgen op vragen zoals: “Leidt MBSR ook bij gede-
tineerden tot verbetering van het persoonlijke en psychosociale functioneren?”, “Wat is de rol 
van de executieve functies, de emotieregulatie en de stresshantering?”, “Welke trainingsonder-
delen leiden precies tot positieve effecten?”, en: “In hoeverre zijn procesaspecten van de trai-
ning van invloed op al dan niet slagen van de training?”     
Om de vraag naar de effectiviteit van MBSR in detentie goed te kunnen beantwoorden zou 
een prospectief onderzoek kunnen worden opgezet met aselect gekozen experimentele en con-
trolegroepen. Verder zou hierbij een quasi-experimentele benadering kunnen worden geko-
zen waarbij natuurlijke variatie in procesaspecten gekwantificeerd worden opgenomen in het 
onderzoeksdesign.  Het is daarbij van belang dat de steekproeven groot genoeg zijn, o.a. om de 
resultaten van Mindfulness in verschillende groepen (zoals verschillende delictgroepen, aan-
wezigheid van psychopathie en psychopathologie, etc.) te kunnen vergelijken.  
Als theoretisch kader voor onderzoek naar Mindfulness in detentie kan het in dit onderzoek 
gepresenteerde Mindfulness-Cognitie-Psychosociaal functioneren model gebruikt worden.  
 
 


