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Dankwoord 
 

Dit rapport doet verslag van een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het WODC op aanvraag 

van de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De dataverzameling 

van het onderzoek is uitgevoerd in de periode van oktober 2017 tot en met maart 2018. 

Het afgelopen jaar hebben veel 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: Inga, Danilo, Amy en Denise. Inga heeft tevens een grote rol gespeeld bij het verwerken van de 

verzamelde data. Zonder hun bijdrage was het onderzoek zoals het nu voor u ligt niet tot stand 

gekomen. Tevens willen wij onze collega Naomi bedanken voor haar hulp bij en grote bijdrage aan het 

verzamelen van de data en het vertalen van het instrumentarium.  

Graag willen we ook de begeleidingscommissie onder leiding van prof. dr. Robbert-Jan Verkes noemen. 

Wij zijn hem en de commissieleden, dr. Gerrit Haverkamp, dr. Annelies Jorna , dr. Liza Cornet, dr. Anne-

Marie Slotboom, Agnes de Lima-Heyns, drs. Ellen Righart en mr. drs. Saskia de Reuver (zie ook Bijlage 

1) 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 aan de directie en medewerkers van de JICN die bereid waren 

deel te nemen aan dit gedetineerdenonderzoek en alle medewerkers die bereid waren tijd vrij te 

maken om ons en de studenten te ontvangen en begeleiden tijdens de bezoeken en onderzoeksdagen. 

We willen in het bijzonder Micha van de Vorst en Lucrecia Paulina noemen, die niet alleen tijdens de 

onderzoeksperiode, maar ook voor en na ons bezoek veel ondersteuning hebben geboden.  

Tevens danken we de medewerkers van Stichting Reclassering Caribisch Nederland en met name 

Desire Frans, voor hun bijdrage aan en ondersteuning tijdens het onderzoek. 

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

waren 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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Afkortingen 
 

BES Bonaire, Sint Eustatius, en Saba 

CPT  European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment 

DJI  Dienst Justitiële Inrichtingen 

JICN  Justitiële Inrichting Caribisch Nederland 

LVB  Licht verstandelijke beperking 

PI  Penitentiaire Inrichting 

RISc  Recidive Inschattingsschalen 

WODC  Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 
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Samenvatting 
 

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

kenmerken van mannelijke gedetineerden in Caribisch Nederland in 2018. In de startnotitie voor dit 

onderzoek wordt door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) gesteld dat onder het personeel van de 

inrichting de indruk bestaat dat de gedragsproblematiek van gedetineerden in de Justitiële Inrichting 

Caribisch Nederland (JICN) verergert. Momenteel is er echter geen goed zicht op de kenmerken van 

de gedetineerdenpopulatie in Caribisch Nederland.  Daarom is in dit rapport een overzicht gegeven 

van enkele psychosociale en neurobiologische kenmerken, inclusief de indicatie voor een licht 

verstandelijke beperking. Daaraan voorafgaand wordt aandacht besteed aan zowel de 

detentieomstandigheden in de JICN, als de maatschappelijke en juridische inbedding daarvan. 

Begin 2018 zijn verschillende neuropsychologische testen afgenomen bij 43 mannelijke gedetineerden 

en zijn – indien beschikbaar en toegestaan – de psychosociale kenmerken van deze gedetineerden 

opgevraagd bij de Stichting Reclassering Bonaire (N=25). Dit betreft een representatieve, doch kleine 

sample gedetineerden uit de JICN, die afkomstig waren uit verschillende landen, waardoor het 

instrumentarium in verschillende talen moest worden afgenomen (Papiaments, Nederlands, Spaans, 

Engels).  

Op basis van deze steekproef blijkt dat de gedetineerden verminderd functioneren op enkele 

neurobiologische kenmerken – zoals aandacht, concentratie of een indicatie voor een licht 

verstandelijke beperking (LVB) -, maar ook dat deze functies op hetzelfde niveau liggen als de 

gedetineerden uit Europees Nederland. Onder de gedetineerdenpopulatie is verder sprake van veel 

psychosociale problematiek. Dit bevestigt het beeld dat uit eerder Caribisch en Europees Nederlands 

onderzoek naar voren is gekomen en is in overeenstemming met de ervaringen van het personeel van 

de penitentiaire inrichting. Hoewel de ernst van de problematiek wisselt, is er binnen de 

gedetineerdenpopulatie op alle vlakken sprake van (enigerlei) problematiek. Relatief veel problemen 

doen zich voor op het gebied van financiële huishouding, denkpatronen en vaardigheden, opleiding en 

leren, en in wat mindere mate op de gebieden drugsgebruik, relaties met vrienden en antisociaal 

gedrag.  

De resultaten bieden een eerste overzicht van de psychosociale en neurobiologische kenmerken van 

de gedetineerdenpopulatie binnen de JICN, en vormen een startpunt voor verder onderzoek naar deze 

factoren in de Caribische context. De interpretatie van de resultaten wordt echter beperkt door 

verschillen in de sociale context en het detentieklimaat tussen Caribisch en Europees Nederland, 

alsmede door een gebrek aan referentiekaders en normscores voor neuropsychologisch onderzoek (in 

zowel Europees als Caribisch Nederland). Dit onderzoek kan daarom gezien worden als een 

waardevolle nulmeting en het zou goed zijn dit onderzoek in de toekomst te herhalen en uit te breiden. 

Ondanks deze beperkingen worden op basis van deze resultaten ten aanzien van verschillende 

aspecten aanbevelingen gedaan, te weten: (1) meer aandacht voor de specifieke behoeften en 

mogelijkheden van de gedetineerden met betrekking tot (na)zorg en bejegening is wenselijk, (2) meer 

aandacht voor gedetineerden met (een indicatie voor) een LVB en een hierop aangepaste bejegening 

– en training van personeel – zou gewenst zijn, (3) interventies – zoals het door de JICN ontwikkelde 

‘Ban pa Kambio’ - zouden bij voorkeur gericht moeten zijn op het verbeteren van praktische 

vaardigheden. Vanwege de (4) zeer beperkte beschikbaarheid van diagnostische instrumenten of 

screeners voor de Caribisch Nederlandse context is nadere ontwikkeling hiervan wenselijk, zodat een 

betere inschatting van de problematiek van gedetineerden gemaakt kan worden en daarmee de 

eerder genoemde aanbevelingen nauwkeuriger ingevuld kunnen worden. Ook zou (5) de 
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informatievoorziening binnen de JICN verbeterd kunnen worden door deze te digitaliseren, en door 

bijvoorbeeld het in Europees Nederland gebruikte bevolkingsadministratiesysteem in te voeren. Tot 

slot (6) zou deze studie herhaald moeten worden om een duidelijker en stabieler beeld te krijgen van 

de psychosociale en neurobiologische kenmerken, waarbij een eventuele uitbreiding naar andere 

eilanden in de regio (Aruba, Curaçao, Sint-Maarten) tot de aanbeveling strekt.  
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Summary 
 

This study into the psychosocial and neurobiological criminogenic characteristics of detainees in the 

Dutch Caribbean was requested by the Research and Documentation Centre and the correctional 

institutions service due to the fact that prison personnel noticed that behavioural problems among 

detainees within the correctional institution in Bonaire (JICN) were increasing. There is currently no 

satisfactory overview of the characteristics of the detained population within the JICN, and therefore 

this report provides this overview based on both psychosocial and neurobiological characteristics, 

including the indication for a mild intellectual disability. Furthermore, we describe the conditions 

within the JICN, as well as how the JICN is embedded within the society and the judicial system.   

Various neurobiological tests were completed by 43 male detainees within the JICN, and – if permitted 

and available (N=25) – their psychosocial characteristics were requested from the custodial agency on 

Bonaire (Stichting Reclassering Caribisch Nederland). This sample is small yet quite representative of 

the total population within the JICN (N=112). Due to the heterogenous population, the test 

instruments were available in Spanish, Papiamentu, English and Dutch.  

Based on this sample, we conclude that detainees show reduced executive functioning, specifically 

attention, concentration and screeners for mild intellectual disability, but that these functions seem 

relatively comparable to the detainees in European Dutch prisons. Furthermore, the detainees reveal 

problems on various psychosocial characteristics, most notable on their financial situation, education, 

antisocial behaviour and drug (ab)use.  

These results are in line with our expectations, as well as with the notion of the prison personnel and 

provide a starting point for research on this topic within the Caribbean context. The interpretation of 

the results is limited by the small and heterogenous population, societal differences as well as 

differences in detention conditions between the studied population and the reference populations in 

the European Netherlands or North-America. This study should therefore be considered as a valuable 

starting point or baseline and should be repeated and expanded. 

Based on the above-mentioned results, several recommendations are made; (1) increased attention 

and resources should be directed towards the needs and abilities of the detainees, specifically 

regarding (psychological) healthcare and guidance during and after detention, (2) especially for 

detainees with (an indication for) a mild intellectual disability. This could include training personnel or 

increasing treatment or guidance options, which (3) should (also) focus on increasing practical skills. 

The newly developed ‘Ban pa Kambio’ program lines up well with these recommendations. 

Furthermore, (4) diagnostic instruments as well as screeners for various psychosocial, psychological 

and neurobiological problems should be made available for the (Dutch) Caribbean context, as these 

could assist in assessing the needs and abilities of the detained population. Also, (5) a digitalized 

information system regarding the characteristics of detainees should be put in place in the new JICN. 

And finally (6) this study should be repeated an expanded in order to acquire a more stable and reliable 

overview of the psychosocial and neurobiological risk factors. This should include an expansion to the 

other islands within the region (Aruba, Curaçao, Sint-Maarten).   
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Aanleiding voor dit onderzoek 
 

In de startnotitie voor dit onderzoek worden verschillende aanleidingen voor de opdracht genoemd.  

Allereerst noemen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en het WODC het belang van kennis over en 

inzicht in de kenmerken van gedetineerden, zodat DJI de zorg voor de mensen die aan haar zijn 

toevertrouwd kan verbeteren en (daarmee) tevens de veiligheid van gedetineerden, medewerkers en 

de samenleving kan vergroten. DJI geeft aan dat binnen de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland 

(JICN) sinds enige tijd de indruk bestaat dat de gedragsproblematiek onder de populatie gedetineerden 

relatief zwaar is, echter zijn er geen cijfers voorhanden om deze veronderstelling mee te staven. 

Tevens melden zij dat er een toename is van gedetineerden met een andere nationaliteit, vooral 

Venezolanen, die gedragsmatig zouden verschillen van de andere gedetineerden. Verder wordt 

geconstateerd dat het zorgaanbod in de JICN op dit moment beperkt is. In de startnotitie wordt 

vastgesteld dat het in termen van risk and needs, personeelsmanagement en maatwerk (binnen de 

mogelijkheden in Caribisch Nederland) van belang is inzicht te hebben in de kenmerken van de 

populatie gedetineerden. Om die reden zou DJI het onderzoek naar de psychosociale criminogene 

factoren en neurobiologische kenmerken (waaronder executieve functies, de prevalentie van een licht 

verstandelijke beperking (LVB), en de werking van het stresssysteem) van gedetineerden in Europees 

Nederland graag uitgebreid zien naar Caribisch Nederland, 1 aangevuld met informatie over de 

voedingssituatie.  

Wij onderschrijven het belang inzicht te verkrijgen in de kenmerken van de gedetineerdenpopulatie, 

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

de gedetineerden. Recent is door onze onderzoeksgroep het voornoemde rapport naar de kenmerken 

van de mannelijke gedetineerdenpopulatie in Europees Nederland uitgebracht (den Bak, Popma, 

Nauta-Jansen, Nieuwbeerta, & Jansen, 2018), waaruit dit belang nogmaals naar voren komt. Tevens is 

in diverse Nederlandse en internationale studies in de afgelopen jaren uitgebreid 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). Het is duidelijk 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, Stewart, Chan, and Shum (2011)), een robuuste relatie hebben met antisociaal 

gedrag. Deze neurobiologische kenmerken voorspellen behandeluitval bij forensische interventies 

(Cornet et al., 2014; van der Gronde et al., 2014) en zijn gerelateerd aan recidive (Meijers, Harte, 

Jonker, & Meynen, 2015). In Caribisch Nederland is er tot op heden echter geen vergelijkbaar 

onderzoek verricht. Ook is kennis over de psychosociale kenmerken van gedetineerden in Caribisch 

Nederland nagenoeg geheel afwezig, een uitzondering daargelaten (zie bijvoorbeeld Leertouwer, 

Zaalberg, and Busker (2015) en Vinkers (2011)).  

Zoals genoemd, zou er een toename zijn van gedetineerden met een andere nationaliteit, die ander 

gedrag zouden vertonen. In absolute aantallen bleek de groep gedetineerden met een andere 

nationaliteit klein te zijn ten tijde van dit onderzoek. Daarom is ervoor gekozen hier minder nadruk op 

te leggen. Er zal een verkennende analyse gedaan worden naar de verschillen tussen de groepen, maar 

                                                           
1 Om onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende delen van het land Nederland, zal de term ‘Europees 
Nederland’ gebruikt worden om het Europese deel van het land Nederland aan te duiden, en ‘Caribisch 
Nederland’ voor het Caribische deel van het land Nederland, namelijk Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 
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gedetineerden met een andere nationaliteit zullen verder niet uitgebreid als aparte groep behandeld 

worden. 

De locatie van de JICN ten tijde van het onderzoek (in het centrum van Kralendijk) kende veel 

beperkingen, die de JICN achter zich hoopt te laten bij de ingebruikname van de nieuwe locatie. De 

verhuizing naar de nieuwe locatie buiten de stad heeft eind augustus 2018 plaatsgevonden en het is 

de bedoeling daar (verder) te investeren in het aanbieden van zinvolle activiteiten voor alle 

gedetineerden en het vormgeven van een adequaat programma met onder meer 

opleidingsmogelijkheden, ruimte voor persoonlijke en sociale ontwikkeling en beroepsopleidingen 

voor jongvolwassen gedetineerden (DJI/WODC, Startnotitie van dit onderzoek). Daarnaast wordt er 

sinds kort gewerkt aan het forensische zorgaanbod op Bonaire.  

Samenvattend kunnen we stellen dat het voor de JICN van belang is om een actueel en adequaat beeld 

te krijgen van de psychosociale en neurobiologische kenmerken van de gedetineerdenpopulatie in 

Caribisch Nederland. Dat biedt vervolgens mogelijkheden om, binnen de beschikbare juridische en 

financiële kaders, toekomstig beleid en toekomstige zorg en interventies aan te laten sluiten op de 

mogelijkheden en behoeftes van de gedetineerden.  

 

Dit onderzoek 
Zoals aangegeven, bestaat er een duidelijke behoefte aan een actueel beeld van de aard en omvang 

van de psychosociale en neurobiologische problematiek van de gedetineerdenpopulatie in Caribisch 

Nederland. Het doel van het onderzoek is primair om gedetailleerde informatie te verzamelen over de 

neurobiologische kenmerken en het executief functioneren, alsmede de prevalentie van een indicatie 

voor een licht verstandelijke beperking van de gedetineerdenpopulatie in Caribisch Nederland. Van 

deze gedetineerden zullen – indien beschikbaar – ook de psychosociale en aanvullend enkele 

psychologische gegevens in kaart worden gebracht. Dit alles zullen wij in kaart brengen binnen de 

kaders van de maatschappelijke en juridische context en van de detentieomstandigheden in de JICN.  

Het onderzoek beoogt daarom antwoord te geven op de volgende vragen: 

1. Wat zijn de omstandigheden waarin de gedetineerden op Bonaire in de JICN gedetineerd zijn? 

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

executieve functies) van gedetineerden in Caribisch Nederland? 

3. Wat is de prevalentie van een indicatie voor licht verstandelijke beperking bij gedetineerden 

in Caribisch Nederland? 

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

gedetineerden in Caribisch Nederland? Welke verschillende groepen gedetineerden kunnen 

worden onderscheiden? 

Deze vragen worden beantwoord aan de hand van een dataverzameling die plaats heeft gevonden 

onder gedetineerden in de JICN op Bonaire, in de eerste drie maanden van 2018. Voor deze studie is 

een groep gedetineerden uitgebreid onderzocht. Bij hen zijn meerdere veelgebruikte neurocognitieve 

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

gedetineerdenpopulatie. De onderzochte functies zijn, onder andere, het ruimtelijk werkgeheugen, de 

cognitieve controle en cognitieve flexibiliteit. Ook is de psychofysiologische reactie gemeten tijdens 

een angstconditionerings- en een empathietaak. Hierbij is gekeken naar het verschil tussen de baseline 

en de psychofysiologische reactie tijdens de taak. Bij deze groep is tevens geïnventariseerd wat de 

prevalentie van een indicatie voor een licht verstandelijke beperking is en zijn enkele vragenlijsten 

afgenomen om een aantal symptomen van psychische problemen in kaart te brengen. Voor deze groep 
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is het ook mogelijk om na te gaan in hoeverre het hebben van bepaalde neurobiologische kenmerken 

samenhangt met bijvoorbeeld een indicatie voor een licht verstandelijke beperking.  

Vervolgens is een inventarisatie gemaakt van de psychosociale criminogene factoren bij een deelgroep 

van gedetineerden die toestemming heeft verleend om aanvullende gegevens op te vragen. Om deze 

gegevens in kaart te brengen, is de informatie van de RISc 4.0-BES 0.1 opgevraagd bij de Stichting 

Reclassering Caribisch Nederland. De RISc is een instrument dat zich richt op twaalf verschillende 

psychosociale domeinen die gerelateerd zijn aan recidiverisico, 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. 

 

De structuur van dit rapport 
Dit rapport is opgebouwd uit vijf delen. In het eerste deel wordt de maatschappelijke context en de 

juridische inbedding waarin de JICN functioneert besproken en wordt een indruk gegeven van het 

dagelijks leven in de inrichting. Op deze manier wordt een beeld geschetst van de huidige situatie in 

de JICN, op basis waarvan de verdere bevindingen van dit rapport geduid kunnen worden. Dit deel van 

het rapport is te vinden in hoofdstuk 1.  

Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 een methodische verantwoording gegeven van het onderzoek naar 

de psychosociale en neurobiologische kenmerken. In dit deel van het rapport wordt een beschrijving 

gegeven van de onderzoekspopulatie en de representativiteit van deze groep, alsmede de 

(wervings)procedure, dataverzameling, het instrumentarium met bijbehorende uitkomstmaten, en de 

uitgevoerde analyses. 

Aansluitend worden in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. In 

deze sectie wordt onderscheid gemaakt tussen de resultaten met betrekking tot het neurobiologisch 

functioneren, LVB en psychologisch functioneren van de gedetineerden (hoofdstuk 3) en de resultaten 

over de psychosociale criminogene factoren (hoofdstuk 4), in overeenstemming met het theoretisch 

kader in hoofdstuk 1. Het neurobiologische deel van de resultaten beschrijft de waarden van enkele 

neurobiologische kenmerken van de gedetineerden in Caribisch Nederland en de prevalentie van een 

indicatie voor een licht verstandelijke beperking. In dit onderdeel van het rapport wordt tevens de 

samenhang tussen verschillende neurobiologische kenmerken beschreven en wordt er een 

verkennende analyse gedaan naar de verschillen in het functioneren van gedetineerden op basis van 

nationaliteit. Het psychosociale deel van de resultaten geeft een overzicht van de psychosociale 

criminogene factoren die spelen bij mannelijke gedetineerden en beschrijft de vergelijkbaarheid met 

de situatie in Europees Nederland in 2017. 

Tot slot worden in het afsluitende hoofdstuk 5 van dit rapport de bevindingen samengevat en 

geïnterpreteerd aan de hand van de literatuur. In dit hoofdstuk is tevens ruimte voor verschillende 

aanbevelingen op basis van de bevindingen. 
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Hoofdstuk 1: Juridisch, maatschappelijk en theoretisch kader 
 

Om het onderzoek en de bevindingen in de juiste context te kunnen interpreteren, geven we in dit 

hoofdstuk een beschrijving van het juridisch en maatschappelijk kader waarbinnen de JICN 

functioneert in Caribisch Nederland, en een theoretisch kader dat de onderzochte neurobiologische 

functies nader verklaart. Voor dit hoofdstuk is, behalve uit juridische bronnen en literatuur, geput uit 

de observaties en gesprekken van de onderzoekers tijdens hun bezoeken aan de JICN in oktober 2017 

en maart 2018, enkele in de inrichting gehouden interviews in maart 2018 en de observaties van de 

student-assistenten die de testafnames in de JICN mede hebben uitgevoerd.  

