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Managementsamenvatting 

Doel van het onderzoek 

In eerder onderzoek werd de mogelijkheid voor de inzet van mobiele apps om de re-

integratie van (ex-)gedetineerden te bevorderen al verkend, echter was het daarbij nog 

onduidelijk of apps daadwerkelijk dit positieve effect hebben als deze worden gebruikt. 

Deze literatuurstudie heeft als doel om op basis van (wetenschappelijke) literatuur te 

onderbouwen of de inzet van een app ondersteunend kan werken bij de re-integratie van 

(ex-)gedetineerden. Aangezien er weinig onderzoek gedaan is naar apps voor gedetineer-

den, keken we ook breder naar de effectiviteit van apps die worden ingezet om re-

integratie te bevorderen bij populaties die vergelijkbaar zijn of overeenkomstige 

kenmerken hebben met (ex-)gedetineerden, zoals mensen met verslavingen, reclassenten, 

jongeren met gedragsproblemen of mensen met psychische problemen. 

Uitvoering van het onderzoek  

Voor de literatuurstudie is gezocht in diverse databases (Web of Science, Scopus, 

PsycINFO, PubMed) met een zorgvuldig opgestelde query op basis van zoektermen in de 

categorieën ‘re-integratie’, ‘mobiele apps’ en ‘ex-gedetineerden en vergelijkbare 

populaties’. Re-integratie wordt hierbij breed opgevat en bevat ook factoren die re-

integratie kunnen bevorderen en/of recidive kunnen terugdringen. Voor de bredere 

zoektocht onder vergelijkbare populaties als (ex-)gedetineerden werden enkel review 

artikelen meegenomen. We bekeken 66 studies (waarvan 20 meta-analyses) in de bredere 

zoektocht en 68 studies die specifiek gericht waren op apps voor re-integratie van (ex-

)gedetineerden. Artikelen werden gescreend, waarna een eerste schifting plaatsvond. De 

integrale teksten van de geselecteerde artikelen werden daarna beoordeeld op 

geschiktheid door drie beoordelaars. De kwaliteit van de reviews is beoordeeld op basis 

van de AMSTAR 2 criteria. De inzichten die uit de literatuur naar voren kwamen over 

mobiele apps gericht op de re-integratie van ex-gedetineerden werden aangevuld met 

praktische inzichten uit zes interviews met 10 gedragsexperts. 

Inzet van apps in de literatuur 

Uit de literatuur review komt naar voren dat er veel onderzoek is gedaan naar apps voor 

de behandeling van psychische stoornissen, depressies en alcohol- en drugsversla-

ving. Doelen die worden nagestreefd in de apps hebben met name betrekking op 

gedragsverandering, gebruikmakend van inzichten uit de cognitieve gedragstherapie. 

Ook zijn er apps die hoofdzakelijk gericht zijn op het bieden van inzicht in het gedrag 

van de gebruiker, bijvoorbeeld rondom middelengebruik. Soms zijn apps ook bedoeld als 

ondersteuning van persoonlijke behandelingen, met als doel de betrokkenheid van de 

patiënt te vergroten en de behandeling door te laten werken buiten de contactu-

ren om. Daarbij kan ook monitoring (data-verzameling) plaatsvinden die als onderdeel 

van de persoonlijke behandeling gebruikt kan worden. Tot slot is beschikbaar maken en 

ontvangen van sociale steun een belangrijk doel van de apps. Het gaat dan om het 

gemakkelijk contact op kunnen nemen met de behandelaar, maar ook om het participeren 

in sociale netwerken, bijvoorbeeld via een forum. 

Effectiviteit van de inzet van apps voor re-integratie in vgergelijkbare populaties 

Over de effectiviteit van mobiele apps die zijn gericht op re-integratie van vergelijkbare 

populaties kunnen we alleen voorzichtige conclusies trekken. Online behandelingen (waar 

apps een subset van zijn) zijn in ieder geval niet bewezen ineffectief en zijn effectiever dan 

geen behandeling. Traditionele behandelingen zijn overwegend effectiever dan sec online 
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behandelingen, maar online behandelingen hebben als aanvulling op persoonlijke 

behandelingen wel een positief effect, met name door de toename van therapietrouw en 

de mogelijkheid tot monitoring van de cliënt. Bij het louter toepassen van een online 

interventie is het uitvalrisico juist hoger. Er worden vooral voor de toepassing van 

cognitieve gedragstherapie (voor psychische stoornissen) in de vorm van een app 

relatief grote, positieve effecten gevonden (vaak vergeleken met een wachtlijstcontrole-

groep). Voor mobiele apps gericht op verslaving zijn de effectgroottes veel lager. Naast de 

uitkomsten van kwantitatieve (review) studies wordt in kwalitatieve review studies 

gerapporteerd dat apps zinvol kunnen zijn voor het verlagen van symptomen bij ziekte en 

het verhogen van de kwaliteit van leven.  

De effectiviteit van een mobiele app hangt samen met het ontwerp. Zo zien we grotere 

effecten bij push-based interventies (de app bepaalt het moment van actie) dan bij pull-

interventies (de patiënt bepaalt wanneer hij/zij de app raadpleegt). Ook maatwerk draagt 

bij aan een hogere effectiviteit. Apps kunnen, indien goed ontworpen, dit maatwerk leveren 

(door middel van modulair ontwerp en/of automatische aanpassingen aan het profiel en/of 

het onlinegedrag van de patiënt).   