 

1.1 Juridisch kader voor de JICN 

Wettelijke kaders algemeen 
De JICN valt sinds 10 oktober 2010, toen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES)  openbare lichamen 

werden van het land Nederland, onder het beheer van DJI. De kerntaak van de JICN is het veilig 

insluiten van gedetineerden, het herstellen van de rechtsorde, het voorkomen van recidive en het 

bieden van perspectief aan gedetineerden. De JICN voert namens de Minister van Justitie de wettelijke 

vrijheidsbenemende straffen en maatregelen uit, voor zover deze door een rechter zijn opgelegd. De 

locatie Bonaire is zowel een huis van bewaring als een gevangenis voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. 

De JICN heeft een capaciteit voor 112 mannen, vrouwen, vreemdelingen en jeugdigen. Tijdens ons 

bezoek aan de JICN bleek dat in de praktijk (om praktische redenen) geen strikt onderscheid gemaakt 

wordt tussen preventief gehechten en afgestraften bij het plaatsen van gedetineerden, tussen wie wel 

en wie niet veroordeeld zijn.  

De wettelijke kaders op nationaal niveau voor de JICN bestaan sinds 10 oktober 2010 in hoofdzaak uit 

de Wet beginselen gevangeniswezen BES (hierna: Wbg) en de daarop gebaseerde regelgeving: 

Gevangenismaatregel 1999 BES, Huishoudelijk regelement penitentiaire inrichtingen BES, 

Geweldsinstructie BES, Regeling Urinecontrole gestichten BES en Verlofregeling BES. Het Wetboek van 

Strafrecht BES (hierna: SrBES), dat sinds het ontstaan van het openbaar lichaam BES van kracht is in de 

BES, komt afgezien van enkele wijzigingen overeen met het Wetboek van Strafrecht van de 

Nederlandse Antillen zoals dat gold tot het moment van ontbinding van het land de Nederlandse 

Antillen. De BES kent derhalve de twee in het hele Koninkrijk bestaande vrijheidsbenemende 

hoofdstraffen: gevangenisstraf en hechtenis (artikel 9 lid 1 sub 2 en 3 SrBES) (Reijntjes & Marchena-

Slot, 2016). 

Tijdens deze vrijheidsbenemeningen is de directeur van de JICN verplicht zorg te dragen voor de 

beschikbaarheid van arbeid voor de gedetineerden, voor zover de aard van de detentie zich daar niet 

tegen verzet (artikel 24 lid 1 Wbg). Volwassen gedetineerden met een vrijheidsstraf zijn verplicht tot 

het verrichten van de hen opgedragen arbeid (artikel 24 lid 2 Wbg). Ook de sociale verzorging van de 

gedetineerden behoort tijdens de detentie tot de taak van de directeur (artikel 33 Wbg). Hij moet hen 

helpen bij het zoeken naar een oplossing van de maatschappelijke moeilijkheden, die met het feit van 

hun detentie of de omstandigheden, die tot het plegen van het strafbare feit hebben geleid, in verband 

staan. Ook voor scholing is aandacht in de wet. Gedetineerden dienen de gelegenheid te krijgen 

gebruik te maken van de in de JICN aanwezige mogelijkheden tot onderwijs, vorming en recreatie 

(artikel 34 Wbg), terwijl voor gedetineerden, voor wie dat wenselijk wordt geacht, zoveel mogelijk 

aanvullend schoolonderricht gegeven moet worden (artikel 35 Wbg). 
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Uitwisseling detentiecapaciteit tussen BES en landen Koninkrijk 
Eerder werd reeds opgemerkt dat de JICN te Bonaire ook voor Sint-Eustatius en Saba is aangewezen 

als detentie-inrichting. Deze bovenwindse eilanden beschikken niet over een eigen justitiële inrichting 

en dat ligt ook niet in de planning (getuige de brief d.d. 16 december 2014 van de Staatssecretaris van 

Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer (Teeven, 2014, 16 december)). Wel bestaat 

overeenkomstig de aanbeveling van de Raad voor de Rechtshandhaving uit 2014 het voornemen een 

nieuwe penitentiaire voorziening met twaalf plaatsen te realiseren op Sint Eustatius, nu daar 

uitsluitend enkele politiecellen zijn, die niet voor langdurige detentie zijn toegerust (Raad voor de 

Rechtshandhaving, 2017). Een dergelijke voorziening biedt, bezien vanuit het perspectief van de 

gedetineerde, het voordeel dat het onderhouden van contact met familie tijdens de detentie 

gemakkelijker is, terwijl zo’n voorziening vanuit een economisch en veiligheidsperspectief vooral een 

vermindering van transportkosten van over te brengen gedetineerden en daarmee gerelateerde 

personele belasting met zich brengt. De brief van Staatssecretaris Dijkhoff van 28 juli 2015 aan de 

Tweede Kamer inzake ‘Realisatie detentiecapaciteit Sint Eustatius’ informeert dat de te realiseren 

detentievoorziening met 12 plaatsen, alternatief voor het eerder onderzochte bouwplan van een 

geheel nieuwe detentievoorziening met achttien plaatsen (Teeven, 2014, 16 december), geïntegreerd 

onderdeel van het bestaande politiebureau op Sint Eustatius zal moeten gaan uitmaken (Dijkhoff, 

2015, 28 juli). Vooralsnog wordt de detentie van personen uit Sint-Eustatius en Saba echter ten uitvoer 

gelegd in de JICN.  

 

1.2 Maatschappelijk kader waarin de JICN functioneert 
Zoals eerdergenoemd, werden de BES op 10 oktober 2010 openbare lichamen van het land Nederland. 

Sindsdien is er vooruitgang geboekt aangaande de kwaliteit van de zorg en het onderwijs. Financiële 

zorgen overheersen echter voor een groot deel van de bevolking, doordat het welvaartsniveau voor 

velen gedaald is. De kleinschalige en kwetsbare economie (door bijvoorbeeld de afhankelijkheid van 

het toerisme) is hier verantwoordelijk voor (Spies, Soons, Thodé, Verhey, & Weekers, 2015). Deze 

maatschappelijke zorgen zijn ook voor de gedetineerden relevant, aangezien zij tijdens de 

detentieperiode worden voorbereid op terugkeer in de samenleving. Een kwetsbare situatie van de 

arbeidsmarkt zal dan ook gevolgen hebben voor de (on)mogelijkheden bij de re-integratie.   

Bonaire kent een hoge detentieratio en anders dan dan in het Koninkrijksdeel Nederland op het 

Europese continent (Smit & Wartna, 2016), is er in Caribisch Nederland geen sprake van een afname 

in de bezetting in het gevangeniswezen. In tegendeel; tijdens ons bezoek in oktober 2017 werd door 

de directie van de JICN aangegeven dat de inrichting een hogere bezettingsgraad kende dan in 

voorgaande jaren. 2 Zij bracht dit in verband met de toename van het aantal (potentieel) te detineren 

Venezolanen in de JICN voor (vermeende) strafrechtelijke vergrijpen in Bonaire. 3 De regionale 

politieke ontwikkelingen zijn hierop van invloed, maar behoren evident niet tot de invloedssfeer van 

JICN. Een tweede factor die maakt dat het verlagen van de detentieratio een uitdaging is, betreft het 

                                                           
2 De European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment  
(CPT) besteedt ook aandacht aan het probleem van overbevolking in de penitentiaire inrichting (PI) en heeft 
verschillende aanbevelingen gedaan om dit terug te dringen (European Committee for the Prevention of 
Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT), 2015). 
3 Een vergelijkbare tendens (een toegenomen aantal te detineren Venezolanen) werd op Aruba binnen het KIA 
gesignaleerd door het personeel tijdens een werkbezoek door A. Marchena-Slot aan deze inrichting in januari 
2018, terwijl er ook vergelijkbare signalen zijn in Curaçao. 
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ook vanuit de JICN gesignaleerde gebrek aan nazorg voor in vrijheid gestelde (ex-)gedetineerden, wat 

mogelijk de kans op recidive verhoogt. Dit is echter een taak voor de reclassering. Het beleid van de 

JICN zal zich uitsluitend kunnen richten op wat er in de inrichting gebeurt tijdens het verblijf. Een 

constant aanbod van te verrichten arbeid en voldoende (bij)scholingsmogelijkheden en 

beroepsopleidingen in de JICN, alsmede sociale verzorging zullen daar deel van moeten uitmaken. De 

wet biedt daarvoor aanknopingspunten.  

 

De materiële voorziening van de JICN 
Ten tijde van het onderzoek zijn de gedetineerden gehuisvest in de oude JICN, die gevestigd is in het 

hartje van de stad Kralendijk. Er is een hoofdgebouw, waar het management en de bewakingsdienst 

zijn gevestigd. Dit hoofdgebouw is een verbouwde brandweerkazerne. De verblijfsafdelingen van de 

JICN zijn in metalen containerbouw uitgevoerd. De JICN is, mede in verband met de hoge(re) bezetting, 

klein behuisd. De Raad voor de Rechtshandhaving stelde in haar doorlichtingsrapport van 2014 reeds 

in de algemene conclusie, zeer treffend: “Feit is dat binnen de huidige locatie van de JICN de ruimtelijke 

mogelijkheden voor verdere ontplooiing zijn uitgeput. Iedere vierkante meter van het complex is 

benut.” (Raad voor de Rechtshandhaving, 2017). Dit is tevens te wijten aan het feit dat de  metalen 

containers op de binnenplaats van het complex zijn geplaatst. Ten tijde van ons bezoek aan de 

inrichting was deze redelijk vol. 4 Dit betekent bijvoorbeeld, dat hoewel de ervaringen met plaatsing 

van twee gedetineerden op een cel op zich goed zijn, er thans feitelijk geen keuze is (aldus de directie 

van de JICN in oktober 2017. Zie ook Raad voor de Rechtshandhaving (2017)).  

Binnen de JICN wordt ter plaatsing van gedetineerden op de verschillende afdelingen formeel het 

volgende onderscheid gemaakt: er is een arrestantenafdeling, een inkomstenafdeling, een afdeling 

met regulier regime, een beheersafdeling (voor gedetineerden die veiligheidsrisico’s vormen), een 

structuurafdeling (voor gedetineerden met agressieproblemen), een luwteafdeling (voor wie zich op 

een andere afdeling niet of onvoldoende staande kan houden, vaak vanwege verdenking of 

veroordeling ter zake van een zedendelict), een afdeling voor vrouwen en een afdeling voor 

jongvolwassenen (voor gedetineerden in de leeftijd tot 24 jaar). Ten tijde van de uitvoering van het 

onderzoek zijn er geen jeugdigen gedetineerd in de JICN. Als er op enig moment te detineren jeugdigen 

zijn, dan is er echter geen aparte voorziening voor hen. 5  

Binnen de JICN is men ervan doordrongen dat er meer nodig is voor re-integratie dan in de oude locatie 

kon worden geboden. De directie meldde eind 2017 dat in de nieuwe JICN meer met de nieuwe 

bejegeningsfilosofie volgens het –in samenwerking met Forma (een opleidingscentrum voor 

beroepsopleiding en volwasseneneducatie) ontwikkelde ‘Ban pa Kambio’ 6 programma gedaan zal 

worden. Deze meer op re-integratie gerichte bejegening vergt meer (ruimte) voor opleidingsplaatsen 

                                                           
4 De directie signaleerde dat JICN sinds november 2016 een hogere bezetting kent en dat er (anno 2017) meer 
Venezolanen verblijven; ten tijde van ons bezoek waren dit twaalf personen. Overigens zaten er toen vooral 
Bonairianen, Curaçaoënaars, mensen geboren in de Bovenwindse eilanden en mensen uit de Latijns-
Amerikaanse landen. In 2015 uitte het CPT haar bezorgdheid over de hoge detentieratio in Bonaire, en stond 
stond sceptisch tegenover het idee dat uitbreiding van detentiecapaciteit een blijvende oplossing voor 
overbevolking in de inrichting zou bieden (CPT, 2015, p. 21). Destijds was de bezetting in de JICN (anno 2014) 77 
op een capaciteit van 112 
5 Zie voor meer informatie over het geldende jeugdstrafrecht in Caribisch Nederland Marchena-Slot (2012), 

vooral hoofdstuk 5. 

6  Vertaald: We gaan voor verandering 
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voor gedetineerden. Dit standpunt wordt onderschreven door de Raad voor de Rechtshandhaving, 

waarbij zij het betrekken van de nieuwbouw als randvoorwaarde stellen voor de uitvoering van de 

programma’s. Tevens benadrukt de Raad de noodzaak van goede voorbereiding, in zowel de materiële 

als de personele sfeer (Raad voor de Rechtshandhaving, 2017). De directie van de JICN noemt zelf als 

voorbeelden van wat al wel veranderd is ten opzichte van enkele jaren eerder in het kader van de 

bejegening, dat er nu verlof wordt gegeven tijdens detentie en dat er een gedetineerdencommissie is. 

 

De nieuwbouw als randvoorwaarde 

Het afgelopen jaar is er op een locatie buiten de stad Kralendijk een nieuw gebouw gerealiseerd voor 

de JICN. De opleverdatum is weliswaar meerdere malen opgeschoven, maar de verhuizing heeft in de 

zomer van 2018 plaatsgevonden.  Ook al is de beschikbare cellencapaciteit in de nieuwbouw gelijk aan 

die in de JICN in centrum Kralendijk, het daadwerkelijk betrekken van de nieuwbouw is alom 

noodzakelijk bevonden. Met de verhuizing naar de nieuwbouw zal naar verwachting immers veel 

(kunnen) verbeteren. Nu de verhuizing een feit is, kan de JICN zich gaan richten op de verschillende 

aanbevelingen van de Raad en CPT, die nog niet gerealiseerd konden worden voorafgaand aan de 

verhuizing (Raad voor de Rechtshandhaving, 2017). Dit betroffen uiteenlopende aanbevelingen, zoals 

het aanbod van zinvolle activiteiten voor alle gedetineerden, een adequaat programma met 

opleidingsmogelijkheden, persoonlijke en sociale ontwikkeling en beroepsontwikkeling voor jeugdige 

en jongvolwassen gedetineerden en speciaal aanbod van (bij)scholing) en relevant werk voor 

vrouwelijke gedetineerden, gericht op re-integratie in de maatschappij (Raad voor de 

Rechtshandhaving, 2017).  

   

Het leven in de inrichting 
Op basis van de interviews met drie gedetineerden (zie hoofdstuk 2) en observaties van de 

onderzoekers, kunnen we de volgende impressie geven van de oude JICN: meerdere gedetineerden 

verblijven in cellen, zijnde metalen containers, afgesloten door een traliehek. Daarover zeggen zij dat 

vooral het voortdurende stof dat door de wind opwaait, de wind zelf, de slagregens en de dauw en ’s 

zomers de extreem hoge temperaturen het dagelijks leven daarin zwaar en onaangenaam maken. 7 

Voor gedetineerden die niet afkomstig zijn uit de regio, zijn die extreem hoge temperaturen nauwelijks 

te verdragen. In een auto die in de felle zon heeft gestaan, is het na een half uur al nauwelijks uit te 

houden. In deze containercellen zonder airco is het dan ook erg afzien voor de gedetineerden. De JICN 

heeft echter wel luifels geïnstalleerd en verstrekt ijs aan de gedetineerden. Verder kunnen de 

gedetineerden overdag zowel ’s ochtends als ’s middags buiten de cellen verblijven (Raad voor de 

Rechtshandhaving, 2017, p. 25-26). Gedetineerden ervaren een groot gebrek aan privacy. Met 18 

mannen verblijven in een kleine ruimte is geen eenvoudige opgave. Een gedetineerde stelt in dit 

verband treffend: “Zelfs een wind laten, moet je voorbereiden.” Over de overgang naar de nieuwe 

locatie is vrijwel iedereen te spreken. 

 

Bonaire is een klein eiland, waar men elkaar vaak kent, wat geldt voor zowel gedetineerden onderling 

als voor de gedetineerden en het gevangenispersoneel. Er zijn rivaliserende wijken buiten (van ‘gangs’ 

kan niet gesproken worden, omdat Bonaire daar simpelweg te klein voor is) en dat werkt ook door 

binnen de inrichting. Directie en personeel houden dat ook scherp in de gaten bij plaatsing van 

                                                           
7 Dit wordt ook geconstateerd door de CPT (2015). 
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gedetineerden. Roddel beheerst in zekere zin het bestaan in de inrichting. Een personeelslid noemt 

roddel zelfs het gif van de penitentiaire organisatie. Vertrouwen in anderen, zowel jegens het 

personeel als jegens medegedetineerden is dan ook minimaal. Dit draagt eraan bij dat gedetineerden 

zich vaak onveilig voelen in contact met medegedetineerden en in het contact met het personeel, van 

wie ze afhankelijk zijn, op hun tellen passen.   

 

De JICN, ressorterend onder de Nederlandse DJI, heeft onder gedetineerden in het Caribisch gebied, 

zeker in het gebied van Caribisch Nederland, wel een goede reputatie in vergelijking met soortgelijke 

inrichtingen in de regio. Een van de gesprekpartners vertelt dat sommige gedetineerden in andere PI’s 

in de regio, gezien het regime daar, niet zouden overleven. Angst voor overplaatsing speelt voor de 

gedetineerden op de achtergrond een rol in de wijze waarop ze zich gedragen in het algemeen en in 

hun gedrag ten opzichte van de directie in het bijzonder, zo vertelt een van de gedetineerden. Het 

illustreert hoezeer het contact tussen personeel en gedetineerden een cruciale factor voor het verblijf 

in detentie is (zie ook Boone, Althoff, and Koenraadt (2016)). In Europees Nederland wordt, meer dan 

op Bonaire de gewoonte was, aandacht besteed aan de invalshoek van bejegening. De komst van 

penitentiaire inrichtingswerkers vanuit Nederland heeft daardoor positief bijgedragen aan het 

leefklimaat in de JICN.  

 

Voeding 

Over de voeding laten zowel de drie gedetineerden als het personeel zich in relatief gunstige zin uit. 

Zij vinden dat het eten thans iets meer smaak heeft en iets gevarieerder is dan voorheen. Sinds najaar 

2017 wordt gebruik gemaakt van lokale restaurants die bij toerbeurt de voeding aanleveren voor de 

JICN. Dit heeft tot een verbetering in de voedingsvoorziening geleid. Hoewel kip en rijst nog steeds 

heel vaak op het menu staan en daar soms over wordt geklaagd, is de kwaliteit van het eten verbeterd 

en is sprake van meer variatie. Als gedetineerden uitvoerig hebben gesport wordt de portionering van 

de maaltijden soms als te beperkt ervaren. Er wordt gebruik gemaakt van drie leveranciers die op het 

punt van de portionering overigens blijken te verschillen. 

 

Bezoek 

Het ontvangen van bezoek is onder de gedetineerdenpopulatie geen standaard gegeven. Zodra een 

gedetineerde niet van het eiland Bonaire afkomstig is, is het lastig contact met familie elders te 

onderhouden. Het bezoek is daardoor schaars en de kosten die het bezoek moet maken om een 

gedetineerde te bezoeken zijn hoog. Van de 43 ondervraagde gedetineerden geeft iets meer dan de 

helft (53,5%) aan bezoek te ontvangen in detentie. Het bezoek bestaat hoofdzakelijk uit familie (met 

name moeders en partners worden regelmatig genoemd) en vrienden. 

De daadwerkelijke bezoekfrequentie in de JICN is wat onduidelijk. Daar waar de CPT (2015) spreekt 

van 45 minuten per week, spreekt de Raad (2017) over differentiatie in bezoekmogelijkheden, 

afgestemd op de gedetineerde. De nationale wetgeving stelt een uur per twee weken als minimum 

(artikel 23 Wbg), maar de praktijk is gunstiger, aldus de regering. Vanwege beperkingen qua ruimte en 

personeel kan dit echter niet verder verruimd worden richting de norm van minimaal een uur per 

week, zoals het CPT voorstelt. 

Tijdens het bezoek bestaat er een fysieke scheiding tussen de gedetineerde en bezoek, waarbij de 

regering stelt dat dit dient ter handhaving van de orde gedurende het bezoek. Tevens wijst zij op het 
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voordeel van het voorkomen van de invoer van contrabande. De CPT stelde zich op het standpunt dat 

er in beginsel geen fysieke scheiding tussen de gedetineerde en het familielid dat hem bezoekt mocht 

bestaan, maar de wens is deze scheiding in de nieuwbouw – binnen de wettelijke kaders – te behouden 

(Raad voor de Rechtshandhaving, 2017). 

In de ontvangstzaal staat een speeltafel en aan de wanden hangen kunstwerken (gemaakt door 

gedetineerden). Tevens is er in de ontvangstzaal een snoep- en frisdrankautomaat geplaatst. 

Daarnaast was er een derde kamer beschikbaar (naast de bezoekzaal en advocatenkamers) en in 

gebruik ten behoeve van het ontvangen van bezoek; hoewel in die kamer meer privacy bestaat voor 

de gedetineerde en zijn bezoek, is er ook daar direct toezicht ten behoeve van de beveiliging in de 

inrichting (Raad voor de Rechtshandhaving, 2017). 

 

Medische zorg 
In de JICN wordt werk gemaakt van het verder ontwikkelen van de medische zorg, overeenkomstig 

enkele aanbevelingen die de CPT deed in haar rapport van 2015. Zo wordt er een standaardvragenlijst 

gebruikt bij de medische intake, die onder andere besmettelijke ziekten en bijzondere symptomen en 

problemen (in verbang met het melden van mishandeling) in kaart brengt. Verder is er een afspraak 

gemaakt met het ziekenhuis Mariadal, waar, indien nodig, voorzieningen beschikbaar zijn om 

gedetineerden met een mentale of psychische aandoening te behandelen. Gedetineerden met 

ernstige psychische aandoeningen worden ondergebracht buiten Bonaire (in Europees Nederland of 

Curaçao), maar de Raad wil de mogelijkheid onderzoeken om beveiligde klinische plaatsen te 

realiseren op het terrein van de nieuwbouw van de JICN. Alle aanbevelingen van de CPT inzake 

medische zorg waren eind 2016 naar tevredenheid van de Raad opgevolgd, zo concludeerde zij tijdens 

haar bezoek aan de inrichting (Raad voor de Rechtshandhaving, 2017). 

 

Samenvattend 
Uit bovenstaand overzicht komt naar voren dat de JICN een detentievoorziening is die functioneert in 

een specifieke context en een kleinschalige maatschappij, en daarin met verschillende beperkingen te 

maken heeft. Desalniettemin wordt duidelijk dat het een organisatie betreft die in ontwikkeling is, en 

waar de afgelopen jaren veel is geïnvesteerd om tegemoet te komen aan de aanbeveling van de CPT 

met betrekking tot de detentiesituatie. Verdere verbeteringen zijn te verwachten nu de JICN verhuisd 

is naar haar nieuwe onderkomen. 

 

1.3 Theoretisch kader van het onderzoek 
Op dit moment is er weinig bekend over de psychosociale en neurobiologische kenmerken van de 

gedetineerden binnen de JICN, en het is derhalve lastig om een goede inschatting te maken van de 

specifieke behoeften van de gedetineerden. Dit onderzoek richt zich op het in kaart brengen van deze 

kenmerken, om hier meer houvast in te kunnen bieden. Hieronder wordt de beschikbare Caribische, 

nationale en internationale literatuur met betrekking tot deze kenmerken kort besproken.  
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Executief functioneren 
In diverse Nederlandse en internationale studies is de afgelopen jaren uitgebreid gesuggereerd dat 

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). In 

Caribisch Nederland is hiernaar nog nauwelijks onderzoek gedaan, 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 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). Onlangs heeft het WODC een onderzoek gepubliceerd van onze onderzoeksgroep naar 

neurobiologische kenmerken van mannelijke gedetineerden in Europees Nederland. Bij de Dienst 

Justitiële Inrichtingen (DJI) bestond 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. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat 

een groot deel van de gedetineerden aandachtsproblemen heeft en moeite heeft zich te concentreren. 

Verder blijkt uit dit onderzoek dat de cognitieve flexibiliteit van gedetineerden wat lager is dan die van 

de normale populatie en dat 45% van de gedetineerden een indicatie heeft voor een licht 

verstandelijke beperking (den Bak et al., 2018). Uit dit onderzoek blijkt ook de relevantie van dit soort 

informatie voor de bejegening en behandeling van gedetineerden.  

In het onderhavige onderzoek worden meerdere veelgebruikte neurocognitieve testen afgenomen om 

een betrouwbaar 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 zelfrapportage, 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). Daarom zijn in het onderhavige onderzoek meerdere veelgebruikte 

neurocognitieve testen afgenomen om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van het executief 

functioneren van de gedetineerdenpopulatie. 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 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 of achtergebleven 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). 

Hoewel Nederlands onderzoek naar dit soort functies beperkt is, laat recent onderzoek wel zien dat 

gewelddadige overtreders een lager inhibitievermogen hebben (Meijers, Harte, Meynen, & Cuijpers, 

2017), en blijkt een regelmatig gebruik van fysiek geweld samen te hangen met een lagere verbale 

cognitie en lager executief functioneren (Meijers et al., 2015). Ondanks dat deze studies het belang 

van dit soort onderzoek in detentie aantonen, zijn ze niet zonder beperkingen. Zo is de eerste studie 

in slechts één PI afgenomen (Meijers et al., 2017). Tevens zijn bevindingen in Nederlandse detentie 

niet zonder meer representatief voor de Caribische situatie, er zal rekening moeten worden gehouden 

met de specifieke juridische en maatschappelijke omstandigheden, zoals beschreven in hoofdstuk 1. 

In onderstaand overzicht (Box 2.1) komt aan de orde wat er uit eerdere internationale studies bekend 

is over de (mogelijke) relatie tussen executieve functies en het plegen van criminaliteit, agressief 

gedrag of recidive.  
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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 reacties aan te passen op basis van nieuwe informatie is 

een voorspeller van een kleinere kans vooruitgang te boeken in het standaard behandelprogramma 

in detentie, de kans vervroegd te stoppen met een behandeling en het minder waarschijnlijk 

rapporteren van vooruitgang aangaande agressieve reacties op provocaties (Fishbein et al., 2009). 

Ander onderzoek heeft aangetoond dat vermogensdelinquenten lager scoren op maten van 

cognitieve flexibiliteit (Seruca & Silva, 2016). 

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

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

focussen terwijl afleiders genegeerd worden. Een lagere concentratie-prestatie 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 voorspellend is voor 

behandeluitkomsten in detentie, meer nog dan de achtergrond van de gedetineerde, en andere 

psychologische en gedragsfactoren. Zo was het minder waarschijnlijk dat gedetineerden met een 

lagere inhibitie 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 het werkgeheugen (Cowan et 

al., 2005). Het werkgeheugen is essentieel voor cognitie en wordt vaak gebruikt als voorspeller voor 

opleiding, ontwikkeling, sociale vaardigheden en psychische 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) werkgeheugen taken 

vergeleken met controlegroepen (Ogilvie et al., 2011). 
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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 vooral het inadequaat herkennen van bange en/of boze 

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

onterecht interpreteren van gezichtsuitdrukkingen als ‘boos’ kan ervoor 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 ervoor 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 gebrek aan het 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 cruciale 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 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 met als mogelijk gevolg dat het 

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

Jakupcak, Paulson, & Gratz, 2007). 

Box 2.1. Executieve functies. Overzicht van de executieve functies die gerelateerd zijn aan criminaliteit, 

agressief gedrag of recidive en daarom onderzocht worden in het onderhavige onderzoek. 

 

Stresssysteem 
Met betrekking tot neurobiologische maten zijn vooral 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 parasympatische 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 2.2). 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 parasympatische 

zenuwstelsel (Appelhans & Luecken, 2006). RSA is om die reden een goede maat voor het 

parasympatisch zenuwstelsel. Het functioneren van het sympatische zenuwstelsel kan daarentegen 
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goed in kaart worden gebracht door de meting van huidgeleiding. Huidgeleiding wordt namelijk – in 

tegenstelling tot RSA – voornamelijk gemedieerd door het sympatisch zenuwstelsel (Wang, Baker, Gao, 

Raine, & Lozano, 2012).  

Box 2.2. Theoretische achtergrond over het sympatische en parasympatische zenuwstelsel. Op basis van 

Appelhans and 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 voor dat een individu moeite heeft zich aan 

te passen aan 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 

de associatie met delinquent gedrag, is het noodzakelijk de werking van het stresssysteem in de 

gedetineerdenpopulatie in kaart te brengen. 

 

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, dat samengaat met een beperkt(e) 

zelfredzaamheid en sociaal aanpassingsvermogen.  

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 sympatische zenuwstelsel en het 

parasympatische zenuwstelsel. Het sympatische en parasympatische 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. 

Sympatisch 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. 

Parasympatisch zenuwstelsel. Het parasympatische 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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Het belang van onderzoek naar LVB in detentie wordt onderschreven in een door Kaal (2010) 

beschreven Engels onderzoek waaruit blijkt dat gedetineerden met een LVB een breed spectrum aan 

problemen ervaren en dat zij bijvoorbeeld meer moeite hebben met het begrijpen van informatie die 

aan hen verstrekt wordt (Kaal, Negenman, Roeleveld, & Embregts, 2011)  en dat zij het daardoor 

moeilijk vinden om te begrijpen wat er om hen heen gebeurt. Gedetineerden met een LVB blijken 

moeite te hebben met aan anderen duidelijk te maken wat ze willen zeggen, wat resulteert in frustratie 

en in sommige gevallen agressie (Talbot, 2007). Een verstandelijke beperking leidt vanzelfsprekend 

niet noodzakelijkerwijs tot delinquentie en veel individuen met een LVB komen nooit in aanraking met 

justitie, ondanks dat zij wel een verhoogde kans hebben op het vertonen van crimineel gedrag (Didden, 

Troost, Moonen, & Groen, 2016). Deze verhoogde kans kan (deels) verklaard worden doordat 

bepaalde kenmerken die het gevolg kunnen zijn van een LVB tevens criminogene factoren zijn, zoals 

vroegtijdig schoolverlaten en verschillende persoonlijkheidsfactoren, zoals impulsiviteit en geringe 

zelfbeheersing (Kaal, 2010). Gedetineerden met een LVB hebben tevens mogelijk een hogere kans op 

recidive (Hayes, 2004). 

Onderzoek naar LVB in Caribisch Nederland is zeer schaars (van de Vorst, 2018; Vinkers, 2011). Uit het 

onderzoek van Leertouwer et al. (2015) blijkt dat de verschillende deskundigen die zij aanhalen 

schatten dat zo’n 20% van de bevolking van Caribisch Nederland kampt met een LVB en dat een LVB 

mogelijk een risicofactor is voor criminaliteit, maar er zijn geen harde cijfers om deze indrukken mee 

te staven. Uit onderzoek naar Antilliaanse gedetineerden in Nederland blijkt dat op basis van 

diagnostiek in gedragskundige pro Justitia rapportages meer dan één derde een diagnose van 

zwakbegaafdheid te hebben (Vinkers, 2011). Deze diagnose is echter alleen gebaseerd op het IQ van 

de verdachte, waardoor de beperking in het sociaal aanpassingsvermogen (ook een kenmerken van 

een verstandelijke beperking) buiten beeld blijft. Tevens gaat het om gedetineerden in Europees 

Nederland met een Antilliaanse achtergrond, en zwakbegaafdheid, wat niet hetzelfde is als een LVB8. 

Ons voornoemde onderzoek in Europees Nederland vond een prevalentie van een indicatie van een 

LVB van 45% onder gedetineerden (den Bak et al., 2018), wat in overeenstemming is met eerder 

onderzoek, waar prevalenties variërend van 29% tot 45% uit naar voren kwamen (Broere, Helder, 

Jansen, & van Vliet, 2014) 9. 

 

Psychologisch functioneren 
De door het gevangenispersoneel ervaren gedragsproblemen van de gedetineerdenpopulatie zou 

verklaard kunnen worden door het psychologisch functioneren. Uit onderzoek blijkt dat gedetineerden 

een hoger niveau van depressie  en angst ervaren dan niet-gedetineerden (Boothby & Durham, 1999), 

maar dat deze problematiek vaak onder gediagnosticeerd wordt (Bulten, Nijman, & van der Staak, 

2009). Dit is van belang omdat psychologisch functioneren  binnen de gevangenis gerelateerd is aan 

het recidive risico (Baillargeon, Binswanger, Penn, Williams, & Murray, 2009), en aan het risico op 

suïcide van de gedetineerde (Baillargeon, Penn, et al., 2009).  

                                                           
8 Van zwakbegaafdheid is sprake bij een IQ-score van circa 70-85, terwijl er bij een licht verstandelijke beperking 
sprake is van een IQ-score van circa 50-70 (Kaal, 2010; Kaal, Nijman, & Moonen, 2016). Overigens wordt er in 
Nederland vaak een brede definitie gehanteerd, waarbij zwakbegaafdheid en LVB tot één groep worden 
gerekend (Kaal, 2010). 
9 Twee PI’s zijn hierbij uitgesloten, vanwege de afwijkende prevalenties. In één PI werden gedetineerden 
geselecteerd op een vermoeden van een LVB en in een andere PI waren veel van de gedetineerden afkomstig 
van Schiphol. Mogelijk hadden deze gedetineerden een beperkter begrip van de Nederlandse taal en had de SCIL 
bij hen eigenlijk niet afgenomen mogen worden. Zie Kaal et al. (2016) en Broere et al. (2014) voor meer 
informatie. 
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Daarnaast hebben gedetineerden een hoger niveau van agressie als karaktereigenschap (in 

tegenstelling tot een tijdelijke toestand). Deze bevinding is gedaan voor zowel gedetineerden die een 

gewelddadig delict hadden begaan als diegenen die een niet-gewelddadig delict hadden begaan (Falk 

et al., 2017). Tot slot is aangetoond dat psychopathie een voorspeller van recidive (Laurell & 

Daderman, 2005) en geweld (Hare & Neumann, 2009) is. Deze bevindingen onderstrepen het belang 

van het onderzoeken van het in kaart brengen van het psychologisch functioneren van gedetineerden, 

als mogelijke achtergrond voor de toegenomen gedragsproblemen in detentie. 

 

Psychosociale criminogene factoren 
Wetenschappelijk onderzoek naar psychosociale criminogene factoren in Caribisch Nederland is 

schaars en in zijn geheel afwezig voor de gedetineerdenpopulatie. Toch is in afgelopen decennia meer 

aandacht gekomen voor criminogene factoren in Caribisch Nederland. Zo laat eerder onderzoek op de 

BES-eilanden zien dat een aantal factoren van invloed is op het criminaliteitsniveau, zoals: antisociale 

normen en waarden, misbruik van alcohol en drugs (cocaïne), groot aantal vroege schoolverlaters, de 

mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, en de scheve man/vrouw verdeling welke mede 

wordt veroorzaakt door de (illegale) immigratie van jong volwassen mannen (Leertouwer et al., 2015). 

Deze resultaten worden ondersteund door eerder onderzoek naar het veiligheidsbeleid op de BES 

eilanden (Mooij, Tijssens, & van der Mark, 2013), waarbij nog enkele aanvullende factoren worden 

genoemd zoals de duurzaamheid van intieme partnerrelaties en economische factoren zoals inkomens 

ongelijkheid en armoede. Overige factoren die hieraan kunnen bijdragen zijn ongezonde 

leefgewoonten, zoals obesitas, drugs- en alcoholgebruik (Westerbeek & Andriessen, 2013).  

Waar in Caribisch Nederland nog weinig bekend is over de psychosociale kenmerken en criminogene 

factoren van gedetineerden, is daar door ons in het afgelopen jaar in Europees Nederland een 

uitgebreid overzicht van gepresenteerd (den Bak et al., 2018). Op basis van gegevens van Reclassering 

Nederland is gebleken dat gedetineerden in Europees Nederland veelal een zware delict geschiedenis 

hebben, gecombineerd met een hoge mate van antisociaal gedrag. Dit wordt vaak gecombineerd met 

problematiek op het gebied van denkpatronen (zoals gebrekkige sociale vaardigheden), financiële 

problemen (schulden, laag inkomen) en/of problemen met huisvesting. Aan de andere kant worden er 

relatief weinig problemen gerapporteerd met betrekking tot relaties met vrienden en familie en 

alcohol- of drugsgebruik. Dit soort criminogene factoren is een verzameling van situaties en zowel 

statische als dynamische kenmerken van mensen en hun omgeving, die een bijdrage leveren c.q. 

kunnen leveren aan het plegen van delicten of recidive (Vogelvang, van Burik, & van der Knaap, 2003). 

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

factoren (bv. relaties) wel veranderlijk en veranderbaar zijn en daarom vaak een richtsnoer vormen 

voor interventies.  

Met de ontwikkeling van de RISc is er tegenwoordig een relatief 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. Hoewel dit 

instrument origineel is ontworpen voor de Europees Nederlandse context, is het met een aantal 

minimale aanpassingen tevens in gebruik bij de Stichting Reclassering Caribisch Nederland. Zo zijn 

bijvoorbeeld de onderwijsniveaus aangepast aan de situatie op Bonaire. De informatie uit dit 

instrument kan gebruikt worden om een interventie of behandeling zo goed mogelijk te laten 

aansluiten bij de specifieke problemen mogelijkheden van een gedetineerde (Van der Knaap, Leenarts, 

& Nijssen, 2007). Deze benadering is in overeenstemming met delen van het What Works-principe, 

een sociaalwetenschappelijk model dat veel wordt gebruikt in forensische (behandel)instellingen en 
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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). 

Hoewel bovengenoemde eerdere onderzoeken enige indicatie geven van de criminogene factoren die 

een rol spelen in Caribisch Nederland, geven ze tevens aan dat er weinig bekend is over de 

gedetineerdenpopulatie, terwijl dit in het kader van het succesvol terugdringen van recidive en het 

aansluiten op de behoeften van de gedetineerden essentieel is. Binnen DJI bestaat daarom de 

behoefte een actueel beeld te krijgen van psychosociale criminogene factoren onder gedetineerden in 

Caribisch Nederland.  

 

1.4 Samenvattend 
In het kort kunnen we stellen dat er verschillende psychosociale criminogene factoren en 

neurobiologische kenmerken zijn die samenhangen met (crimineel) gedrag. In Europees Nederland is 

hier onderzoek naar uitgevoerd, maar zoals uit Hoofdstuk 1 blijkt, zijn deze bevindingen niet zonder 

meer toepasbaar op de Caribische detentiesituatie. Om die reden is het onderzoek, inclusief enkele 

uitbreidingen, ook uitgevoerd op Bonaire. Met het in gebruik nemen van het nieuwe onderkomen van 

de JICN zullen er meer mogelijkheden ontstaan om aandacht te besteden aan de resocialisatie van de 

gedetineerden en het terugdringen van recidive.  
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Hoofdstuk 2: Methoden van onderzoek 
 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, hebben we gegevens verzameld onder de gedetineerden 

in de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN) op Bonaire. In totaal zijn 45 gedetineerden 

uitgebreid onderzocht en bij hen zijn meerdere neurocognitieve testen afgenomen om een beeld te 

krijgen van het executief functioneren van de gedetineerdenpopulatie in Caribisch Nederland. De 

functies die zijn onderzocht, zijn onder meer het ruimtelijk werkgeheugen, de cognitieve controle en 

cognitieve flexibiliteit. Ook zijn psychofysiologische kenmerken gemeten, zoals hartslag(variabiliteit) 

en huidgeleiding. Bij deze groep zijn met behulp van vragenlijsten verstandelijke beperkingen en 

psychologische kenmerken in kaart gebracht. Van een subgroep zijn ook de psychosociale criminogene 

factoren in kaart gebracht aan de hand van de RISc. Het is mogelijk om voor deze groep na te gaan in 

hoeverre psychosociale criminogene factoren, bepaalde neurobiologische kenmerken en een indicatie 

voor een licht verstandelijke beperking samenhangen. 