Effectiviteit van de inzet van apps voor re-integratie van (ex)gedetineerden 

De detentie-omgeving betreft een complexe context die van invloed kan zijn op de 

effectiviteit van apps – een belangrijke vraag is daarom of bovenstaande bevindingen over 

mobiele apps in vergelijkbare populaties ook gelden en toepasbaar zijn in de detentie-

omgeving. Er is slechts een handjevol onderzoeken gedaan naar apps in deze 

specifieke context. Het gaat dan met name over apps voor psychologische kwesties, 

zoals middelengebruik, psychische problemen, sociale contacten en antisociale houding. 

Over praktische kwesties (zoals financieel beheer) is heel weinig gevonden.  

In de literatuur zijn een aantal apps voor (ex-)gedetineerden beschreven. Soms gaat het 

om apps die voor andere populaties succesvol zijn gebleken (zoals verslaafden) en is 

onderzocht in hoeverre ze ook toepasbaar zijn voor gedetineerden. Andere apps zijn 

specifiek ontworpen voor gedetineerden. Het kan dan gaan om een dienstenplatform voor 

gedetineerden met als doel ze te begeleiden naar een optimale re-integratie of om het 

aanpakken van een specifiek probleem, zoals agressie. De apps maken allemaal gebruik 

van verschillende interventiestrategieën, ofwel de content c.q. ‘actieve ingrediënten’. Dit 

zijn hoofdzakelijk behaviour change techniques (BCT’s). Het gaat dan bijvoorbeeld om 

het werken aan coping strategieën, het leren omgaan met emoties of het stellen van 

persoonlijke doelen. De functionaliteiten in de apps verschillen per interventiestrategie. Zo 

wordt een (ex-)gedetineerde bijvoorbeeld geholpen bij het stellen van persoonlijke doelen 

en hieraan herinnert per sms, is er de mogelijkheid contact op te nemen met de 

behandelaar of peers in een forum (sociale steun), worden mindfulness technieken 

toegepast om te leren omgaan met emoties en impulscontrole, en worden geschiktere 

copingstrategieën geoefend in diverse scenario’s in de app. Daarnaast kan door middel van 

monitoring kan inzicht worden verkregen in het eigen gedrag (feedback).  

Een aantal van deze apps is op effectiviteit beoordeeld, hoewel de kwaliteit van de 

onderzoeken doorgaans laag is. Van veel apps is de effectiviteit echter helemaal niet 

onderzocht. Er is dan bijvoorbeeld alleen gekeken naar gebruiksvriendelijkheid. De meest 

voorkomende interventiestrategie in zowel apps die effectief lijken als in niet onderzochte 

apps is het werken aan coping strategieën. 

Randvoorwaarden voor de inzet van apps in de praktijk 

Door middel van interviews met gedragsexperts zijn eerdere inzichten over mobiele apps in 

de detentiecontext uit de literatuur aangevuld met inzichten uit de praktijk. Vast staat dat 

we te maken hebben met een zeer lastige doelgroep: er is vaak sprake van meerdere 



psychische stoornissen, verslaving, lage algehele motivatie, licht verstandelijke 

beperkingen en/of slechte geletterdheid. Dat maakt dat de volgende twee aspecten zeer 

belangrijk zijn voor het succesvolle gebruik van mobiele apps in een justitiële context: 

maatwerk en betrokkenheid van de gebruiker. Intrinsieke motivatie is zeer belangrijk 

voor het slagen van een (online) interventie. Dit kan gestimuleerd worden door 

bijvoorbeeld co-creatie, ofwel de doelgroep betrekken bij de ontwikkeling van de app.  

Motivatie voor gebruik van de app (en gedragsverandering) is zo belangrijk, dat het weinig 

zin lijkt te hebben om mobiele apps in te zetten bij mensen die niet gemotiveerd zijn 

(zowel (ex-)gedetineerden als behandelaars). Ook de vertrouwensband met de 

behandelaar is belangrijk vanwege de perceptie van privacygevaar bij het gebruik van 

apps.  

Vanzelfsprekend is voor de meeste apps een device (smartphone, tablet) en toegang tot 

internet (beperkt) nodig. Medewerking van de behandelaar is echter één van de 

belangrijkste randvoorwaarden. Zowel voor cliënten als voor medewerkers geldt dat ze (1) 

direct voordeel moeten ervaren van het gebruik van de app – met andere woorden de 

directe baten moeten de directe kosten overstijgen – en (2) ze het gevoel moeten hebben 

dat zij bepalen wat er gebeurt en niet de app – met andere woorden ze moeten het gevoel 

hebben de regie te voeren. Dus ook bij push-based interventies (die effectiever lijken dan 

pull-based interventies) kan de gebruiker via de instellingen altijd bepalen hoe vaak en 

welk type berichten worden gepushed. 