 

2.1 Werving in de JICN 
Participanten voor dit onderzoek werden in verband met de veiligheid van de onderzoekers en 

mogelijkheden binnen de inrichting geworven door een medewerkster van de JICN. Voorafgaand aan 

de werving is met haar uitgebreid besproken wat het onderzoek inhield en wat er van haar en de 

gedetineerden verwacht werd. Deze medewerkster heeft vervolgens alle gedetineerden in de JICN 

zeker één keer gesproken en hen kort uitgelegd wat het onderzoek inhield. Wanneer de gedetineerden 

interesse hadden in deelname, werden hun namen genoteerd en ontvingen zij de informatiebrief in 

de taal die zij (bij voorkeur) spraken (Papiaments, Nederlands, Engels, of Spaans). Tijdens deze 

gesprekken werd er geen gestandaardiseerd protocol gebruikt. Verder werd aan alle deelnemers aan 

het onderzoek gevraagd of zij toestemming gaven voor het opvragen van hun RISc-informatie bij de 

Stichting Reclassering Caribisch Nederland. Deelnemers ontvingen $10 als tegenprestatie voor hun 

deelname.  

De totale onderzoekspopulatie bestond uit 45 gedetineerden van de 103 gedetineerden die in de JICN 

verbleven in de periode dat de dataverzameling heeft plaatsgevonden. Dat betekent dat 43,7% van de 

gehele gedetineerdenpopulatie deelnam aan het onderzoek. Dit percentage is vergelijkbaar met het 

percentage deelnemers van alle uitgenodigde gedetineerden bij ons onderzoek in Europees Nederland 

(zo’n 40-50%, zie den Bak et al. (2018)). Bij gebrek aan interesse in deelname, speelde onder andere 

achterdocht regelmatig een rol. De gemeenschap op Bonaire is klein en de niet-geïnteresseerde 

gedetineerden vreesden regelmatig dat informatie uit het onderzoek bij bijvoorbeeld justitie terecht 

zou komen. Van de onderzoeksgroep waren er 35 gedetineerden die toestemming gaven voor het 

opvragen van hun RISc-gegevens (77,8%), wat net lager ligt dan het percentage uit ons Europees 

Nederlandse onderzoek (84,8%). Uiteindelijk waren er voor 25 gedetineerden RISc-gegevens 

beschikbaar, aangezien er voor bijvoorbeeld buitenlandse gedetineerden in de meeste gevallen geen 

RISc-dossier wordt aangemaakt. Indien van een gedetineerde gegevens uit meerdere RISc’s 

beschikbaar waren, is daarvan de meest recente en meest volledige set gegevens gekozen.  

 

2.2 Participanten 
De deelnemers aan de studie waren allen mannen uit de JICN op Bonaire die gedetineerd waren 

gedurende de eerste paar maanden van 2018 (januari, februari, maart). Om een goed overzicht te 

kunnen geven van de kenmerken van de mannelijke gedetineerden in Caribisch Nederland, zijn er 
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weinig exclusiecriteria opgesteld. In verband met de meting van het stresssysteem, dienden 

gedetineerden ten minste drie weken in detentie te hebben doorgebracht op het moment van 

deelname. De eerste periode in detentie wordt vaak als stressvol ervaren en zou derhalve deze meting 

kunnen vertekenen. Ook zijn er geen vrouwen geïncludeerd. In de JICN zijn meestal maar 1 à 2 

gedetineerde vrouwen aanwezig, wat de groep te klein maakt om nuttige vergelijkingen te maken, 

terwijl ook de anonimiteit van deze vrouwen dan niet gegarandeerd zou kunnen worden. De totale 

onderzoekspopulatie bestond uit 45 gedetineerde mannen, die vastzaten tussen januari en begin 

maart 2018. Twee participanten hebben alleen de vragenlijsten ingevuld en de neurobiologische 

testen niet afgerond, aangezien zij uit detentie waren voor er een vervolgafspraak gemaakt kon 

worden. 

De gedetineerden waren gemiddeld 29,4 jaar oud (SD=8,5) ten tijde van deelname, waarbij de jongste 

participant 20 jaar oud was, en de oudste 52 jaar. 10 Verder had het overgrote deel van de participanten 

de Nederlandse nationaliteit (71,4%), gevolgd door de Venezolaanse nationaliteit (11,9%) en overige 

nationaliteiten (11,9%). Er waren geen participanten die in Europees Nederland geboren waren, alle 

gedetineerden met de Nederlandse nationaliteit waren afkomstig van de BES-eilanden, Aruba of 

Curaçao. De participanten hadden gemiddeld 11,7 jaar onderwijs gevolgd (SD=2,9, minimum: 5 jaar, 

maximum: 20 jaar). Op basis van registratiedata uit de inrichting bleek dat 26 van de participanten 

afgestraft waren (57,8%), terwijl 5 participanten preventief gehecht waren (11,1%). 11 Van 14 

participanten (31,1%) was hun status onbekend (doordat zij geen toestemming hadden verleend voor 

het opvragen van die gegevens, of doordat er te weinig participantinformatie beschikbaar was om deze 

te koppelen aan de registratiedata). De nettostraf (opgelegde straf minus voorwaardelijke straf) was 

bekend voor 26 participanten en varieerde van 9 maanden tot 288 maanden (24 jaar). De mediaan lag 

op 36 maanden, het gemiddelde lag beduidend hoger (66,5 maanden) als gevolg van 4 langere straffen 

die het gemiddelde vertekenden (180 maanden en 288 maanden, 4 participanten). Er waren 28 

participanten die aangaven al eens eerder veroordeeld te zijn geweest, met gemiddeld 3,5 

veroordelingen. Verder gaven 42 participanten aan eerder gedetineerd te zijn geweest, waarvan 19 in 

de afgelopen vijf jaar, met gemiddeld 1,8 detenties in de afgelopen vijf jaar. Het verschil in aantal 

detenties en veroordelingen is te verklaren doordat deze informatie gebaseerd is op zelfrapportage. 

Mogelijk schaarden de participanten het opgepakt en kort vastgezet worden op het politiebureau ook 

onder ‘detentie’.  

Er is gecontroleerd of er verschillen bestonden tussen de participanten aan het onderzoek en de 

overige gedetineerdenpopulatie. De gedetineerdenpopulatie in de JICN bestond uit 102 mannen en 

één vrouw in de eerste week van juni 2018. De vrouwelijke gedetineerde is in de rest van de 

vergelijking niet meegenomen. Uit Tabel 2.1 blijkt dat de participanten significant jonger waren dan 

de gedetineerden die niet hebben deelgenomen aan het onderzoek. Hier is geen duidelijke verklaring 

                                                           
10 De onderzoekspopulatie in de JICN was significant jonger (M=29,4, SD=8,5) dan die in de PI’s in Europees 
Nederland (M=36,2, SD=12,3), t(320)=3.550, p<.001). Gezien het verschil in strafklimaat tussen Caribisch en 
Europees Nederland, is het niet mogelijk de nettostraf te vergelijken. 
11 Er is gekozen om voor het beschrijven van de status en nettostraf registratiedata uit de JICN te gebruiken, 
omdat uit het onderzoek in Europees Nederland bleek dat de informatie op basis van zelfrapportage weinig 
betrouwbaar was. Van 5 gedetineerden was het niet mogelijk hun informatie te koppelen aan de registratiedata, 
en 9 gedetineerden hadden geen toestemming verleend voor de koppeling van informatie. Er is gecontroleerd 
of deze groepen vergelijkbaar waren aan de rest van de onderzoekspopulatie. Er bleken geen verschillen tussen 
de groep die wel en de groep die geen toestemming verleenden voor het koppelen van informatie, leeftijd: 
t(41)=0.521, p=.360; jaar onderwijs: t(40)=-0.877, p=.385; nationaliteit: X2(4)=4.110, p=.391. Tevens bleken er 
geen verschillen tussen de groep voor wie er wel en geen koppeling gemaakt kon worden, leeftijd: t(41)=0.926, 
p=.360; jaar onderwijs: t(40)=-0.755, p=.455; nationaliteit: X2(4)=6.191, p=.185.  
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voor. Tevens blijkt de onderzoekspopulatie uit procentueel meer afgestrafte gedetineerden te bestaan 

dan de rest van de gedetineerdenpopulatie. Dit verschil kan mogelijk verklaard worden door een 

terughoudendheid van preventief gehechten om deel te nemen aan onderzoeken vanuit DJI en/of 

Justitie. Zij vrezen mogelijk dat informatie die ze delen tijdens het onderzoek ook gedeeld wordt met 

Justitie en dat dit hun zaak zou kunnen beïnvloeden (ondanks de nadruk op de anonieme verwerking 

van gegevens). Er was geen verschil tussen de groepen in de verdeling van nationaliteit. 

 

 Onderzoekspopulatie 1 

N=31 
Gedetineerdenpopulatie 

N=70 Verschil 

Leeftijd M=29,7 (SD=8,4) M=34,9 (SD=12,1) t(80.5)=-2.487, p=.015 
Status  Afgestraft 

Preventief  
= 83,9% 
= 16,1% 

Afgestraft 
Preventief 

= 57,7% 
= 42,3% 

X2(2)=3.923, p=.141 

Nationaliteit Nederlands  
Venezolaans 
Overig  

= 67,7% 
= 22,6% 
= 9,7% 

Nederlands  
Venezolaans 
Overig  

= 81,7% 
= 8,5% 
= 9,9% 

X2(2)=3.923, p=.141 

Tabel 2.1. Vergelijking van de onderzoekspopulatie met de gedetineerdenpopulatie. 1 Er is een klein verschil in 

de cijfers die hier over de onderzoekspopulatie gepresenteerd worden, en de cijfers die eerder besproken zijn. 

Dit heeft te maken met dat de informatie over leeftijd en nationaliteit in deze tabel gebaseerd is op de 

registratiedata vanuit de JICN (om de vergelijking met de gedetineerdenpopulatie te kunnen maken), en de 

eerdergenoemde cijfers gebaseerd zijn op zelfrapportage. De gedetineerden die geen toestemming voor de 

koppeling van gegevens hadden gegeven, of voor wie die koppeling niet mogelijk was, worden hier tot de 

gedetineerdenpopulatie gerekend. 

 

2.3 Procedure 

Testlocatie 
Alle testen en vragenlijsten zijn afgenomen in zo rustig mogelijke ruimtes in de JICN. De 

neurobiologische testen werden afgenomen in een grotere ruimte waar normaliter religieuze diensten 

gehouden werden. Hier werden maximaal drie gedetineerden tegelijkertijd getest. Tijdens het testen 

werden de deelnemers zo ver mogelijk van elkaar geplaatst, zodat ze zo min mogelijk met elkaar 

konden meeluisteren. Hierbij is rekening gehouden met de privacy van de deelnemers en met het 

“afluisteren” van testinstructies en de nabespreking na afloop van de testafname. In de ruimte was 

airconditioning aanwezig, waardoor de gemiddelde temperatuur tussen de 19.9°C en 20.4°C lag. De 

aanvullende vragenlijsten werden afgenomen in kleine spreekruimtes, met één gedetineerde en één 

onderzoeker per ruimte. 

 

Afname neurobiologische testen en aanvullende vragenlijsten 
Bij aanvang leverden de gedetineerden hun toestemmingsverklaring in, die aan de vooraf verstrekte 

informatiebrief was bevestigd. De testafname gebeurde in twee delen. Eerst vulden de gedetineerden 

de aanvullende vragenlijsten in. Wanneer een gedetineerde moeite had met lezen of met de vragen, 

dan nam de onderzoeker de vragenlijst mondeling met hem door. Nadat de vragenlijsten waren 

ingevuld, werd de gedetineerde op een ander moment opnieuw uitgenodigd om de neurobiologische 

testen te doen.  

Bij het afnemen van de neurobiologische testen werd een gestandaardiseerd protocol gebruikt 

waarvan alle instructies vanuit het Nederlands waren vertaald in het Papiaments, Spaans en Engels 

door een vertaalbureau (zie paragraaf 2.4 voor meer uitleg over de vertaling van het instrumentarium). 
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Voorafgaand aan het testen werd de informatie uit de informatiebrief voor de participant herhaald. 

De testleiders benadrukten de vrijwilligheid van deelname aan het onderzoek en dat de gegevens 

geanonimiseerd werden opgeslagen en verwerkt (zie Fragment 2.1) en lichtten toe dat de participant 

op elk gewenst moment de deelname kon afbreken. Eventuele vragen werden zo goed mogelijk 

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 2.1. Fragment uit het onderzoeksprotocol. Uitleg over de geanonimiseerde opslag van gegevens. 

 

Als eerste werd de Screener voor Intelligentie en Licht verstandelijke beperking (18+) afgenomen bij 

Nederlandssprekende en Papiamentstalige deelnemers. Bij gedetineerde die geen Papiaments of 

Nederlands spraken, werd deze taak overgeslagen. Vervolgens werden de electroden geplakt voor de 

hartslagmeting – volgens de instructies in het onderzoeksprotocol, zie Fragment 2.2 – en werd de 

hartslagmeting gestart.  Tijdens het aansluiten van de apparatuur werd de participant zo goed mogelijk 

op zijn gemak gesteld.  

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 ervoor 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 

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 2.2. 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 werd gevraagd naar demografische gegevens, 

waarna de volgende taken werden afgenomen: d2 Aandachts- en concentratietest, Stop-IT, Affectieve 

Go NoGo en de Emotieherkenningstaak. Vlak voor of na de Emotieherkenningstaak werd een korte 

pauze ingelast, waarin de gedetineerde iets te drinken en te eten kreeg (bijvoorbeeld een 
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chocoladekoek of een appel). Dit had een tweeledig doel: (1) de pauze voorkwam uitval vanwege de 

duur van het protocol en  de Emotieherkenningstaak (deze duurde 20 minuten); en (2) de snack was 

een stimulans voor sommige gedetineerden om toch mee te doen. Vervolgens werden de Symmetry-

taak, 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 2.3. Overigens had de gedetineerde bij elke taak de 

mogelijkheid om de koptelefoon op te zetten, als dit ervoor zorgde dat hij zich beter kon concentreren. 

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 2.3. Fragment uit het onderzoeksprotocol. Instructies voor het afstellen van het geluid voor de 

Countdown- en Empathietaak. 

Wanneer een gedetineerde meer tijd nodig had voor de taken dan was ingepland en hierdoor niet in 

staat was het hele protocol in één keer af te maken, dan werd hij nogmaals ingepland op de volgende 

dag om het restant van de taken af te maken. In uitzonderlijke gevallen werd er iets afgeweken van de 

standaardvolgorde van de taken om tegemoet te komen aan de mogelijkheden die er waren. Het 

volledige testprotocol nam ongeveer twee uur in beslag. Na het afronden van het testen volgde een 

korte debriefing, waarin participanten werden bedankt voor deelname en een korte samenvatting 

ontvingen van wat zij zojuist gedaan hadden. Hierbij werd niet te veel ingegaan op de exacte functies 

die getest werden. Ook werd de anonimisering van de gegevens nogmaals benadrukt en was er ruimte 

voor de participant om vragen te stellen en zijn ervaringen te delen, zie Fragment 2.4. Deelnemers 

ontvingen voor hun deelname een vergoeding van $10, die op hun rekening-courant werd gestort. 

Zeg het volgende tegen de participant: 
De afgelopen twee uur heeft u verschillende testjes gedaan. Zoals we van tevoren 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 ervoor 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 
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 2.4. Fragment uit het onderzoeksprotocol. Delen van de debriefing aan het einde van het testprotocol. 

 

Verzameling psychosociale informatie 
Van alle 35 gedetineerden die hiervoor toestemming hebben gegeven, zijn de dossiers opgevraagd bij 

de Stichting Reclassering Caribisch Nederland, door een bewijs van toestemming van elke participant 
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te overleggen alvorens de dossiers mochten worden ingezien. Aangezien de dossiers niet digitaal 

beschikbaar zijn, niet mochten worden meegenomen, gekopieerd of gescand in verband met de 

privacy van de participanten, zijn alle beschikbare dossiers (N=25) door de onderzoeker op locatie 

verwerkt tot een databestand. 

De dossiers zijn zodanig gestructureerd dat per domein/leefgebied (zie Bijlage 2) wordt aangegeven of 

een criminogene factor afwezig, aanwezig of sterk aanwezig was. Voor de dossiers waarbij dit was 

aangegeven, is dit letterlijk overgenomen. Wanneer deze beoordeling niet aanwezig was, is er kort en 

bondig informatie uit het rapport overgenomen, zodat de beoordeling op een later moment gemaakt 

kon worden (9 van de 25 gevallen). Twee onderzoekers - beiden getraind in de afname van de RISc 4.0 

(in Nederland) - hebben op een later moment op basis van de beschikbare informatie beoordeeld of 

een criminogene factor al dan niet aanwezig was. Dit gebeurde in overleg: beide onderzoekers 

moesten het eens zijn over de toe te kennen score, voordat deze vastgelegd werd. Wanneer er in het 

geheel geen informatie beschikbaar was over een leefgebied, dan werd er geen score ingevuld. 

 

Informatie ten behoeve van de impressie van de leefwereld van de gedetineerden 
De impressie van de leefwereld van de gedetineerden zoals beschreven in Hoofdstuk 1, is tot stand 

gekomen door middel van interviews die zijn afgenomen na afloop van de testperiode. De 

onderzoekers spraken met drie gedetineerden en twee personeelsleden over hun wonen en werken 

in de JICN. Daarnaast gaven de onderzoekers en studenten hun observaties en ervaringen weer over 

de contacten met de gedetineerden en het werken in de inrichting. 

 

2.4 Instrumentarium 
Zoals reeds aangegeven, is in het onderzoek een uitgebreide testbatterij gebruikt met als doel de 

psychosociale en neurobiologische kenmerken van de gedetineerden in kaart te brengen, alsmede de 

prevalentie van een indicatie voor een LVB en de afstelling van het stresssysteem. Een uitgebreide 

beschrijving van alle meetinstrumenten is opgenomen in Bijlage 2. In Tabel 2.2 wordt een overzicht 

gegeven van de verschillende meetinstrumenten die zijn gebruikt en welke constructen deze 

instrumenten beogen te meten. Tevens geeft deze tabel een overzicht van de uitkomstmaten die in 

het rapport zijn opgenomen.  
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Tabel 2.2. Overzicht van de meetinstrumenten die worden gebruikt in het onderzoek. Overzicht van de 

meetinstrumenten, de constructen die ze meten en van hoeveel gedetineerden de informatie beschikbaar is.  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. 

 

Zoals te zien is in Tabel 2.2, heeft niet elke gedetineerde alle taken afgerond. Hier zijn verschillende 

verklaringen voor. Zo is de SCIL 18+ alleen beschikbaar in het Papiaments en Nederlands en is ervoor 

gekozen om dit instrument niet in het Spaans te laten vertalen. Het gaat hier namelijk niet alleen om 

een omzetting naar de andere taal, maar inhoudelijk zou er ook veel aangepast moeten worden op 

Meetinstrument Uitkomstmaat N 

Licht verstandelijke beperking 

SCIL 18+ 
Licht verstandelijke beperking 

Totaalscore 29 
Indicatie LVB 1 29 

BFIS 
Psychosociaal functioneren in het dagelijks leven 

Gemiddelde score zelfrapportage 
 

37 

Executieve functies 

D2 aandachts- en concentratietest 
Aandacht en concentratie 

Totale prestatie (Tn-F) 42 
Percentiel totale prestatie (Tn-F) 42 
Concentratieprestatie (CP) 42 
Percentiel concentratieprestatie (CP) 41 

Stop-IT taak 
Inhibitie 

Stop Signal Reaction Time in msec (SSRT) 39 
 

Affectieve Go/No Go 
(Impliciete) emotieregulatie 

Emotion regulation (d-prime) 2 34 
 

Emotieherkenningstaak 
Emotionele perceptie/cognitieve empathie 

Gemiddeld % correcte emotieherkenning 41 
 

Symmetry-taak 
Werkgeheugencapaciteit 

Somscore aantal juiste vierkanten 43 

 

M-WCST 
Cognitieve flexibiliteit 

Aantal perseveratieve fouten ruw (NPE) 
Classificatie perseveratieve fouten (NPE) 1 

37 
36 

Afstelling stresssysteem   

Rustmeting  
Activiteit stresssysteem in ruste 

Gemiddelde hartslag 37 

Empathieclips 
Stressreactiviteit en empathie 

RSA (Gemiddelde van Bear & Champ) in msec 36 

Countdowntaak 
Stressreactiviteit en empathie 

SCL (Gemiddelde van beide condities) in 
microSiemens 

36 

Psychologisch functioneren 

Beck’s Anxiety Inventory (BAI) 
Symptomen van angst 

Categorisering van geen/minimale angst tot 
ernstige angst(symptomen) 

42 

Beck’s Depression Inventory (BDI) 
Symptomen van depressie 

Categorisering van geen/minimale depressie 
tot ernstige depressie 

43 

Agressie Vragenlijst (AVL-av) 
Mate van agressie 

Normering van geen/minimale problemen 
met agressie tot zeer veel problemen 

42 

Self-report Psychopathy Scale-III (SRP-III) 
Mate van psychopathie 

Totaalscore op alle items 45 

Psycosociale criminogene factoren 

RISc 4.0-BES 0.1 
Psychosociale criminogene kenmerken 

Indicatie criminogene factor wel/niet 
aanwezig op 12 verschillende leefgebieden 

25 
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bijvoorbeeld het dagelijks leven ter plaatse. Dit zou resulteren in een omvangrijk proces, dat niet paste 

bij de oorspronkelijke opdracht. 