Inzet van apps in de praktijk 

Een app voor (ex-)gedetineerden zou volgens de gesproken gedragsexperts het best in te 

zetten zijn op: 

1. Praktische ondersteuning op de vijf leefgebieden: identiteitsbewijs, huisvesting, 

werk of inkomen, zorg en schulden. De app dient dan vooral om praktische onder-

steuning te bieden, in de vorm van agendafunctionaliteiten (planning, reminders), 

of als helpdesk (informatie geven over praktische zaken, inclusief doorverwijsfunc-

tie). Zoals eerder vermeld is hier zeer weinig (wetenschappelijk) onderzoek naar 

gedaan. 

2. Gedragsverandering (focus op veranderbare risicofactoren, zoals impulscontrole 

of antisociale attitude). 

Idealiter worden beide doelen gecombineerd, bijvoorbeeld door bij praktische zaken ook 

eigen verantwoordelijkheid aan te leren. Gezien de problematiek van de doelgroep kosten 

met name de doelen gericht op gedragsverandering veel tijd en vragen deze om langdurige 

persoonlijke begeleiding. Wel is het zo dat de inzet van een app een kosteneffectieve 

manier is om de begeleiding intensiever (24/7) en/of langer door te zetten. Met 

ander woorden, het treatment window wordt vergroot.  

Functionele eisen aan apps 

Op basis van het literatuuronderzoek en de interviews zijn de volgende functionaliteiten 

belangrijk gebleken voor het succes van het gebruik van apps voor de specifieke doelgroep 

van (ex-)gedetineerden: 

• Onderliggende theorie. Interventiestrategieën gebaseerd op cognitieve gedrags-

therapie boeken de beste resultaten in online vorm. Het is dus van belang om 

gedragsexperts te betrekken bij de ontwikkeling van een app. 

• Maatwerk. Uit interviews en literatuur blijkt de noodzaak om apps op maat te 

maken voor specifieke doelgroepen. Dat kan dan overigens op twee manieren (1) 

door gebruikersgroepen te selecteren die geschikt zijn om de app te gebruiken 

(ofwel: niet elke doelgroep is geschikt) en/of (2) door het ontwerp van de app af 
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te stemmen op de specifieke kenmerken/behoefte van de cliënt. Dit laatste 

kan op minimaal drie vlakken gebeuren: op inhoud, op cognitieve vaardigheden en 

op persoonskenmerken. 

• Inzicht bieden in eigen gedrag (feedback). Het monitoren van de voortgang van 

een gebruiker geeft betere resultaten door een hogere betrokkenheid en een 

hogere bereidheid om te veranderen. Het biedt bewustwording en reflectie. 

Belangrijk is daarbij dat de gebruiker niet het gevoel krijgt gecontroleerd te wor-

den.  

• Aandacht voor sociale contacten. Goede sociale steun is een belangrijk element 

voor het behalen van interventiesucces dat juist binnen apps gemakkelijk kan wor-

den ingebouwd (bijvoorbeeld een contactfunctie). Communicatie kan worden 

ingebouwd met: behandelaars (hierbij moet wel rekening worden gehouden met 

dat deze niet altijd bereikbaar willen zijn), peers en verwanten/vrijwilligers.  

• Regie bij de gebruiker. Dit is een belangrijke voorwaarde die zowel voor de (ex-

)gedetineerde als de behandelaar geldt. Functionaliteiten moeten altijd optio-

neel worden aangeboden waar ze door de gebruiker naar believen aan of uit 

kunnen worden gezet, of in ieder geval de intensiteit door middel van instellingen 

kan worden aangepast. Dat laatste geldt dus ook voor de (default) instellingen van 

push-based functionaliteiten (waar studies grotere effecten van vinden dan pull-

based functionaliteiten). 

• Positieve benadering. Positieve emoties kunnen een krachtig middel zijn om de 

benodigde veerkracht bij gedetineerden om het anders en beter te doen, aan te 

wakkeren of te versterken. 

• Reward systems. Hierbij kan worden geput uit de professionele praktijk van game. 

Een goede gebruikerservaring (‘game play’), die de speler blijft vasthouden, 

staat en valt met een uitgekiend automatisch beloningssysteem. Rewards werken 

vooral om bestaande motivatie te verhogen.  

Implementatie 

Om daadwerkelijk gebruik van een app te stimuleren moet volgens geïnterviewden een app 

niet als een losstaande (nieuwe) activiteit worden aangeboden, maar moet deze altijd 

aansluiten bij bestaande primaire werkprocessen. Met andere woorden: de app dient ter 

ondersteuning van de dagelijkse activiteiten. Dit geldt zowel voor praktische als 

psychologische doelen en geldt zowel voor (ex-)gedetineerden als behandelaars. In een 

effectieve ontwikkeling en implementatie van de app is de wederzijdse betrokkenheid van 

drie partijen vereist: (1) behandelaars/gedragsspecialisten (2) gebruikers: hier zowel (ex-

gedetineerden als behandelaars) en (3) professionele app ontwikkelaars. (1) Leveren de 

daadwerkelijke (theoretische) inhoud van de app. Vooral cognitieve gedragstherapie leidt 

tot veelbelovende resultaten in online vorm. Voor (2) geldt dat co-creatie zeer belangrijk is 

voor de motivatie en om de app complementair te laten zijn aan de dagelijkse activiteiten. 