Verder zijn er bij zowel de d2 als de M-WCST testen af en toe fouten gemaakt bij de afname dan wel 

scoring van de taken, die niet achteraf hersteld konden worden. Bij de metingen van het stresssysteem 

waren er in een aantal gevallen problemen met de apparatuur, waardoor niet voor elke gedetineerden 

de opname opgeslagen is. Bij andere scores was er sprake van afgeleide maat (zoals de d-prime), 

waarbij er geen score berekend kon worden als er een reactie of variabele miste door andere oorzaken 

(zoals het overslaan van een vraag of het missen van een opdracht).  

 

Vertaling van het instrumentarium 
Aangezien er binnen de gedetineerdenpopulatie verschillende talen worden gesproken, diende het 

instrumentarium in verschillende talen beschikbaar te zijn. Derhalve is het Nederlandstalige 

instrumentarium door een vertaalbureau vertaald in het Papiaments, Spaans en Engels. Deze vertaling 

is vervolgens gecontroleerd door een onafhankelijk panel uit Caribisch Nederland met expertise op het 

gebied van neuropsychologisch onderzoek in een geestelijke gezondheidssetting op tekstuele fouten 

en culturele toepasbaarheid. Inhoudelijk waren sommige vragen niet van toepassing op de Caribische 

context (een vraag over het nemen van de tram zou bijvoorbeeld verwarring kunnen scheppen 

aangezien er geen tram aanwezig is in Caribisch Nederland). Op basis van dit commentaar zijn enkele 

wijzigingen doorgevoerd, en is er in januari 2018 een korte pilot uitgevoerd in de JICN. Naar aanleiding 

van deze pilot zijn opnieuw enkele tekstuele wijzigingen doorgevoerd, waarna het definitieve 

instrumentarium werd vastgesteld. 

Het vertalen van het Nederlandstalige instrumentarium in de andere talen, betekent in veel gevallen 

dat er een dubbele vertaalslag heeft plaatsgevonden, aangezien het Nederlandstalige 

instrumentarium voor een aanzienlijk deel uit het Engels vertaald is. Toch is gekozen voor een dubbele 

vertaalslag, om de vergelijkbaarheid met het onderzoek in Europees Nederland zo veel mogelijk te 

waarborgen. 

 

2.5 Analyses 
Om antwoord te kunnen geven op de in de Aanleiding genoemde onderzoeksvragen, zijn er 

verschillende analyses uitgevoerd. Hieronder volgt voor elke onderzoeksvraag een korte beschrijving. 

 

Neurobiologische kenmerken 
Executief functioneren en het stresssysteem. Het instrumentarium om het executief functioneren en de 

werking van het stresssysteem in kaart te brengen, bestond uit meerdere testen en 

psychofysiologische metingen (zie Tabel 2.2 en Bijlage 2). De waarden van de uitkomstmaten van deze 

testen zijn opgenomen in een tabel in Hoofdstuk 3. Het is alleen mogelijk om inhoudelijk iets te zeggen 

over het niveau van functioneren, wanneer neuropsychologische testen genormeerd zijn aan de 

algemene – dan wel gedetineerde – populatie. Er is echter slechts van een paar testen een normering 

beschikbaar, namelijk de d2 aandachts- en concentratietest en de M-WCST. Voor deze twee testen zijn 

daarom aparte paragrafen opgenomen, waarin de behaalde scores van de gedetineerdenpopulatie 

worden afgezet tegen de normscores uit de algemene populatie. Hierbij moet opgemerkt worden dat 

de normscores van de d2-taak gebaseerd zijn op een niet-gedetineerde normpopulatie uit Duitsland 
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zijn (Brickenkamp, 2007) en de normscores van de M-WCST op een niet-gedetineerde populatie in de 

Verenigde Staten (Schretlen, 2010).  

Voor de overige testen van het executief functioneren en de werking van het stresssysteem, zijn er 

vooralsnog geen gevalideerde normscores beschikbaar. Daarom zijn de scores van de gedetineerden 

in Caribisch Nederland afgezet tegen de (voorlopige) normscores die ontwikkeld zijn voor het 

onderzoek in de Europees Nederlandse gevangenissen (zie Hoofdstuk 7.5 in den Bak et al. (2018) en 

Hoofdstuk 3 van dit rapport). De scores van de gedetineerden zijn verdeeld in zeven categorieën, van 

zeer laag functioneren tot zeer hoog functionerend. Op basis van deze categorisering is het mogelijk 

om staafdiagrammen te maken die de verdeling van de scores inzichtelijk maken. 

 
Prevalentie van een indicatie voor een licht verstandelijke beperking. De Nederlandstalige SCIL 18+ is een 

genormeerd instrument om de indicatie voor een LVB te onderzoeken (Kaal et al., 2016). Voor de 

Papiamentstalige SCIL is deze normering niet beschikbaar, daarom is ervoor gekozen om de normering 

van de Nederlandstalige SCIL ook hier aan te houden. Voor elk item wordt een score toegekend, en 

vervolgens wordt de somscore over deze items berekend. Op basis van de totaalscore kan vervolgens, 

in navolging van de handleiding van Kaal et al. (2016), een onderverdeling gemaakt worden in 

gedetineerden met een indicatie voor een LVB (19 punten of minder) en gedetineerden zonder een 

indicatie voor een LVB (20 punten of meer). Op basis van deze classificatie is een staafdiagram gemaakt 

om de score inzichtelijk te maken. 

De BFIS maakt gebruik van een zelfrapportage die door de gedetineerde wordt ingevuld. De score die 

het functioneren aangeeft (een hogere score betekent een beter functioneren) is een gewogen score: 

de score voor elk item wordt opgeteld en vervolgens gedeeld door het aantal ingevulde vragen 

(maximaal 15).  

 

Psychologisch functioneren. In aanvulling op de neurobiologische testen is er een aantal vragenlijsten 

afgenomen om inzicht te verwerven in het psychologisch functioneren van de gedetineerdenpopulatie 

op Bonaire. Voor alle lijsten is eerst een totaalscore berekend. Vervolgens is het voor drie lijsten 

mogelijk deze score te categoriseren naar ernst van de problematiek: de mate van angstklachten (BAI) 

is onderverdeeld in: minimale, lichte, matige tot ernstige, en ernstige angst(symptomen). De mate van 

depressieve gevoelens is onderverdeeld in: minimale, lichte, matige tot ernstige, en ernstige 

depressieve gevoelens. Voor beide vragenlijsten is er geen normscore beschikbaar voor een 

gedetineerde populatie in Caribisch Nederland. De mate van agressiviteit (AVL-av) is ook te normeren, 

waarbij 10 categorieën worden gemaakt op basis van de totaalscore op de vragenlijst. Hierbij wijst een 

normscore van 1 op weinig tot geen problemen met agressiviteit, en een normscore van 10 op zeer 

veel problemen met agressiviteit. Voor deze vragenlijst is de normering gebaseerd op langgestrafte 

gedetineerden (straf van vier jaar of langer) uit Nederland (Hornsveld, 2018). De mate van 

psychopathie (SRP-III) is niet onder te verdelen naar categorieën, maar een hogere waarde indiceert 

meer problemen op dit vlak. 

Voor het middelengebruik is op basis van de rapportage van de gedetineerden een staafdiagram 

gemaakt, waarin de periode voor detentie vergeleken kan worden met de periode tijdens detentie. 

 

Samenhang tussen het executief functioneren, LVB en het stresssysteem. Om de samenhang tussen het 

executief functioneren, de indicatie voor LVB en het stresssysteem in kaart te brengen, worden alle 
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maten met elkaar gecorreleerd. Gezien het grote aantal correlaties dat deze analyse oplevert en het 

bijbehorende risico op kans kapitalisatie, wordt een significantieniveau van p<.01 gehanteerd. 

 

Vergelijking nationaliteiten. Om te onderzoeken of er groepsverschillen bestaan in het neurobiologisch 

en psychologisch functioneren tussen de gedetineerden op basis van nationaliteit, worden de 

gedetineerden onderverdeeld in drie groepen naar geboorteland: Nederlandse, Venezolaanse en een 

andere nationaliteit. Voor deze groepen is doormiddel van twee aparte one way ANOVA-analyses 

bekeken in hoeverre zij verschilden in hun neurobiologische en psychologische functioneren. Hiervoor 

is nationaliteitsgroep als onafhankelijke variabele en zijn de totaalscores voor de aspecten van 

neurobiologisch dan wel psychologisch functioneren als afhankelijke variabele opgenomen. Voor de 

indicatie LVB (een categorische variabele) is gebruik gemaakt van een Chi-square analyse en voor alle 

toetsen wordt een significantieniveau van p<.01 gehanteerd.  

 

Psychosociale criminogene factoren 
Op basis van de indeling naar afwezigheid, aanwezigheid of sterke aanwezigheid van specifieke 

psychosociale criminogene factoren is een overzichtstabel gemaakt voor factoren 3 t/m 12. Voor de 

factoren Indexdelict en Delictgeschiedenis is deze indeling niet beschikbaar, en derhalve worden 

enkele beschrijvende grafieken en tabellen gepresenteerd.  

Het indexdelict is beoordeeld op basis van de delictsomschrijving en de tenlastelegging. De 

verschillende delicten zijn onderverdeeld in: geweldsdelict, vermogensdelict met geweld, 

vermogensdelict en druggerelateerd delict. Hierbij wordt onder geweldsdelict een breed scala aan 

delicten geschaard; (huiselijk) geweld, moord, doodslag en seksuele delicten. Druggerelateerde 

delicten hebben betrekking op het handelen in drugs, niet zozeer op plegen van delicten onder invloed 

(zie hiervoor ‘Beïnvloedende factoren’). 

De variabele delictgeschiedenis is beoordeeld aan de hand van de desbetreffende RISc-schaal, waarin 

de eerdere veroordelingen, voorwaardelijk sepots en eventuele zaken zonder veroordeling zijn 

opgenomen. De schaal is gescoord door gedetineerden onder te verdelen naar gedetineerden met, en 

zonder een eerdere veroordeling of voorwaardelijk sepot.  

 

2.6 Beperkingen van de instrumenten en analyses 
Zoals eerdergenoemd, is het onderhavige onderzoek het eerste in zijn soort in detentie in Caribisch 

Nederland.  Als gevolg hiervan zijn er enkele beperkingen aan het instrumentarium en de populatie, 

die belangrijk zijn kort te noemen. Allereerst missen de normscores voor de gedetineerdenpopulatie 

in Caribisch Nederland. Normscores uit andere gebieden worden gebruikt (waaronder het Europees 

continent, maar ook de Verenigde Staten), maar reflecteren mogelijk de culturele context niet genoeg. 

Een tweede beperking is de vertaling van het instrumentarium. Zoals reeds aangegeven, is er bij 

sommige taken sprake van een dubbele vertaalslag, die gebruikt is om de vergelijkbaarheid te 

waarborgen en was het de beste mogelijkheid die wij tot onze beschikking hadden. Tot slot is de 

gedetineerdenpopulatie op Bonaire relatief klein, waardoor de verschillende uitkomsten voorzichtig 

geïnterpreteerd moeten worden.  

Deze beperkingen doen echter niet af aan het belang van dit onderzoek. Het is een eerste onderzoek 

dat hopelijk aanknopingspunten kan bieden voor vervolgonderzoek.  



 
 

37 
 

Hoofdstuk 3: Resultaten neurobiologische kenmerken 
 

Allereerst wordt in Tabel 3.1 een compleet overzicht gegeven van alle afgenomen taken en enkele 

basiswaarden, namelijk het gemiddelde en de minimale en maximale score, om een kader te bieden 

voor de resultaten die in dit hoofdstuk besproken worden. Zoals eerdergenoemd, heeft niet elke 

participant alle taken kunnen afronden, en daarom wordt hier per taak nogmaals aangegeven van 

hoeveel participanten de informatie beschikbaar is.  

Vervolgens worden de drie testen waar een normering voor beschikbaar is (namelijk de d2, M-WCST 

en SCIL 18+) besproken, om inzicht te verschaffen in de mate van problematiek op het gebied van 

aandacht en concentratie, cognitieve flexibiliteit en de indicatie voor een LVB.  

Hierna worden de overige taken besproken (namelijk de Affectieve Go/NoGo, Emotieherkenningstaak, 

STOP-IT, Symmetry, Rustmeting, Empathieclips en Countdowntaak) aan de hand van de beschikbare 

normscores voor de gedetineerdenpopulatie in Europees Nederland. 

  



Tabel 3.1. Overzicht van de meetinstrumenten die zijn 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 29 19.52(3.92) 12 25 
Indicatie LVB 1 29 - Geen indicatie LVB Indicatie LVB 

BFIS 
Algemeen psychosociaal functioneren 

Gemiddelde score zelfrapportage 37 1.18(0.71) 0 6.53 
     

Executieve functies 

D2 aandachts- en concentratietest 
Aandacht en concentratie 

Totale prestatie (Tn-F) 42 355.71(69.31) 203 525 
Percentiel totale prestatie (Tn-F) 42 21.74(22.12) 1 95 
Concentratieprestatie (CP) 42 127.02(35.81) 9 213 
Percentiel concentratieprestatie (CP) 41 10.10(11.73) 1 54 

Stop-IT taak 
Inhibitie 

Stop Signal Reaction Time in msec (SSRT) 39 288.40(71.42) 121.90 523.50 

Affectieve Go/No Go 
(Impliciete) emotieregulatie 

Emotion regulation (d-prime) 2 34 3.11(0.82) 1.07 4.83 

Emotieherkenningstaak 
Emotionele perceptie/cognitieve empathie 

Gemiddeld % correcte emotieherkenning 41 68.64(13.48) 37.50 94.17 

Symmetry-taak 
Werkgeheugencapaciteit 

Somscore aantal juiste vierkanten 43 16.81(3.20) 9 20 

M-WCST 
Cognitieve flexibiliteit 

Aantal perseveratieve fouten ruw (NPE) 37 2.89(2.51) 0 12 
Classificatie perseveratieve fouten (NPE) 1 36 - Enigszins abnormaal Goed 

Afstelling stresssysteem 

Rustmeting  
Activiteit stresssysteem in ruste 

Gemiddelde hartslag 37 71.99(12.65) 49.86 98.25 

Empathieclips 
Stressreactiviteit en empathie 

RSA (Gemiddelde van Bear & Champ) in 
msec 

36 -0.287(24.27) -96.72 58.86 

Countdowntaak 
Stressreactiviteit en empathie 

SCL (Gemiddelde van beide condities) in 
microSiemens 

36 0.27(0.72) -1.00 2.47 
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3.1 Cognitieve flexibiliteit 
De M-WCST maakt gebruik van percentielen om de individuele scores van de 36 gedetineerden af te 

kunnen zetten tegen een normale populatie, waarbij rekening gehouden wordt met de leeftijd en het 

opleidingsniveau van de participant (zie Bijlage 2 voor een uitgebreide beschrijving van de taak en de 

scoring). 

Uit Figuur 3.1 blijkt dat het grootste deel van de onderzoeksgroep (40,5%) laaggemiddeld scoort op 

deze taak. Dat betekent dat de gedetineerden over het algemeen wat lager scoren dan de 

normpopulatie (zie de handleiding van Schretlen (2010)). Dit duidt op een verlaagde mate van 

cognitieve flexibiliteit binnen de gedetineerdenpopulatie op Bonaire ten opzichte van de normering. 

Het is echter wel zo dat de normpopulatie waar deze vergelijking mee wordt gemaakt, afkomstig is uit 

de Verenigde Staten. Er zijn op dit moment geen normen beschikbaar voor Caribisch Nederland, en 

daarom is ervoor gekozen om – net als het in Europees Nederlandse onderzoek - de duiding vanuit de 

handleiding van de taak te hanteren.  

Figuur 3.1. M-WCST-scores ten opzichte van de normpopulatie. Deze figuur toont het aantal gedetineerden dat 

in elke categorie valt. De categorieën zijn samengesteld op basis van normscores in de normale populatie. 

Hierbij moet worden opgemerkt 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 (wanneer iemand op een versimpelde taak zeer 

hoog scoort, indiceert dit niet gelijk een zeer goed functioneren, aangezien de taak versimpeld is). 

Hierdoor was het behalen van een score ‘Heel goed’ of ‘Extreem goed’ nagenoeg niet mogelijk voor de 

onderzoekssample. 

 

3.2 Concentratievermogen 
Om de concentratie en aandacht van de gedetineerden in kaart te brengen, is gebruik gemaakt van de 

d2 Aandachts- en concentratietest. Ook deze taak maakt gebruik van percentielscores om de 

individuele scores af te kunnen zetten tegen een Duitse normpopulatie (Brickenkamp, 2007).  

In onderstaande figuren (3.2) is te zien dat de ruwe scores op de aandachts- en concentratietest 

redelijk normaal verdeeld zijn, maar dat dit bij de percentielscores niet langer het geval is. De 

percentielscores op de aandacht- en concentratietest zijn sterk scheef verdeeld en vergeleken met de 
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normpopulatie in Europa scoort het overgrote deel van de gedetineerden in Caribisch Nederland in de 

laagste 20 percentiel. Voor de concentratie-prestatie zijn er zelfs nagenoeg geen gedetineerden die 

boven het 30e percentiel scoren. Deze scores duiden op aanzienlijke problemen op het gebied van 

aandacht- en concentratievermogen. Een score in de lagere percentielen voor de totale prestatie geeft 

aan dat een gedetineerde weinig tekens correct heeft verwerkt. Mogelijk heeft de gedetineerde erg 

langzaam gewerkt, relatief veel fouten gemaakt, of beide. Hieruit wordt derhalve nog niet duidelijk in 

hoeverre de problemen aan het tempo (langzaam uitvoeren), de nauwkeurigheid (veel fouten) of 

beide liggen. 

 

Figuur 3.2. De percentielscores voor totale prestatie (TnF) en Concentratie-Prestatie (CP).  

 

Om het eerdergenoemde onderscheid tussen tempo en nauwkeurigheid goed in kaart te kunnen 

brengen, zijn de individuele scores van de gedetineerden uitgezet naar tempo en nauwkeurigheid 

(Figuur 3.3). 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 slechts 

één gedetineerde in deze groep valt. Nagenoeg alle waarden zijn gegroepeerd aan de linkerkant van 

de grafiek. Dit geeft aan dat praktisch alle door ons onderzochte gedetineerden een erg langzame 

verwerkingssnelheid hebben en dus in de gegeven tijd weinig tekens verwerkt hebben. Tevens valt op 

dat er voor het grootste deel van de groep ook sprake is van een lage nauwkeurigheid, er zijn dus veel 

fouten gemaakt. Mogelijk is er voor dit deel van de groep (met een lage nauwkeurigheid en lage 

verwerkingssnelheid) sprake van mogelijke stoornis in de (volgehouden) aandacht en concentratie. 
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Daarnaast valt de sterke afwezigheid van gedetineerden die de testen in een hoog tempo hebben 

uitgevoerd op. 

 

 

Figuur 3.3. 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.  

 

3.3 Prevalentie van een indicatie voor een licht verstandelijke beperking 
In het onderhavige onderzoek is gebruik gemaakt van de SCIL 18+. In de meeste gevallen is er gebruik 

gemaakt van de naar het Papiaments vertaalde SCIL 18+, aangezien de moedertaal van de meeste 

gedetineerden het Papiaments is. In een enkel geval (N=5) is gebruikgemaakt van de Nederlandstalige 

SCIL 18+. De SCIL is op dit moment (nog) niet vertaald naar het Engels of Spaans en het gevolg hiervan 

is dat de SCIL alleen is afgenomen bij Papiaments- en Nederlandstalige gedetineerden (N=29). 

Uit de afname blijkt dat 41,4% van de geteste gedetineerden in Bonaire lijkt te functioneren op het 

niveau van een licht verstandelijke beperking. Deze bevindingen komen overeen met eerdere 

onderzoeken in detentie die eveneens gebruik maken van de SCIL en een prevalentie vonden die 

varieerde tussen 30% en 45% (Kaal, 2016). De gevonden prevalentie in de JICN ligt iets lager dan die in 

Europees Nederland, waar een prevalentie van 45% gevonden werd (den Bak et al., 2018). 

Desalniettemin betekent een prevalentie van ruim 40% dat een substantiële 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.  
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Figuur 3.4. Indicatie LVB. Overzicht van het aantal gedetineerden dat een indicatie voor LVB versus geen 

indicatie voor een LVB heeft. 

 

Overigens is het belangrijk hier (nogmaals) te noemen dat de SCIL 18+ een screeningsinstrument is, en 

er verdiepende diagnostiek nodig is voordat de diagnose van een LVB gesteld kan worden. Om die 

reden is ervoor gekozen de bevindingen van de SCIL 18+ aan te vullen met informatie over het 

algemeen functioneren van de gedetineerden (BFIS). Deze lijst is tevens bij de gehele 

onderzoekspopulatie afgenomen (in plaats van alleen bij Papiaments- en Nederlandstaligen). Een 

lagere score is een reflectie van minder problematiek op de verschillende leefgebieden, en dus een 

indicatie van beter functioneren (zie ook Bijlage 2). Uit de zelfrapportage komt naar voren dat het 

algemeen functioneren van de gedetineerdenpopulatie goed is, M=1.17 (SD=1.50). Zie ook Figuur 3.5 

voor een verdeling van de scores. Wanneer we ter controle de subsample bekijken van gedetineerden 

bij wie de SCIL is afgenomen, blijkt dat ook zij weinig problemen ervaren in het algemeen functioneren 

(M=1.51, SD=1.69).  

Figuur 3.5. Verdeling van de gemiddelde scores op de BFIS. 

 

3.4 Vergelijking met normscores voor de overige taken 
Hoewel er de afgelopen decennia meer neuropsychologisch onderzoek bij gedetineerden is uitgevoerd 

(Ogilvie et al., 2011), zijn er slechts beperkt normscores voor de gedetineerdenpopulatie beschikbaar 

voor dit soort testen, vooral in het Caribische gebied. Dit bemoeilijkt de interpretatie van de individuele 
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scores en beperkt de bruikbaarheid van dit type onderzoek. Inmiddels zijn er voor de Europees-

Nederlandse gedetineerdenpopulatie voorlopige normscores beschikbaar voor de verschillende taken 

die in het onderhavige onderzoek zijn gebruikt. 12 Deze zijn een eerste aanzet voor het ontwikkelen 

van normscores voor de gedetineerdenpopulatie, maar behoeven nog verdere validering en nader 

onderzoek. Deze normscores stellen ons echter wel in staat de scores voor de gedetineerdenpopulatie 

in Bonaire voorzichtig te duiden (voor een overzicht, zie den Bak et al. (2018)). Op basis van normscores 

kunnen de scores van de gedetineerden op de zeven overige maten (emotieherkenning, inhibitie, 

emotieregulatie, ruimtelijk werkgeheugen, stresssysteem in rust, hartslagreactiviteit en huidgeleiding) 

onderverdeeld worden in zeven categorieën, namelijk: zeer laag functionerend, laag functionerend, 

laag-gemiddeld functionerend, gemiddeld functionerend, hoog-gemiddeld functionerend, hoog 

functionerend en zeer hoog functionerend. 

Figuur 3.6 toont per taak de verdeling van de gedetineerden over de categorieën. Hieruit blijkt dat het 

overgrote deel van de gedetineerden gemiddeld of hoog-gemiddeld scoren op de emotieregulatie-

taak (Go No/Go), aangezien deze categorieën verantwoordelijk zijn voor 67,7% van de gedetineerden. 

14,7% van de gedetineerden scoort ‘hoog’, de andere categorieën komen relatief minder vaak voor. 

Geen van de gedetineerden had een score die in de categorie ‘zeer laag’ viel. Het grootste deel van de 

gedetineerden (41%) behaalt een gemiddelde score op de inhibitie-taak (Stop-IT) en bijna 90% van de 

gedetineerden scoort in één van de drie middelste categorieën (laag-gemiddeld, gemiddeld, hoog-

gemiddeld). De figuur toont ook dat de gedetineerden over het algemeen iets hoger scoren op de 

emotieherkenningstaak (emotieherkenning). Zo scoort 48,7% van de gedetineerden hoog-gemiddeld 

of hoog.  Tot slot lijkt de neuropsychologische maat voor ruimtelijk werkgeheugen scheef verdeeld; 

een grote groep (67,5%) scoort in de bovenste twee categorieën (hoog en zeer hoog). Mogelijk was de 

test te gemakkelijk voor de gedetineerden. De taak kan echter wel aangeven wanneer het functioneren 

echt beperkt is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
12 Zoals in Hoofdstuk 2 beschreven is, is de onderzoekspopulatie in Caribisch Nederland significant jonger dan 
de onderzoekspopulatie in Europees Nederland. Gezien de andere culturele context en een ander strafklimaat, 
is het niet mogelijk de populaties op andere gebieden te vergelijken. 
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Figuur 3.6. Scores van de gedetineerden uitgezet op basis van de normering in de gedetineerdenpopulatie in 

Europees Nederland. Percentages van het aantal participanten in een bepaalde categorie. Taken: Go / NoGo 

(emotieregulatie), Stop-IT (inhibitie), Emotieherkenningstaak (emotieherkenning) en Symmetry (ruimtelijk 

werkgeheugen). 

 

Wanneer de waarden van het stresssysteem worden vergeleken met de normscores voor de Europees-

Nederlandse gedetineerdenpopulatie, blijkt de hartslag in rust van de gedetineerdenpopulatie in 

Bonaire aan de lage kant (zie Figuur 3.7), aangezien 51,3% van de gedetineerden laaggemiddeld of 

lager scoort. Bij het creëren van de normscores in Europees Nederland is evenwel geen rekening 

gehouden met luchtvochtigheid of temperatuur, aangezien er daar geen samenhang was met de 

maten voor het stresssysteem. In Bonaire bleek luchtvochtigheid echter enigszins samen te hangen 

met de hartslag in rust, r=.398, p=.015 

Voor de huidgeleiding en hartslagreactiviteit valt vooral de zeer geringe spreiding op. De 

gedetineerdenpopulatie in Bonaire scoort voornamelijk gemiddeld tot laaggemiddeld op huidgeleiding 

en hooggemiddeld en hoog op hartslagreactiviteit. 
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Figuur 3.7. Scores van de gedetineerden op de stresstaken uitgezet op basis van de normering in de 

gedetineerdenpopulatie in Europees Nederland (zie het rapport van den Bak et al. (2018), hoofdstuk 7.5). 

Percentages van het aantal participanten in een bepaalde categorie. Taken: Basismeting (hartslag in rust), 

Countdown (huidgeleiding) en empathieclips (hartslagreactiviteit). 

 

3.5 Psychologisch functioneren 
In het onderzoek is tevens een viertal aanvullende vragenlijsten afgenomen om inzicht te geven in de 

symptomen van angst, depressie en agressie-problematiek, alsmede psychopathische trekken. Een 

overzicht hiervan is opgenomen in Tabel 3.2. 

Vragenlijst Construct N M(SD) Minimale score Maximale score 

BDI Depressie 43 14.63(8.89) 0 42 
BAI Angst 42 7.9(7.00) 0 26 
AVL Agressie 42 27.10(9.26) 12 54 
SRP-III Psychopathie 45 168.73(30.33) 102 233 

Tabel 3.2. Overzicht van enkele psychische 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 2. Het overgrote deel van de gedetineerden geeft aan geen enkele 

angst te ervaren (90,5%). De overige gedetineerden ervaren matige angst, 9,5%. Geen van de 

gedetineerden ervaart een mogelijk zorgwekkend niveau van angst. Verder blijkt dat meer dan een 

derde van de gedetineerden geen of minimale depressieve gevoelens ervaart (34,9%). Er is echter wel 

een grote groep gedetineerden die enige mate van depressie ervaart: 18,6% is een grensgeval (geen 

tot zeer lichte klachten), 20,9% ervaart lichte depressieve symptomen en 20,9% ervaart matige 
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depressieve symptomen. Zware en zeer ernstige depressie komt weinig voor (beiden 2,3%). Uit het 

bovenstaande blijkt dat angst weinig door de gedetineerden wordt gemeld, maar dat enige mate van 

depressieve gevoelens wel worden gerapporteerd.  

 

Agressie en psychopathische trekken 
Voor de mate van agressie in de gedetineerdenpopulatie, wordt de normering van Hornsveld (2018) 

gebruikt. Hieruit komt naar voren dat het grootste deel van de gedetineerden (21,4%) geen tot weinig 

problemen met agressie heeft. Verder rapporteert 28,5% van de gedetineerden weinig tot een 

gemiddeld niveau van agressie. Daarbij rapporteert 28,6% van de gedetineerden een hooggemiddeld 

niveau van agressie en 11,9% het hoogste niveau van agressie.  

Verder zijn de psychopathie-scores redelijk normaal verdeeld over de onderzoekspopulatie (zie Figuur 

3.8). Er lijken derhalve relatief weinig gedetineerden te zijn met een hoge mate van psychopathie. 

Aangezien de mogelijke scores van de SRP-III-vragenlijst tussen de 64 en 320 liggen en de 

gedetineerden gemiddeld 168,73 scoren, lijkt er wel enige sprake te zijn van trekken van psychopathie. 

De (zeer) hoge scores ontbreken echter, waardoor er – in ieder geval in deze onderzoekspopulatie – 

geen gedetineerden zijn die voldoen aan de noodzakelijke criteria voor psychopathie. Dit kan te maken 

hebben met de grootte van de onderzoekspopulatie, sociaal wenselijk gedrag of dat dit instrument 

niet is gevalideerd voor de caribische culturele context. Betrouwbaardere uitspraken over de mate van 

psychopathie zou een grondiger onderzoek behoeven. 

 

Figuur 3.8. Mate van psychopathie. Verdeling van de psychopathie-scores in de onderzoekspopulatie.  
 

Middelengebruik 
Aan de gedetineerden is tevens gevraagd wat hun middelengebruik is, zie Figuur 3.9 (N=42). Uit de 

figuur wordt duidelijk dat zo’n 60% van de gedetineerden rookte voor detentie, en dat dit percentage 

nagenoeg gelijk blijft tijdens detentie. Het aantal pakjes sigaretten dat de gedetineerden per week 

rookten voor en tijdens detentie blijft ook gelijk (voor detentie: M=4.22, SD=4.33; tijdens detentie: 

M=4.20, SD=4.48). Verder blijkt dat ruim 70% van de gedetineerden alcohol gebruikte vóór hun tijd in 

detentie. Tijdens detentie blijken nog 2 gedetineerden alcohol te gebruiken. Dit kan verklaard worden 

door het feit dat er geen alcohol in detentie beschikbaar is (en dit soort contrabande moeilijk de JICN 

in te smokkelen is). Vóór detentie werden er gemiddeld zo’n 10 glazen alcohol per week genuttigd 

(SD= 11.81). Slechts één gedetineerde meldde hoeveel alcohol hij tijdens detentie gebruikt, namelijk 

zo’n vier glazen per week. Tot slot blijkt uit de figuur dat bijna 55% van de gedetineerden drugs 
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gebruikten voor detentie, waarvan 82,6% alleen softdrugs gebruikte, 4,3% gebruikte alleen harddrugs 

en 17,4% zowel hard- als softdrugs. In detentie is het aantal drugsgebruikers gedaald naar 42,9%, 

waarvan 94,4% alleen softdrugs gebruikt, en 5,6% (1 participant) zowel hard- als softdrugs gebruikt. 

Ondanks dat zich enige daling in het gebruik van drugs voordoet tijdens detentie (in vergelijking met 

vóór detentie), is het percentage gedetineerden dat drugs gebruikt in detentie nog zeer hoog. Dit is 

mede te verklaren door de gebouwelijke kenmerken van de inrichting, die maken dat de 

beschikbaarheid van drugs binnen de muren moeilijk te voorkomen is (bijvoorbeeld door het formaat 

van de contrabande). Internationaal blijkt het moeilijk grootschalige PI’s drugsvrij te houden. Hier 

moet echter bij opgemerkt worden dat sprake is van zelfrapportage, waardoor zowel over- als 

onderrapportage aan de orde kan zijn.  

 

Figuur 3.9. Overzicht van het middelengebruik van gedetineerden voor en tijdens detentie. De figuur toont het 

percentage van de gedetineerden dat een bepaald middel gebruikt. 

 

Samenvattend 
Samengevat tonen bovenstaande resultaten aan dat angst geen of slechts een kleine rol lijkt te spelen 

onder gedetineerden. Bij het grootste deel van de gedetineerden speelt enige mate van depressieve 

gevoelens, terwijl depressie bij iets meer dan een derde van de gedetineerden geen enkele rol speelt. 

In de RISC 4.0-BES0.1 is geen diagnostiek van psychische problemen meer opgenomen, afgezien van 

de antisociale persoonlijkheidsstoornis, welke is opgenomen in Schaal 10. Psychopathie is mogelijk wat 

verhoogd in de gedetineerdenpopulatie, maar er zijn geen normscores om deze bevindingen aan te 

staven. Er is in deze onderzoekspopulatie enigszins sprake van een verhoogde mate van agressie, 

aangezien ruim 40% hoger dan gemiddeld scoort. Verder blijkt dat roken en drugsgebruik redelijk 

stabiel blijft in de periode vóór en tijdens detentie, terwijl alcoholgebruik sterk afneemt. Vooral de 

hoge mate van middelengebruik is reden voor extra aandacht. Deze resultaten tonen geen duidelijke 

zware psychische problemen onder de gedetineerden, maar onderzoek in Nederland toonde een 

onder-diagnose van internaliserende problematiek bij gedetineerden aan (Bulten et al., 2009). 

Aangezien dit soort problematiek ook niet meer meegenomen wordt in de RISc 4.0-BES 0.1, lijkt het 

noodzakelijk hier meer aandacht aan te besteden. 
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3.6 Samenhang tussen (neuro)cognitieve maten 
Er is geïnventariseerd of er een samenhang bestaat tussen de verschillende neurobiologische maten. 

Hoewel het interessant zou zijn te inventariseren of er verschillende profielen zijn die zichtbaar vaak 

voorkomen, is de onderzoekssample hier niet groot genoeg voor. Derhalve is er een overzicht van de 

samenhang tussen de maten gecreëerd op basis van correlaties, zie Tabel 3.3. 

Uit dit overzicht komen drie associaties naar voren. Ten eerste blijkt een indicatie voor een LVB samen 

te hangen met emotieherkenning (r=.522, p<.01), waarbij een hogere totaalscore op de LVB 

samenhangt met een hoger percentage correct beoordeelde emotionele gezichtsuitdrukkingen. Een 

hoger intellectueel functioneren hangt dus samen met een betere emotieherkenning. Eenzelfde 

samenhang werd gevonden in Europees Nederland, waar een indicatie voor een LVB samenhing met 

zowel emotieherkenning als ruimtelijk werkgeheugen (den Bak et al., 2018). De SCIL is in Caribisch 

Nederland echter alleen afgenomen bij Nederlands- en Papiamentstaligen, waardoor de populatie 

voor deze analyse geen reflectie is van de gehele onderzoekspopulatie. De samenhang moet daarom 

voorzichtig geïnterpreteerd worden. 

Tevens blijkt emotieregulatie samen te hangen met concentratie (r=.488, p<.01), waarbij een hogere 

concentratie-prestatiescore op de d2 samenhangt met een hogere score op emotieregulatie (d-prime). 

Dit betekent dat een betere concentratie samenhangt met een betere emotieregulatie.  

Tot slot blijkt de totale prestatie op de d2-taak samen te hangen met de concentratieprestatie op de 

d2 (r=.711, p<.01). Aangezien deze associatie voor de hand ligt (de maten zijn afkomstig uit dezelfde 

taak), wordt deze verder niet behandeld. 
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 SCIL 
18+ D2 mWCST Stop-IT Symmetry 

Emotie-
herkenning 

Affectieve 
Go/No Go Stresssysteem 

 

Totaal-
score 

[1] 

Totale 
prestatie 
[Tn Ruw] 

[2] 

Concentrati
e-Prestatie 
[CP Ruw] 

[3] 

Aantal 
perseveratie

ve fouten 
[4] 

Gemiddeld
e stop-
signal 

reaction 
time [SSRT] 

[5] 

Aantal goed 
onthouden 
vierkanten 

[6] 

Gemiddeld % 
correcte 
emotie-

herkenning 
[7] 

Emotion 
regulation 
[d-prime] 

[8] 

Baseli
ne 

hartsla
g 

[9] 

Veranderi
ng in RSA 

[10] 

Veranderin
g in SCL 

[11] 

1. -           
2. .042 -          
3. .024 .711** -         
4. -.103 -.124 -.158 -        
5. .203 -.142 .182 .265 -       
6. .025 .176 .267 -.086 -.213 -      
7. .522** .127 .281 -.166 -.056 .177 -     
8. .318 .100 .448** -.081 .141 .065 .201 -    
9. -.091 .123 .162 -.088 .091 -.265 .065 -.196 -   
10. .196 -.045 -.089 .114 .042 .150 .142 -.207 -.041 -  
11. .084 .012 -.163 .089 -.206 -.170 -.075 -.136 .241 .063 - 

Tabel 3.3. Samenhang tussen de neurobiologische maten. ** Significant op p<.01 



3.7 Vergelijking verschillende groepen op basis van nationaliteit 
Tot slot is er een groepsvergelijking gedaan op basis van nationaliteit, waardoor er drie groepen 

ontstonden: gedetineerden met een Nederlandse (N=14), Venezolaanse (N=7) en een andere 

nationaliteit (N=5). De groep is wat kleiner dan de totale onderzoekspopulatie, omdat alleen 

gedetineerden zijn meegenomen die scores hadden op alle geïncludeerde taken. Uit de analyse blijkt 

dat er niet één groep is die duidelijk beter functioneert op de taken in vergelijking met een andere 

groep. Er is een trend zichtbaar voor een verschil in mate van ruimtelijk werkgeheugen, met een klein 

verschil tussen de drie groepen (F(2,38)=  4.152, p=.024). Er bleken verder geen verschillen te bestaan 

tussen de nationaliteiten voor de andere executieve functies.  

Verder bleken de gedetineerden niet te verschillen als het gaat om niveau van angst, depressie of 

agressie. Gedetineerden met de Nederlandse nationaliteit bleken echter wel een hoger niveau van 

psychopathie te hebben dan gedetineerden met een andere nationaliteit (M=178.26, SD=22.83 en 

M=137.40, SD=40.62 respectievelijk). 

Ondanks dat het personeel in de PI aangeeft de indruk te hebben dat er groepen zijn (vooral 

Venezolanen) die meer probleemgedrag  vertonen, lijkt deze analyse dat niet direct te ondersteunen. 

De onderzoeksgroep is echter klein, waardoor er meer onderzoek in een grotere onderzoekspopulatie 

nodig is om hier een hardere uitspraak over te doen.  