(3) Is nodig om een goede app te ontwikkelen. Het effect van een goede game play moet 

zeker niet onderschat worden.  

We kunnen op basis van ons onderzoek geen uitsluitsel geven over de mate waarin de 

resultaten van apps voor vergelijkbare doelgroepen als (ex-)gedetineerden te vertalen zijn 

naar de detentie context, omdat hier te weinig onderzoek naar is gedaan. Ook is er nog te 

weinig onderzoek naar de effectiviteit van apps voor (ex-) gedetineerden gedaan. Wel 

wijzen het literatuuronderzoek en de interviews erop dat de hierboven genoemde 

functionaliteiten belangrijke ingrediënten zullen zijn voor het succes van apps voor de 

betreffende doelgroep. 

  



Executive summary 

Research aim 

In previous research, the possibility of using mobile apps to promote the reintegration of 

(ex-) convicts had already been explored, but it was still unclear whether apps actually 

have this positive effect if they are used. The purpose of this literature study is to 

substantiate on the basis of (scientific) literature whether the use of an app can support 

the reintegration of (ex-) convicts. Since little research has been done on apps for convicts, 

we also looked more broadly at the effectiveness of apps that are used to promote 

reintegration in populations that are similar or have similar characteristics to (ex) convicts, 

such as people with addictions, probationers, young people with behavioural problems or 

people with psychological problems. 

Implementation of the study 

For the literature review, various databases (Web of Science, Scopus, PsycINFO, PubMed) 

were searched by menas of a carefully compiled query based on search terms in the 

categories 'reintegration', 'mobile apps' and 'ex-convicts and similar populations'. The 

key concept of reintegration has been broadly defined and also includes factors that can 

promote reintegration and/or reduce recidivism. For the broader search among similar 

populations as (ex-)convicts, only review articles were included. We looked at 66 studies 

(of which 20 meta-analyses) in the broader search and 68 studies in the narrow search 

specifically aimed at apps for reintegration of (ex-) convicts. Articles were screened, after 

which an initial selection took place. The full-texts of the selected articles were then 

independently assessed for relevance and quality by three assessors. The quality of the 

reviews was assessed on the basis of the AMSTAR 2 criteria. The insights that emerged 

from the literature about mobile apps aimed at the reintegration of ex-prisoners were 

supplemented with practical insights from six interviews with ten behavioural experts. 

Scientific literature on the use of apps 

The literature review shows that most research has been done into apps for the treatment 

of mental disorders, depression and alcohol and drug addiction. Goals pursued in the 

apps mainly relate to behavioural change, using insights from cognitive behavioural 

therapy. There are also apps that are primarily aimed at providing insight into the 

behaviour of the user, for example with regard to substance use. Sometimes apps are 

also intended to support personal treatments, with the aim of increasing the patient's 

involvement and having the treatment continue to work outside contact hours. 

This can also include monitoring (data collection), which can be used as part of the 

personal treatment. Finally, making social support available and receiving social support 

are  important goals of the apps. This concerns not only being able to contact the probation 

officer easily, but also participating in social networks, for example via a forum. 

Effectiveness of the use of apps for reintegration in similar populations 

We can only draw cautious conclusions about the effectiveness of mobile apps aimed at 

reintegrating populations similar to ex-convicts. It has at least not been proven that online 

treatments (of which apps are a subset) are ineffective. They are at least more effective 

than no treatment at all. Traditional treatments are predominantly more effective than 

stand-alone online treatments, but online treatments, in addition to personal 

treatments, do have a positive effect, especially due to the increase in therapy 

compliance and the possibility to monitor the client. By simply applying an online 



 10 

intervention, the risk of dropping out is actually higher. Particularly for the application of 

cognitive behavioural therapy (for mental disorders) in the form of an app, relatively 

large, positive effects are found (often compared to a waiting list control group). For 

mobile apps aimed at addiction, the effect sizes are much lower. In addition to the results 

of quantitative (review) studies, qualitative review studies report that apps can be useful in 

reducing symptoms of illness and increasing the quality of life.  

The effectiveness of a mobile app partly depends on its design. For example, we see larger 

effects with push-based interventions (the app determines the moment of action) than 

with pull interventions (the patient decides when he/she consults the app). Customization 

also contributes to greater effectiveness. If well designed, apps can provide this 

customization (for instance by means of modular design and/or automatic adjustments to 

the patient's profile and/or online behaviour).   

Effectiveness of the use of apps for the reintegration of (ex-)convicts 

The detention environment is a complex context that can influence the effectiveness of 

apps. An important question is therefore whether the above findings about mobile apps in 

similar populations also apply in the detention environment. Only a handful of studies 

have been conducted into apps in this specific context. This mainly concerns apps for 

psychological issues, such as substance use, psychological problems, social contacts and 

antisocial attitudes. Very little has been found about practical issues (such as financial 

management).  

A number of apps for (ex-)convicts have been described in the literature. Sometimes these 

are apps that have proven to be successful for other populations (such as addicts) and the 

extent to which they are also applicable to detainees has been investigated. Other apps are 

specifically designed for convicts. This can be a service platform for prisoners with the aim 

of guiding them to an optimal reintegration or to tackle a specific problem, such as 

aggression. The apps all use different intervention strategies, i.e. the content or 'active 

ingredients'. These are mainly Behavioural Change Techniques (BCTs). These include, 

for example, working on coping strategies, learning to deal with emotions or setting 

personal goals. The functionalities in the apps differ per intervention strategy. For example, 

a(n) (ex-) convict is helped in setting personal goals and is reminds of them by text 

message, there is the possibility to contact the probation officer or peers in a forum (social 

support), mindfulness techniques are applied to learn how to deal with emotions and 

impulse control, and more suitable coping strategies are practiced in various scenarios in 

the app. In addition, by means of monitoring, insight can be obtained into one's own 

behavior (feedback).  

A number of these apps are assessed for effectiveness, although the quality of the studies 

is usually low. However, the effectiveness of many apps was not investigated at all. For 

example, only user-friendliness was examined. The most common intervention strategy in 

both apps that seem to be effective and those that have not been studied is working on 

coping strategies. 

Preconditions for the use of apps in practice 

Based on interviews with behavioural experts, earlier insights into mobile apps in the 

context of detention from the literature were supplemented with insights from practice. 

The experts noted that we are dealing with a very difficult target group: people often 

suffer from multiple mental disorders, addiction, low overall motivation, mild intellectual 

disability and/or poor literacy. This means that the following two aspects are important for 

the successful use of mobile apps in a judicial context: customisation and user 

involvement. Intrinsic motivation is very important for the success of an (online) 



intervention. This can be stimulated, for example, by co-creation, or involving the target 

group in the development of the app.  

Motivation to use the app (and behavioural change) is so important that there seems to be 

little point in using mobile apps for people who are not motivated (both (ex-)prisoners and 

probation officers/practitioners). The relationship of trust with the probation of-

ficer/practitioner is also important because of the perception of the danger to privacy when 

using apps.  

It goes without saying that most apps require a device (smartphone, tablet) and (limited) 

internet access. However, the cooperation of the probation officer/practitioner is one 

of the most important preconditions. Both clients and staff must (1) experience direct 

benefit from using the app - in other words, the direct benefits must exceed the direct 

costs - and (2) have the feeling that they determine what happens and not the app - in 

other words, they must have the feeling that they are in control. So even with push-based 

interventions (which seem to be more effective than pull-based interventions), the user 

should always be able to alter the settings that determine how often and which type of 

messages are pushed. 

Deploying the apps in practice 

According to the experts, an app for (ex) convicts could best be aimed at: 

1. Practical support in the five ‘areas of life’ (leefgebieden): proof of identity, 

housing, work or income, care and debts. The app then mainly serves to offer prac-

tical support, in the form of agenda functionalities (planning, re-minors), or as a 

helpdesk (providing information on practical matters, including referral function). 

As mentioned earlier, very little (scientific) research has been done on this subject. 

2. Behavioural change (focus on risk factors that can be influenced, such as 

impulse control or antisocial attitude). 

Ideally, both objectives should be combined, for example by learning to take responsibility 

for practical matters. In view of the problems of the target group, the goals aimed at 

behavioural change in particular take up a lot of time and require long-term personal 

guidance. The use of an app is a cost-effective way of providing more intensive 

(24/7) and/or longer guidance. In other words, the treatment window can be enlarged. 

Functional requirements 

Based on the literature review and the interviews, the following functionalities are found to 

be important for the success of the use of apps for the specific target group of (ex-

)convicts: 

• Underlying theory. Intervention strategies based on cognitive behavioural 

therapy achieve the best results in online form. It is therefore important to involve 

behavioural experts in the development of an app. 

• Customization. Interviews and literature show the need to tailor apps to specific 

target groups. This can be done in two ways (1) by selecting user groups that are 

suitable for using the app (i.e.: not every target group is suitable) and/or (2) by 

tailoring the design of the app to the specific characteristics/needs of the 

client. The latter can be done in at least three areas: content, cognitive skills and 

personal characteristics. 

• Providing insight into one's own behaviour (feedback). Monitoring the progress 

of a user gives better results through a higher involvement and a higher 

willingness to change. It offers awareness and reflection. It is however im-

portant that the user does not feel controlled.  
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• Importance of social contacts. Good social support is an important element in 

achieving intervention success that can easily be built into apps (e.g. a contact 

functionality). Communication can be built in with: probation officers/practitioner 

(although it must be taken into account that they do not want to be 24/7 accessi-

ble), peers and relatives/volunteers.  

• Control by the user. This is an important condition that applies to both the (ex-

)convict and the probation officer/practitioner. Functionalities should always be 

offered optionally, where the user can turn them on or off at will, or at least ad-

just the intensity by means of altering the settings. 

• Positive approach. Positive emotions can be a powerful tool to stimulate or 

strengthen the necessary resilience in detainees to do things differently and better. 

• Reward systems. This can be done by drawing on the professional practice of game 

design. A good user experience ('game play'), which the player continues to 

immerse, stands or falls with a sophisticated automatic reward system. Rewards 

mainly work to increase already existing motivation.  

Implementation 

According to the interviewees, in order to stimulate actual use of an app, an app should not 

be offered as a separate (new) activity, but should always fit in with existing work 

processes. In other words: the app serves to support daily activities. This applies to both 

practical and psychological goals and applies to both (ex-)convicts and probation 

officers/practitioners. In an effective development and implementation of the app, the 

mutual involvement of three parties is required: (1) probation officers/behavioral 

specialists (2) users: here both (ex-convicts and probation officers) and (3) professional 

app developers. (1) Deliver the actual (theoretical) content of the app. Especially cognitive 

behavioural therapy leads to promising results in online form. For (2), co-creation is very 

important for motivation and to make the app complementary to daily activities. (3) This is 

necessary to develop a good app. The effect of a good game play should certainly not be 

underestimated.  

On the basis of our research, we cannot give a definite answer about the extent to which 

the results of apps for comparable target groups as (ex-)convicts can be translated to the 

detention context, because too little research has been done on this particular topic. Also, 

too little research has been doneon the effectiveness of apps for (ex-)convicts. However, 

the literature review and the interviews do indicate that the above-mentioned functionali-

ties will be important ingredients for the success of apps for the target group at hand. 



1 Inleiding  

In dit hoofdstuk behandelen we kort de aanleiding van dit onderzoek (paragraaf 1.1), de 

onderzoeksvragen (paragraaf 1.2) en de onderzoeksaanpak (paragraaf 1.3). We sluiten af 

met een leeswijzer (paragraaf 0).  

1.1 Achtergrond en aanleiding onderzoek 

De bredere inzet van ICT-ondersteunende functionaliteiten zoals mobiele applicaties past in 

de ambitie van DJI. Sinds 2013 wordt er gewerkt aan een verzameling van deze 

functionaliteiten, genoemd ZelfBediening Justitiabelen (ZBJ). Het doel hiervan is het 

verminderen van recidive door het verhogen van de zelfredzaamheid van justitiabelen – en 

daarnaast het terugbrengen van de uitvoeringskosten van DJI.  

In eerdere onderzoeken 1  werden de mogelijkheden voor de inzet van ICT om de re-

integratie van justitiabelen te bevorderen al verkend. Het is echter nog onbekend of de 

inzet van een app daadwerkelijk een positief effect heeft op de re-integratie van 

justitiabelen en over welke specificaties deze app dan zou moeten beschikken.  

1.2 Doelstelling en onderzoeksvragen 

Deze literatuurstudie heeft als doel om op basis van (wetenschappelijke) literatuur te 

onderbouwen of de inzet van een app ondersteunend kan werken bij de re-integratie van 

(ex-)gedetineerden.  

De vraagstelling van het onderzoek luidt als volgt: 

Wat is bekend over het gebruik van applicaties ter bevordering van de re-integratie van  

(ex-)gedetineerden? 

1. Wat is bekend (in binnen- en buitenland) over het gebruik van applicaties 

ter bevordering van re-integratie van (ex-)gedetineerden?  

a. Welke apps zijn er en wat zijn de functionaliteiten van deze apps?  

b. Welke doelen worden met de apps nagestreefd?  

c. Op welke wijze (met welke functionaliteiten en via welke (ge-

drags)mechanismen) is het de bedoeling dat deze doelen worden bereikt?  

d. Wat is bekend over de effecten van deze apps?  

e. Welke functionaliteiten van de apps en veronderstelde werkzame mecha-

nismen worden hiermee in verband gebracht?  

2. Wat is bekend over het gebruik van apps ter bevordering van gewenst 

gedrag in vergelijkbare contexten zoals de verslavingsproblematiek?  

a. Welke doelen worden met de apps nagestreefd?  

b. Op welke wijze (met welke functionaliteiten en via welke (ge-

drags)mechanismen) is het de bedoeling dat deze doelen worden bereikt?  

c. Wat is bekend over de effecten van deze apps?  

d. Welke functionaliteiten van de apps en veronderstelde werkzame mecha-

nismen worden hiermee in verband gebracht?  

 

1 O.a. Te Velde, R., Steur, J., Vankan, A. (2015). Gaming en gamification voor justitiële inrichtingen. 

Dialogic, Utrecht; Cornet, L.J.M., Mandersloot, M.N.A., Pool, R.L.D., de Kogel, C.H. (2017). De 

‘zelfmetende’ justitiabele: Een verkennend onderzoek naar technologische zelfmeetmehoden binnen 

de justitiële context. WODC, Den Haag. 
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3. Welke inzichten kunnen we halen uit de praktijk?2 

a. Welke apps zijn gericht op re-integratie van (ex-)gedetineerden of een 

aanverwant domein? 

b. Wat zijn de functionaliteiten van deze apps? 

c. Welke doelen worden met de apps nagestreefd? 

d. Wat is [in de grijze literatuur] bekend over de effecten van deze apps? 

e. In hoeverre voldoet de effectmeting aan wetenschappelijke standaarden 

(onafhankelijkheid, repliceerbaarheid, etc.)? 

 

4. Welke conclusies kunnen op basis van de resultaten in het kader van 

vraag 2 (theoretisch) getrokken worden voor de justitiële context?  

a. Is het mogelijk de resultaten uit vraag 2 en 3 te vertalen naar de justitiële 

context of moet aangenomen worden dat de bevindingen alleen van toe-

passing zijn op een specifieke doelgroep?  

Indien een vertaling mogelijk is:  

b. Op basis van de resultaten die vraag 2 en 3 opleverden, wat kan veronder-

steld worden over de werkzaamheid van de geïnventariseerde apps onder 

1, 2, en 3?  

c. Kan op basis van de resultaten die vraag 1, 2 en 3 opleverden een lijst met 

specificaties opgesteld worden die in een optimale applicatie opgenomen 

zouden moeten worden? Hoe ziet deze lijst eruit?  

In dit rapport werken we toe naar functionele eisen voor een nog te bouwen app die de re-

integratie van (ex)-gedetineerden kan bevorderen. 

1.3 Onderzoeksaanpak op hoofdlijnen 

De hoofdmoot van dit onderzoek bestaat uit twee wetenschappelijke literatuurstudies. De 

eerste studie is een literatuurstudie naar het gebruik van apps voor het bevorderen van re-

integratie in een bredere context (met name e-health). Deze studie dekt onderzoeksvraag 

2. De tweede studie richt zich specifiek op apps voor de re-integratie van (ex-

)gedetineerden. Deze studie dekt onderzoeksvraag 1. De resultaten van de twee 

literatuurstudies zijn vervolgens aangevuld met interviews met gedragsexperts en 

professionals die ervaring hebben met de doelgroep (ex-) gedetineerden en gebruik maken 

van apps in hun werk. Deze interviewronde dekt onderzoeksvraag 3. 

  

 

2 In het oorspronkelijke onderzoeksplan was dit verder gespecificeerd naar developers, maar tijdens 

het onderzoek bleek al snel dat dit nog een brug te ver was. Er is voor gekozen met gedragsexperts 

en ervaringsdeskundigen te spreken in plaats van developers.  



1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 bespreken wij de resultaten uit de literatuur omtrent apps die op de een of 

andere manier re-integratie moeten bevorderen bij doelgroepen die enigszins vergelijkbaar 

zijn met (ex-)gedetineerden. Doorgaans gaat het hier om e-health.3 In hoofdstuk 3 maken 

we de vertaalslag naar de specifieke context van re-integratie van (ex-)gedetineerden. Wat 

is er al bekend over apps voor deze doelgroep? en hoe zijn de resultaten uit hoofdstuk 2 te 

vertalen naar deze context? In hoofdstuk 4 beschrijven we de inzichten uit de interviews 

met gedragsexperts uit de praktijk en werken we toe naar functionaliteiten en specificaties. 

Hoofdstuk 5 betreft de conclusie en discussie. Diverse ondersteunende bijlagen zijn 

opgenomen.  

 

3 Volgens de definitie van Eysenbach: “e-health is an emerging field in the intersection of medical 

informatics, public health and business, referring to health services and information delivered or 

enhanced through the Internet and related technologies. In a broader sense, the term characterizes 

not only a technical development, but also a state-of-mind, a way of thinking, an attitude, and a 

commitment for networked, global thinking, to improve health care locally, regionally, and worldwide 

by using information and communication technology.” J Med Internet Res. 2001 Apr-Jun; 3(2): e20. 





2 Apps voor re-integratie van  

populaties die vergelijkbaar zijn met 

(ex-)gedetineerden 

In dit hoofdstuk presenteren wij de resultaten uit de literatuur over de effectiviteit van 

apps die worden ingezet om re-integratie te bevorderen bij populaties die vergelijkbaar zijn 

of overeenkomstige kenmerken hebben met (ex-)gedetineerden. We kijken dan met name 

naar mensen met verslavingen, reclassenten, jongeren met gedragsproblemen en mensen 

met psychische problemen. In paragraaf 2.1 lichten we de gebruikte methoden toe. In 

paragraaf 2.2 gaan we in op de context van de gevonden apps: waar zijn ze op gericht en 

voor wie zijn ze bedoeld. In paragraaf 2.3 bespreken we de effectiviteit en in paragraaf 2.4 

geven wij aandachtspunten voor het ontwerp van een app. 

2.1 Methode 

Om inzichten uit onderzoek over effectiviteit van apps die worden ingezet om re-integratie 

te bevorderen bij populaties die vergelijkbaar zijn of overeenkomstige kenmerken hebben 

met (ex-)gedetineerden te verkrijgen, is gezocht in wetenschappelijke literatuur. Hierbij 

hanteerden we voor de variabele outcome en interventie respectievelijk het bevorderen 

van re-integratie en het gebruik van mobiele apps. Voor de populatie kiezen we 

(kenmerken van) populaties die vergelijkbaar zijn met (ex-)gedetineerden, zoals mensen 

met verslavingen, reclassenten, jongeren met gedragsproblemen en mensen met 

psychische problemen.  

Omgezet in de PICOS-componenten betekent dit: 

• Population. In dit geval: populaties die vergelijkbaar zijn met (ex-gedetineerden) 

• Intervention. In dit geval: gebruik van mobiele apps 

• Comparators. In dit geval: vergelijkingsgroepen die re-integreren zonder steun van 

een app  

• Outcome. In dit geval: bevorderen van re-integratie 

• Study design: In dit geval: review artikel) 

 

Mede op basis van deze resultaten is tijdens een bijeenkomst met de begeleidingscommis-

sie het begrip ‘re-integratie’ opnieuw gedefinieerd (zie hiervoor ook methode onder 3.1). 

Hierbij is besloten ook (termen voor) factoren mee te nemen die re-integratie van 

(ex)gedetineerden kunnen bevorderen en/of recidive terugdringen (zie de risicofactoren die 

in het volgende hoofdstuk worden beschreven, 3.1). Er bestaat echter overlap tussen deze 

precursors en de aan gedetineerden aanverwante populaties. Zo is alcoholverslaving een 

precursor van recidive, maar ook een manier op een aanverwante populatie te beschrijven. 

Om deze reden plaatsen wij onder de begrippen over re-integratie onder deze categorie 

zoekopdracht 1 de precursors die in zoekopdracht 2 zijn gebruikt minus de overlap met 

termen die ook gebruikt worden om populaties te vinden. Die zijn uit de categorie re-

integratie gehaald en worden dus enkel gebruikt bij de doelgroep. Deze stap beperkt het 

aantal resultaten. Uitgangspunt daarbij is wel dat het niet te breed wordt. ‘Work’ laten we 

bijvoorbeeld als precursor van re-integratie staan; we nemen dan niet de term ‘employer’ 

mee als doelgroep. We nemen enkel aanver-wante populaties mee. Zo is de doelgroep 

‘personen met een lage self-efficacy’ wel een relevante doelgroep, dus plaatsen we de term 
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‘self-efficacy’ onder de categorie doelgroep en niet re-integratie. Los van deze keuzes zijn 

enkele termen verwijderd, omdat ze geen invloed hadden op de zoekresultaten. Later is de 

zoekterm ‘Behavioral intervention technologies’ nog toegevoegd, omdat enkele relevante 

artikelen hierop gericht bleken.4  

Onder de drie categorieën re-integratie, populatie en apps zijn op basis een aantal key 

publications en verschillende interatieslagen, zoektermen geplaatst (zie Bijlage 1). Met de 

drie  zoektermen is een query opgesteld (zie Bijlage 1), waarmee is gezocht in de volgende 

databases: Web of Science, Scopus, PsycINFO en PubMed. We zochten vanaf 20075 en 

selecteerden uitsluitend review artikelen.6,7  

Bovenstaande zoekstrategie leverde het volgende aantal hits op in de verschillende 

databases (op 20 november 2018): 

• Web of Science:    580 

• Scopus:  1.172 

• PsycINFO:       48 

• PubMed8:        80 

De resultaten uit de afzonderlijke databases zijn samengevoegd en ontdubbeld. Op basis 

van de screening van titel en abstracts leverde dit 1.535 unieke resultaten op (zie ook 

Figuur 1).9 

 

4 Zie voor de gebruikte zoekstrategieën bijlage 1. 

5 Toen kwam de eerste iPhone op de markt en waarmee het gebruik van smartphones ook voor de 

gewone consument normaal werd. 

6 Voor PsycINFO: literature review, systematic review, meta analysis of metasynthesis. 

7 Dit om het aantal publicaties werkbaar te houden en tegelijkertijd een zo goed mogelijk overzicht te 

krijgen. 

8 Specifiek voor zoekstrategie 1 om zo ook de medische literatuur mee te nemen. 

9 De meeste overlap was er bij de databases Scopus en Web of Science, namelijk 509 (88% van de 

overlap). 



  

 

Figuur 1. Stroomdiagram met overzicht resultaten dataverzameling spoor 210 

De volledige tekst van de eerste 50 artikelen zijn door alle drie beoordelaars bekeken. 

Daarna zijn de oordelen besproken om tot gemeenschappelijk beoordelingskader te 

komen. De overige 197 artikelen zijn daarna verdeeld onder de beoordelaars. Uiteindelijk 

zijn er 181 artikelen om verschillende redenen uitgesloten van de analyse: geen review, 

het onderwerp sloot niet voldoende aan,  of het artikel was in het geheel niet beschikbaar 

(in het Engels). 

De kwaliteit van de reviews is beoordeeld met behulp van AMSTAR 2 (Assessing the 

Methodological Quality of Systematic Reviews) (Shea, et al., 2017). AMSTAR 2 is niet 

ontwikkeld om een eindscore met betrekking tot de kwaliteit te genereren, maar kan wel 

gebruikt worden om aan te tonen of de methodologische kwaliteit van de reviews hoog, 

matig, laag of zeer laag is. Zie Bijlage 2 voor de scores. 

Verder merken wij op dat we deze kwaliteitsschaal als leidraad hebben gebruikt bij deze 

literatuurstudie en de artikelen iets minder streng hebben beoordeeld dan mogelijk zou zijn 

met de schaal. Zo hebben wij bijvoorbeeld het antwoord ‘partial yes’ als ‘yes’ geïnterpre-

teerd, omdat anders vrijwel geen enkele review zou voldoen aan de volledige set van 

criteria. Om dezelfde reden hebben we het item ‘