 

3.8 Vergelijking met Europees Nederland 
Wanneer men de neurobiologische kenmerken van de gedetineerden in Caribisch Nederland vergelijkt 

met de kenmerken van de gedetineerdenpopulatie in Europees Nederland, blijken de gedetineerden 

in Caribisch Nederland grotendeels op hetzelfde niveau te functioneren als de gedetineerdenpopulatie 

in Europees Nederland. Zo kunnen we voorzichtig stellen dat zowel de gedetineerden uit Caribisch 

Nederland als  gedetineerden uit Europees Nederland problemen hebben op het gebied van aandacht 

en concentratie. Gedetineerden in beide gebieden blijken zowel een lage verwerkingssnelheid te 

hebben als onnauwkeurig te werken, al lijken deze problemen in de Caribische populatie zwaarder te 

zijn in vergelijking met de Europees Nederlandse populatie. Verder zijn de scores op de fysiologische 

maten minder gespreid bij de gedetineerden op Bonaire, in vergelijking met de scores van de 

gedetineerden in Europees Nederland. Wanneer de populaties vergeleken worden op de overige 

aspecten van neurobiologisch en psychologisch functioneren, blijkt dat de verschillen tussen de 

gedetineerden in Caribisch Nederland en Europees Nederland marginaal zijn. 

 

3.9 Samenvattend 
Op basis van het bovenstaande overzicht van de neurobiologische kenmerken van mannelijke 

gedetineerden in Caribisch Nederland, komen drie punten duidelijk naar voren:  (1) de gedetineerden 

scoren zeer laag met betrekking tot aandacht en concentratie, (2) hun functioneren op cognitieve 

flexibiliteit is enigszins verlaagd in vergelijking met een niet-gedetineerde normpopulatie uit de 

Verenigde Staten, en (3) bij 41,4% van de gedetineerden is er sprake van een indicatie voor een licht 

verstandelijke beperking.  

Verder valt op dat er weinig samenhang is tussen de neurobiologische maten onderling. Een indicatie 

voor LVB lijkt samen te hangen met emotieherkenning, en aandacht en concentratie hangt samen met 

emotieregulatie. Het gebrek aan samenhang kan erop wijzen dat problemen op één neurobiologisch 

vlak niet altijd leiden tot problemen op andere vlakken. Ook zijn er geen groepen (nationaliteiten) die 
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duidelijk lager of hoger scoren dan anderen. De implicaties van deze resultaten worden verder 

besproken in Hoofdstuk 5 van dit rapport. 
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Hoofdstuk 4: Psychosociale kenmerken van gedetineerden 
 

4.1 Opmerkingen vooraf 
In onderstaande Figuur 4.1 is een overzicht opgenomen van de verschillende psychosociale kenmerken 

van gedetineerden in de JICN op Bonaire. Hierbij is aangegeven in welke mate problematiek afwezig, 

aanwezig of sterk aanwezig is. Tevens is aangegeven hoeveel procent van de informatie ontbreekt. In 

deze tabel komt over het algemeen naar voren dat – op basis van de RISc dossiers – weinig sprake lijkt 

te zijn van zware problematiek, wel is er bij veel kenmerken sprake van aanwezige problemen. Dit is 

te verklaren doordat veel van de gebruikte rapportages waren opgemaakt in het “oude” format, 

waarbij alleen wordt aangegeven of er problemen op specifieke psychosociale domeinen aanwezig of 

afwezig zijn, waarbij geen eventuele verdere specificatie naar “sterk” aanwezig is opgenomen. 

Derhalve worden in onderstaande paragrafen, de classificaties aanwezig en sterk aanwezig samen 

besproken.  

Bij veel van de factoren is sprake van ontbrekende waarden, die vertekenend kunnen werken. Door de 

reclassering wordt aangegeven dat deze ontbrekende waarden veelal worden veroorzaakt doordat het 

OM soms de opdracht geeft tot een rapportage die zich richt op een beperkt aantal factoren. Daarnaast 

ontbreekt informatie soms in een rapportage, omdat deze informatie reeds is opgenomen in een 

oudere rapportage en men dit niet overneemt in de nieuwe versie. Daarnaast valt niet uit te sluiten 

dat sommige factoren niet worden beschreven wanneer geen problemen op deze gebieden worden 

ervaren.   

De eerste schaal van de RISc beschrijft en analyseert de verschillende kenmerken, achtergronden en 

motieven die ten grondslag liggen aan het indexdelict op basis van een kwalitatieve analyse. Aan deze 

schaal wordt derhalve geen (totaal)score toegekend en deze is daarom niet terug te zien in de 

overzichtstabel in Figuur 4.1, maar wordt hieronder apart besproken. 

 

4.2 Algemeen overzicht 
Uit het overzicht van de psychosociale kenmerken dat wordt gegeven in Figuur 5.1 blijkt dat onder de 

gedetineerden veel sprake is van problemen op het gebied van financiën (60%), denkpatronen en 

vaardigheden (64%), antisociaal gedrag (48%), problemen met relaties met vrienden (44%) en 

drugsgebruik (44%). Ook problematiek op de factoren opleiding, werk en inkomen (36%), alsmede 

alcoholmisbruik (28%) en pro-criminele houding (28%) lijken bij een deel van de gedetineerden een 

probleem te vormen. Relaties met Familie (24%), en Huisvesting (16%) lijken in mindere mate een 

probleem te vormen. Een interpretatie van deze percentages staat in de laatste paragraaf van dit 

hoofdstuk.  
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Figuur 4.1. Overzicht van psychosociale kenmerken van mannelijke gedetineerden op Bonaire. 

 

4.3 Indexdelict en delictgeschiedenis 
Zoals hierboven genoemd, is Schaal 1 (Delictgeschiedenis) niet opgenomen in bovenstaande figuur. 

Uit Figuur 4.2 blijkt dat een groot deel van de gedetineerden is aangehouden ter zake van een 

geweldsdelict (41,7%), of een vermogensdelict waarbij geweld is gebruikt (29,2%). Delicten waarbij 

geen geweld wordt gebruikt, betreffen vermogensdelicten (16,7%) en druggerelateerde delicten 

(12,5%). Hieruit komt naar voren dat veel gedetineerden die onderzocht zijn in het kader van dit 

rapport een relatief zwaar delict hebben gepleegd. Deze cijfers lijken redelijk overeen te komen met 

eerder onderzoek, waaruit blijkt dat van alle door het Openbaar Ministerie op de BES-eilanden in 

behandeling genomen zaken, 50% bestaat uit geweldsdelicten (inclusief levens- en zedendelicten), 

21% vermogensdelicten en 12% drugsdelicten (Leertouwer et al., 2015).  
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Figuur 4.2. Kenmerken indexdelict. 

 

Uit Figuur 4.2 blijkt verder dat de gedetineerden de delicten veelal hebben gepleegd onder invloed van 

drugs of alcohol (31,3%) en er regelmatig gedreigd is met, of gebruik is gemaakt van een vuurwapen 

(37,5%). Voorts bekennen de gedetineerden het delict veelal volledig (25%), of deels (45,8%), terwijl 

slechts een op de vijf (20,8%) gedetineerden het delict ontkent. Tot slot is in Figuur 4.3 te zien dat 

gedetineerden vaak al eerder met justitie in aanraking zijn gekomen. Zo heeft 76% een eerdere 

veroordeling of voorwaardelijk sepot. Dit ligt iets lager dan in Europees Nederland (83%).  
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Figuur 4.3. Percentage gedetineerden met en zonder een eerdere veroordeling.  

 

4.4 Geschat recidiverisico (door Stichting Reclassering Caribisch Nederland)  
Op basis van de boven besproken psychosociale kenmerken is door de Stichting Reclassering Caribisch 

Nederland een gestructureerde inschatting gemaakt van het recidiverisico. Hieruit blijkt dat de meeste 

gedetineerden vallen in de categorieën laag- tot hoog-gemiddeld, en dat slechts een klein percentage 

te boek staat met een hoog (4%) of laag (8%) risico. 

Opgemerkt dient te worden dat de classificatie ‘hoog gemiddeld’ risico vaak onder voorwaarde is van 

het inzetten van interventies. Zoals eerder besproken in Hoofdstuk 1, zijn de mogelijkheden tot 

gedragskundige interventies beperkt, waardoor vanwege het uitblijven van die interventie het 

recidiverisico mogelijk hoger wordt ingeschat.    

 
Figuur 4.4. Percentage gedetineerden met een bepaald recidiverisico.  
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4.5 Vergelijking met Europees Nederland 
Zoals eerder aangegeven, wordt in Europees en Caribisch Nederland gebruik gemaakt van een 

grotendeels vergelijkbaar instrument om de psychosociale kenmerken in kaart te brengen. 

Desalniettemin is een aantal factoren van invloed op de vergelijkbaarheid van RISc scores uit Europees 

en Caribisch Nederland. Zo verschilt de hoeveelheid beschikbare data enorm en zijn data uit Europees 

Nederland afkomstig uit een gedigitaliseerde database van de Reclassering Nederland en zijn de scores 

uit Caribisch Nederland gebaseerd op dossieronderzoek. Rekening houdend met deze beperkingen 

tekent zich een overkoepelend verschil af waarbij in Caribisch Nederland sprake lijkt te zijn van minder 

sterk aanwezige problemen.  

Op basis van onze inschatting na ons bezoek eind 2017 en in combinatie met eerdere studies (de Bruijn, 

Kriek, & de Vaan, 2014; Drewes, 2012; Ecorys, 2009; Mooij et al., 2013; Westerbeek & Andriessen, 

2013), vermoeden wij dat dit niet te verklaren is doordat er sprake is van minder psychosociale 

problematiek in Caribisch Nederland. Wel worden deze resultaten mogelijk verklaard doordat 

gedragskundigen en reclasseringsmedewerkers een andere inschatting maken in Caribisch Nederland 

ten opzichte van Europees Nederland. Zo is voor veel rapporten alleen aangegeven of factoren aan- of 

afwezig zijn door het gebruik van een (inmiddels verouderd) format, waarbij sterk aanwezig zelden 

wordt vermeld. Dit verschil wordt mogelijk ook veroorzaakt door de wat vrijere manier van 

rapporteren, waarbij een rapport wordt opgesteld door de reclasseringswerker en de RISc niet als 

instrument per item wordt ingevoerd in een database. Hierdoor is geen geautomatiseerd onafhankelijk 

oordeel beschikbaar dat in Europees Nederland wordt berekend door het RISc computerprogramma 

waarin het instrument wordt ingevoerd. Dit beperkt de vergelijkbaarheid van de Caribische en 

Europees Nederlandse situatie en geeft reliëf aan de interpretatie van onderstaande bevindingen (zie 

tabel 4.5). 

Tevens geeft de Stichting Reclassering Caribisch Nederland aan dat de resultaten overeenkomen met 

hun ervaringen, maar ook dat verdiepende diagnostiek slechts zeer beperkt mogelijk is door het 

ontbreken van gevalideerde instrumenten voor de Caribische context. Zo zijn instrumenten 

beschikbaar voor huiselijk geweld (bes-Safe), maar zijn de overige instrumenten (zoals bijvoorbeeld de 

vragenlijsten voor alcohol en drugsmisbruik) vooralsnog niet beschikbaar, terwijl hier wel behoefte 

aan is. 
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Figuur 4.5. Vergelijking Caribisch Nederland met Europees Nederland. In bovenstaande figuur zijn de 

psychosociale kenmerken van gedetineerden vergeleken tussen Europees en Caribisch Nederland. Er is geen 

score opgenomen bij delictgeschiedenis voor Caribisch Nederland, omdat deze niet als zodanig is gescoord door 

de Stichting Reclassering Caribisch Nederland.  

 

4.6 Integratie van bevindingen  
Veel van de gedetineerden die in bovenstaand overzicht zijn meegenomen, zijn gedetineerd vanwege 

een geweldsdelict (41,7%) of een vermogensdelict waarbij geweld is gebruikt (29,2%), terwijl 

vermogensdelicten zonder geweld (16,7%) en drugsdelicten (12,5%) minder vaak voorkomen. Deze 

cijfers met betrekking tot gewelddadige criminaliteit komen overeen met de geregistreerde delicten 

die door het Openbaar Ministerie in behandeling zijn genomen (cijfers van 2014): geweld (50%); 

vermogen (21%), Drugs (12%), overig (17%) (Leertouwer et al., 2015).  

Op basis van het hierboven gepresenteerde overzicht lijken de meeste problemen (aanwezig + sterk 

aanwezig) zich voor te doen op de dimensie denkpatronen en vaardigheden (64%). Dit duidt erop dat 

gedetineerden in de JICN mogelijk problemen hebben op het gebied van sociale vaardigheden, 

impulsiviteit, probleembesef en probleemoplossend vermogen. Onderzoek op dit gebied is zeer 

beperkt beschikbaar. Wij zien echter een mogelijke relatie tussen de resultaten in dit onderzoek en 

eerder onderzoek, waarin een autoritaire opvoedingsstijl in combinatie met fysieke straffen wordt 

gezien als aanleiding voor later agressief gedrag in conflictsituaties, aangezien een adequaat 

probleemoplossend vermogen beperkt is aangeleerd (Leertouwer et al., 2015).  
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Onder de gedetineerden spelen veel problemen op het gebied van antisociaal gedrag (48%). Opvallend 

is dat bij 36% van de gedetineerden geen informatie beschikbaar was over de mate van antisociaal 

gedrag. Deze ontbrekende waarden vertekenen het beeld, zo is 48% een relatief hoog percentage, 

maar is het mogelijk dat de informatie minder vaak gescoord wordt - en dus minder aanwezig is - bij 

gedetineerden zonder antisociaal gedrag. De hoge mate van antisociaal gedrag hangt mogelijk samen 

met bovengenoemde opvoedingsstijl, en met de antisociale normen en waarden waar in hoofdstuk 1 

aan is gerefereerd (Leertouwer et al., 2015). Deze achtergrond kan tevens een verklaring bieden voor 

de vraag waarom bij 44% sprake is van problemen met relaties met vrienden, hierbij kan bijvoorbeeld 

gedacht worden aan het hebben van weinig vrienden buiten het criminele circuit. Het bovenstaande 

in aanmerking genomen, is het echter opvallend dat er relatief weinig problemen lijken te spelen bij 

een pro-criminele houding (28%) al speelt ook hier de hoeveelheid ontbrekende waarden (40%) een 

grote rol.  

Tevens is er aanzienlijke problematiek te zien op de gebieden Drugs- (44%) en Alcoholmisbruik (28%), 

wat overeenkomt met het rapport van Leertouwer et al. (2015), waarin verslavingsgedrag als één van 

de belangrijkste criminogene factoren wordt genoemd  op basis van interviews met deskundigen. Onze 

resultaten ondersteunen daarmee cijfermatig de indruk die onder deskundigen reeds heerst. 

Huisvesting (16%) en contact met familie (24%) lijken bij een kleiner percentage van de gedetineerden 

een probleem. Dit strookt met het gegeven van de sterke familiebanden en het informele sociale 

vangnet dat in de regel wordt aangesproken wanneer iemand (tijdelijk) zonder woonruimte zit 

(Drewes, 2012).  

Ook inkomen en financieel management lijken een groot probleem te vormen onder gedetineerden 

(60%) en deze bevindingen zijn in lijn met eerder onderzoek (Drewes, 2012). Over het algemeen is het 

inkomen van inwoners op Bonaire relatief laag. Zo blijkt dat ongeveer de helft van de inkomens op de 

BES-eilanden op het niveau van het minimumloon of net daarboven ligt (Drewes, 2012). Daarbij is door 

de instroom van meer welvarende mensen uit Europees Nederland de inkomensongelijkheid 

toegenomen, wat zorgt voor onrust en ontevredenheid onder de bevolking op de BES-eilanden (Mooij 

et al., 2013). Deze financiële problemen worden mogelijk nog versterkt wanneer zich problemen 

voordoen op het gebied van Werk en Opleiding (36%). De economie in Caribisch Nederland kenmerkt 

zich door een sterke afhankelijkheid van toerisme en is als gevolg daarvan erg gevoelig voor 

seizoenwerkloosheid en externe internationale economische ontwikkelingen (Ecorys, 2009). 

Daarnaast is er sprake van een hoge ‘drop-out’ uit het onderwijs, en lage werkgelegenheid (de Bruijn 

et al., 2014).  

 

Aangekondigde ontwikkelingen met betrekking tot het aanbod van zinvolle activiteiten, een adequaat 

programma met opleidingsmogelijkheden, persoonlijke en sociale ontwikkeling en 

beroepsontwikkeling voor jeugdige en jongvolwassen gedetineerden gericht op re-integratie in de 

maatschappij, sluiten goed aan bij de problematiek die op basis van de Risc naar voren komt. Om 

daarna de kans op succesvolle re-integratie ook daadwerkelijk te vergroten is verdere ontwikkeling 

van de werkgelegenheid in Caribische Nederland noodzakelijk. 
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Hoofdstuk 5: Discussie en aanbevelingen 
 

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het WODC en op aanvraag van DJI om inzicht te krijgen in 

de aard en omvang van psychosociale en criminogene factoren en neurobiologische kenmerken van 

gedetineerden in Caribisch Nederland. De informatie in dit rapport biedt inzicht in de kenmerken, 

mogelijkheden en behoeften van de gedetineerde populatie in de JICN, en kan gebruikt worden ter 

ondersteuning bij het doorontwikkelen van de JICN.  

De JICN is nog volop in ontwikkeling. Zo wordt tijdens ons bezoek aan de inrichting in oktober 2017 

door de directie gemeld dat detentie en resocialisatie omstandigheden verbeterd kunnen worden, iets 

dat eerder al geconstateerd werd door de CPT (2015) en de Raad voor de Rechtshandhaving (2017). 

Om handvatten te kunnen bieden voor deze ontwikkeling, is in dit rapport: (1) beschreven in welke 

omstandigheden de gedetineerden in de JICN gedetineerd zijn, (2) een voor de Caribische context 

uniek en uitgebreid overzicht van enkele neurobiologische functies van mannelijke gedetineerden 

gepresenteerd, waarbij  tevens (3) aandacht is besteed aan de prevalentie van een indicatie voor een 

licht verstandelijke beperking. Verder zijn (4) de psychosociale kenmerken van mannelijke 

gedetineerden in Caribisch Nederland in kaart gebracht, waarbij (5) waar mogelijk een vergelijking is 

gemaakt met de situatie in Europees Nederland in 2017. De resultaten van dit onderzoek kunnen 

daarmee worden gezien als een waardevolle nulmeting, op basis waarvan verschillende aanbevelingen 

worden gedaan.  

5.1 Detentieomstandigheden 
De gedetineerden op Bonaire zijn – ten tijde van het onderzoek - gehuisvest in de oude JICN, waar 

plaats is voor 112 gedetineerden (mannen, vrouwen, vreemdelingen en jeugdigen). In deze oude 

locatie verblijven meerdere gedetineerden in één cel, waarvan het merendeel bestaat uit metalen 

containers die zijn afgesloten met een getralied hekwerk en een gordijn. Deze setting zorgt voor een 

zwaar en onaangenaam verblijf door de veelal extreem hoge temperaturen, stof, wind en slagregens. 

In een onderzoek door de CPT wordt dit bevestigd en in dat onderzoeksrapport zijn verschillende 

aanbevelingen ter verbetering gedaan. Een van die verbeteringen betreft een nieuwgebouwde 

inrichting voor 113 gedetineerden met veel betere leefomstandigheden, zoals onder andere een 

permanente bouw (in plaats van containerbouw), ruimere van opzet van de PI, en betere bescherming 

tegen weeromstandigheden. In de zomer van 2018 heeft de verhuzing naar deze nieuwe inrichting 

plaatsgevonden.  

Deze verhuizing naar een nieuwe locatie zal gepaard gaan met positieve ontwikkelingen met 

betrekking tot het dagprogramma, zorgaanbod en nazorg voor gedetineerden. Zo is met het nieuw 

ontwikkelde ‘Ban pa Kambio’ programma meer aandacht voor het vergroten van de zelfredzaamheid 

en komt er meer ruimte voor arbeid en opleiding tijdens de detentieperiode. Tevens wordt er gezocht 

naar mogelijkheden voor het aanbieden van forensische (geestelijke) gezondheidszorg binnen of 

buiten de muren van de JICN. Ook binnen de Stichting Reclassering Caribisch Nederland worden meer 

aandacht besteed aan mogelijkheden voor de nazorg, resocialisatie en re-integratie van de (ex-) 

gedetineerden op Bonaire. Dit sluit deels aan bij de bevindingen van de Commissie Spies, die eveneens 

concludeerde dat de algemene gezondheidszorg en het onderwijs is verbeterd. De kleinschaligheid van 

de voorzieningen op Bonaire vormt echter regelmatig een barrière voor de gewenste ontwikkelingen.  
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5.2 Bevindingen neurobiologische kenmerken 
Neurobiologisch onderzoek onder gedetineerden is internationaal en nationaal gezien in opkomst, 

maar een uitgebreid overzicht van deze kenmerken in de Caribisch-Nederlandse context was tot dit 

rapport afwezig. Op verzoek van DJI is er een overzicht gepresenteerd van deze neurobiologische 

kenmerken en uit onze analyses komt een verminderd functioneren op verschillende gebieden naar 

voren. Zo is er een indicatie dat het concentratievermogen van de gedetineerden over het algemeen 

verschilt van de normale niet gedetineerde populatie: bijna alle gedetineerden laten een erg lage 

verwerkingssnelheid zien en werken bovendien vrij onnauwkeurig. Dit duidt bij een overgroot 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). Gedetineerden laten verder een verlaagde cognitieve flexibiliteit 

laten zien, wat overeenkomt met onderzoek naar dit soort functies bij Europees Nederlandse 

gedetineerden. Er lijkt over het algemeen echter geen sprake te zijn van zwaardere neurobiologische 

problemen in de Caribisch Nederlandse gedetineerden populatie, tenopzichte van de Europees 

Nederlandse gedetineerdenpopulatie. 

 

5.3 Indicatie voor een licht verstandelijke beperking 
Uit de resultaten van ons onderzoek blijkt dat 41,4% van de gedetineerden in de JICN functioneert op 

niveau van een licht verstandelijke beperking. Dit is vergelijkbaar met het percentage gedetineerden 

met een indicatie voor een licht verstandelijke beperking in Europees Nederlandse gevangenissen. 

Hierbij dient te worden aangetekend dat het onderzoek van Kaal (2016) heeft aangetoond dat deze 

screener geen vervanging is voor diepgaande diagnostiek. In Europees Nederland blijkt ongeveer 10% 

van de gedetineerden daadwerkelijk een LVB te hebben (Kaal, 2016). Een recent onderzoek bij 

gedetineerden uit de JICN laat echter zien dat 95% van de deelnemende gedetineerden een IQ heeft 

tussen de 79,2 en 96,8 punten, waarbij ongeveer een derde een LVB heeft (van de Vorst, Vinkers, 

Matroos, Heijtel, & Hoek, 2016). Gedetineerden met een LVB kunnen moeite hebben met bijvoorbeeld 

het begrijpen van informatie die aan hen verstrekt wordt (Kaal, 2010) en hebben daarom mogelijk een 

andere benadering nodig in detentie. Zo hebben ze misschien behoefte aan versimpelde instructie, of 

een andere vorm van uitleg. De behandeling en benadering moet aansluiten op de behoeften van de 

gedetineerden.  

Het is overigens opvallend dat, binnen het huidige onderzoek, de mate van een indicatie voor een LVB 

niet samenhangt met neurocognitieve/biologische kenmerken. Mogelijk is dit te verklaren door de 

kleine (en heterogene) sample, of zou het gebruik diepgaander diagnostisch onderzoek een duidelijker 

of specifieker beeld naar voren laten brengen.   

 

5.4 Bevindingen psychosociale kenmerken 
De gegevens in hoofdstuk 4 laat zien dat er onder de gedetineerdenpopulatie sprake is van 

psychosociale problematiek op verschillende vlakken. Daarmee wordt het beeld uit eerder Caribisch 

en Europees Nederlands onderzoek bevestigd. De bevindingen komen grotendeels overeen met de 

ervaringen van gevangenispersoneel. Hoewel de ernst van de problematiek wisselt, is er binnen de 

gedetineerdenpopulatie op alle vlakken sprake van (enige) problematiek. Op het gebied van financiën, 
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denkpatronen en vaardigheden, opleiding en leren, en in wat mindere mate op de gebieden 

drugsgebruik, relaties met vrienden en antisociaal gedrag doet de problematiek zich het sterkst voor.  

5.5 Verschillen in psychosociale en neurobiologische kenmerken tussen groepen 
Zoals eerder opgemerkt, bleken de absolute aantallen gedetineerden waarvan gegevens beschikbaar 

waren te klein om een profiel- of groepsanalyse te kunnen uitvoeren. Een globale vergelijking van de 

gedetineerden met verschillende nationaliteiten ((Caribisch) Nederland, Venezuela en overige landen) 

liet geen verschillen zien op neurobiologische maten. Vanwege het ontbreken van de psychosociale 

kenmerken van de Venezolaanse populatie kon op dit punt geen vergelijking gemaakt worden. Het 

ontbreken van een verschil in neurobiologisch functioneren is een mogelijke indicatie dat de ervaren 

‘zwaarte’ van de gedragsproblemen van de Venezolaanse gedetineerden een andere achtergrond 

heeft. Een taalbarrière, ervaringen gedurende hun vlucht uit Venezuela, en eventuele culturele 

factoren die niet zijn meegenomen in dit onderzoek spelen hierin mogelijk een rol. Daarbij is het 

vermeldenswaardig dat de Venezolaanse gedetineerden een relatief hoge mate van bereidheid lieten 

zien tot deelname aan dit onderzoek.  

 

5.6 Algemene reflectie en beperkingen 
Het onderhavige onderzoek is uitgevoerd onder een relatief representatieve, doch kleine sample 

gedetineerden uit de JICN. Dit sample bestond uit gedetineerden die afkomstig waren uit verschillende 

landen, waardoor het instrumentarium in verschillende talen is afgenomen en in sommige gevallen 

maar gedeeltelijk beschikbaar was. Zo ontbreekt de Venezolaanse groep gedetineerden binnen het 

psychosociale deel van dit onderzoek, omdat deze rapportages niet beschikbaar zijn bij de reclassering, 

en is bij deze groep geen indicatie voor een LVB vastgesteld door het ontbreken van een Spaanstalig 

instrument. Daarnaast zijn de resultaten van de afgenomen onderzoeken in relatie gebracht met de 

Europees Nederlandse situatie, maar deze vergelijking kent beperkingen in het gegeven dat de sociale 

en klimatologische context erg verschilt en dat referentiekaders of normscores (voor de 

neurocognitieve testen) veelal zijn gebaseerd op westerse (Europese of Amerikaanse) populaties en 

onderzoeken. Hoewel er een vergelijking is gemaakt met de Europees Nederlandse situatie op basis 

van eerdere onderzoeken, kan niet gesproken worden van een vergelijkend onderzoek aangezien er 

teveel contextuele factoren verschillen tussen beide situaties, en – zoals genoemd – eerder onderzoek 

in Caribische context veelal ontbreekt.  

 

5.7 Conclusie & Aanbevelingen 
Gezien de beperkte beschikbaarheid van dit type onderzoek in het Caribisch gebied, dient dit 

onderzoek te worden gezien als een nulmeting met betrekking tot de psychosociale en 

neurobiologische kenmerken van gedetineerden in Caribisch Nederland. Door het kleine aantal 

gedetineerden in deze studie zou deze studie herhaald dienen te worden om een duidelijker en 

stabieler beeld te krijgen van deze kenmerken, waarbij een eventuele uitbreiding naar andere eilanden 

in de regio (Aruba, Curaçao, Sint-Maarten) tot de aanbeveling strekt. 

In dit rapport komt naar voren dat sprake is van een gedetineerdenpopulatie met (1) psychosociale 

problematiek op verschillende gebieden, waaronder vooral denkpatronen, vaardigheden, financiën en 

middelen misbruik, (2) verminderd cognitief functioneren met betrekking tot aandacht en 

concentratie, maar (3) in algemene zin een vergelijkbaar functioneren met de gedetineerdenpopulatie 

in Europees Nederland. De combinatie van deze problemen kan zorgen voor een verhoogd recidive 
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risico, en behoeft daarom aandacht. Naar aanleiding van deze resultaten kunnen verschillende 

aanbevelingen worden gedaan: 

- Begeleiding bieden op het terrein van financiën, al dan niet in samenwerking met lokale 

partijen. Het ontwikkelde ‘Ban pa Kambio’ programma, waarbij gedetineerden onder andere 

met een budget zelf moeten een maaltijd moeten bereiden, is een goed voorbeeld van hoe de 

JICN hier op dit moment invulling aan wil geven. Het trainen van dergelijke praktische 

vaardigheden kan bevorderend werken voor de re-integratie na de detentieperiode, en 

verhoogt de zelfredzaamheid.  

- Begeleiding bieden met betrekking tot middelengebruik, aangezien veel gedetineerden 

aangeven (ook binnen detentie) regelmatig te gebruiken. Hierbij zou zowel aandacht besteed 

kunnen worden aan het verlagen van de invoer van contrabande, als aan het begeleid afkicken 

tijdens de detentieperiode. De reeds bestaande samenwerking van de JICN met lokale partners 

zoals Crusada, zou hiervoor als basis kunnen dienen. 

- Het permanent inzetten van een instrumentarium voor het signaleren van een LVB, en hier de 

bejegening op aanpassen. Uit dit onderzoek, alsmede uit een recent diagnostisch onderzoek 

binnen de JICN, blijkt een significant deel van de gedetineerden te kampen met (een indicatie 

voor) een lichtverstandelijke beperking. Dit kan een belangrijke rol spelen bij het dagelijks 

functioneren van de gedetineerden binnen het detentieregime, alsmede voor het 

functioneren na de detentieperiode. Passende bejegening van deze gedetineerden en het 

trainen van personeel in het herkennen van en het omgaan met gedetineerden met een LVB 

strekt daartoe tot de aanbeveling. 

- Het in kaart brengen van psychische problemen op basis van uitgebreidere diagnostiek, en 

mogelijkheden bieden tot behandeling en begeleiding die aansluit op de specifieke problemen. 

Binnen dit onderzoek zijn aanwijzingen voor verschillende psychische problemen aanwezig, 

waaronder LVB, middelenafhankelijkheid en eventuele cognitieve beperkingen. Deze 

aanwijzingen onderstrepen het belang om deze factoren uitgebreider en op basis van 

diepgaandere diagnostiek in kaart te brengen, en bieden daarnaast handvatten voor gepaste 

interventies.  

Ten aanzien van de laatste twee punten dient er tevens meer aandacht te komen voor het vergroten 

van de beschikbaarheid van gevalideerde instrumenten voor de Caribisch Nederlandse context met 

betrekking tot zowel de reclassering, als de (forensische) geestelijke gezondheidszorg. Het huidige 

aanbod is zeer beperkt, en veelal gevalideerd op basis van een Europees Nederlandse populatie, 

waardoor deze instrumenten niet zonder meer inzetbaar zijn voor het Caribische gedeelte van het 

Koninkrijk. 

Daarnaast zou - zoals in eerdere rapporten reeds opgemerkt - de informatievoorziening in Caribisch 

Nederland en binnen de JICN verbeterd kunnen worden. Vaak is informatie niet gedigitaliseerd en 

gebruikt men interne lijstjes, waardoor er geen goed en tijdig overzicht bestaat van veel essentiële 

factoren. Een voorbeeld hiervan is het ontbreken van een digitaal informatiesysteem met betrekking 

tot de huidige populatie gedetineerden in de JICN. Het bijhouden van een overzicht met enkele 

demografische eigenschappen – zoals: leeftijd, afkomst, indexdelict en strafduur - zou hierbij een 

goede ontwikkeling zijn. Hierbij kan gedacht worden aan het invoeren van een 

bevolkingsadministratiesysteem dat ook in Europees Nederland wordt toegepast.  

Het bovenstaande ondersteunt de reeds door de CPT en Raad aangedragen verbeterpunten voor de 

JICN met betrekking tot de (na)zorg, bejegening, (gedrags)interventies. Daarbij zou het vergroten van 

het aantal opleiding- en werkervaringsplekken verder kunnen bijdragen aan een betere integratie na 

de detentieperiode. Uit eerder onderzoek blijkt een grote afhankelijkheid van toerisme en 
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seizoensarbeid, waardoor juist gestreefd zou kunnen worden naar werk met een bestendiger 

vooruitzicht. Overigens blijkt uit interne documenten van de JICN dat het nieuwe Ban pa Kambio 

programma hier inderdaad rekening mee houdt.  
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Bijlage 2: Instrumentarium 
 

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. 

Van alle taken was een Nederlandse, Papiamentse, Spaanse en Engelse versie beschikbaar.  

 

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 de vraag of een indicatie bestaat voor licht verstandelijke beperking (LVB) werd 

de Screener voor Intelligentie en Licht Verstandelijke Beperking 18+ (SCIL 18+, (Kaal et al., 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. 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). Deze taak was 

alleen beschikbaar in het Nederlands en Papiaments. De validering en normering van de 

Papiamentstalige SCIL is nog niet vastgesteld. 

 

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) (Bates 

& Lemay, 2004). 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 

duur 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 (Bates & Lemay, 2004) en (2) de concentratie-prestatie (CP, het 

totaal aantal juist aangestreepte tekens minus het aantal fouten door vergissingen (Bates & Lemay, 
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2004; Cornet et al., 2015). De betrouwbaarheid van de d2-test is goed aangezien verschillende 

onderzoeken een interne consistentie van boven de .95 (TnF) en .94 (CP) aantoonden (Bates & Lemay, 

2004; Brickenkamp, 2007). Aanvullend is ook de test-hertestbetrouwbaarheid voor de totale prestatie 

als goed beoordeeld, .88 na 23 maanden. Zie Brickenkamp (2007) voor een uitgebreid overzicht. 

 

Stop-IT 
Om response inhibition in kaart te brengen, is gebruik gemaakt van STOP-IT, een vrij beschikbaar 

Windows programma ontwikkeld door Verbruggen and Logan (2008). Eerst wordt een fixatiekruis 

getoond in het midden van een zwart scherm, waar na 250ms de stimulus (vierkant/ronde) 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 response van de deelnemer. Intertrial interval is 2000ms en is onafhankelijk van reactietijd. Bij 

‘stop-trials’ volgt het stopsignaal (stop signal delay; SSD) na een variabele tijd, de SDD begint op 250ms 

en wordt bijgesteld na een correct (-50ms) of incorrect (+50ms) geremde respons. Het programma 

start met een oefen gedeelte 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 hoe veel tijd een deelnemer nodig heeft om zijn reactie 

nog te kunnen stoppen. Een hogere de SSRT is gerelateerd aan een minder goede response 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, and 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 emotieherkenning, cognitieve controle en emotieregulatie 

vaardigheden (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 Dprime 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 
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gebruikt als maat voor emotieregulatie. Een hogere waarde voor deze cognitieve controle en 

emotieregulatie maten geeft een mindere prestatie weer.  

 

Hexagon Emotieherkenningstaak 
De Hexagon taak 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 span taak 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 oefen gedeelte 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 gebruik gemaakt 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 vier basiskaarten gesorteerd moeten worden volgens drie 
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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. 

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 voornaamste 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, 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 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(SCL)-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), dat speciaal ontwikkeld is hiervoor. 

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. 
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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. 

 

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 bewerkstellingen na emotionele arousal. 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 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 (Piferi, Kline, Younger, & Lawler, 

2000). 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 bepaald. 

 

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 was er geen numerieke aftelling, maar 

het geluid kwam nadat de participant 12 seconden naar een leeg scherm had gekeken. Het was voor 

de participant niet bekend dat de trials om en om kwamen, waardoor het voor de participant 

onduidelijk was wanneer een trial start of eindigt, en dus wanneer het geluid zou komen. 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. 

 

http://www.vu-ams.nl/fileadmin/user_upload/manuals/VU-DAMS_manual_v1.3.pdf
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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 stresssysteem 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). 

 
 

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, Ward, 

Mendelson, Mock, & Erbaugh, 1961). Op basis van de totaalscore kan onderscheid worden gemaakt 

in: minimale depressie (0 – 13), lichte depressie (14 - 19), matig ernstige depressie (20 - 28), ernstige 

depressie (29 – 63). In eerder onderzoek werd de BDI op succesvolle wijze gebruikt bij het meten van 

depressie onder gedetineerden (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 kon onderscheid worden 

gemaakt in: minimale angst(symptomen) (0 – 9), lichte angst(symptomen) (10 - 16), matig tot ernstige 

angst(symptomen) (17 - 29), ernstige angst(symptomen) (30 – 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), onheilspellende invloed (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 
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activiteiten; Williams, Paulhus, & Hare, 2007). De totaalscores op de verschillende factoren zijn 

meegenomen als uitkomstmaat, waarbij hoge scores een hogere mate van psychopathie impliceerden. 

 

Agressie vragenlijst 

De Agressie Vragenlijst (AVL) is de Nederlandse versie van de Aggression Questionnaire (AQ) die in 

1992 werd ontworpen door Buss en Perry (Meesters, Muris, Bosma, Schouten & Beuving, 1996; 

Hornsveld, Muris & Kraaimaat, 2009; Buss & Perry, 1992). Deze lijst is ontwikkeld als een 

meetinstrument dat gebruik maakt van zelfrapportage om hostiliteit en agressie te meten. In het 

onderhavige onderzoek is gebruik gemaakt van de verkorte versie van de AVL (zie bijvoorbeeld 

(Diamond, Wang, & Buffington-Vollum, 2005)). De lijst bestaat uit 12 items met 4 sub schalen van elke 

3 items; fysieke agressie, verbale agressie, woede en vijandigheid. Respondenten scoorden de items 

op een vijfpuntsschaal die liep van: 1 = helemaal mee oneens tot 5 = helemaal mee eens. Voor dit 

ondezoek is de totaalscore gebruikt. 

 

Barkley Functional Impairment Scale  

Om het psychosociaal functioneren van de gedetineerden in kaart te brengen, is gebruik gemaakt van 

de Barkley Functional Impairment Scale (BFIS, Barkley (2011)). Deze schaal werd gebruikt als aanvulling 

op de SCIL 18+. De BFIS bestaat uit twee delen: een other report (ingevuld door de onderzoeker) en 

een zelfrapportage (ingevuld door de gedetineerde). Beide delen bestaan uit 15 items, die 15 

belangrijke domeinen van psychosociaal functioneren in kaart brengt. De participant wordt gevraagd 

om op een 9-puntsschaal aan te geven hoeveel moeite hij in de afgelopen zes maanden ervaren op elk 

leefgebied, waarbij een score van 0 voor helemaal geen problemen staat, en een score van 9 voor zeer 

veel problemen. Op basis van deze scores wordt vervolgens een gemiddelde berekend door alle scores 

bij elkaar op te tellen en te delen door het aantal ingevulde items. Deze score reflecteert dan de mate 

van psychosociaal functioneren.  

 

RISc 4.0-BES 0.1 
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, is gebruik gemaakt van de RISc 4.0-BES 0.1. De RISc 

(Recidive Inschattingsschalen) richt zich op verschillende leefgebieden of criminogene factoren, 

namelijk (1) indexdelict, (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 vooral gericht 

op statische factoren, terwijl schalen 3 tot en met 12 vooral dynamische factoren in kaart brengen. 

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 collaterale informatie kan de 

medewerker dan alle schalen beoordelen. 

Elke schaal (leefgebied) bestaat uit meerdere vragen, waarbij de reclasseringsmedewerker op basis 

van de antwoorden van de gedetineerde besluit of een criminogene factor wel, deels, of niet aanwezig 

is. Het instrument is origineel ontwikkeld voor de Europees Nederland, maar is op basis van een intern 
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onderzoek van de Stichting Reclassering Caribisch Nederland – en na minimale aanpassingen - geschikt 

bevonden voor de Caribisch Nederlandse context. In tegenstelling tot bij de RISc 4.0 in Nederland, 

wordt er bij de RISc 4.0-BES 0.1 geen algemeen recidiverisico berekend.  

In verband met de kleine sample wordt er alleen een globaal overzicht gegeven van alle schalen. Een 

gedetailleerder overzicht is op basis van de hoeveelheid gegevens en de herleidbaarheid daarvan niet 

haalbaar of gewenst.  

 

 

 


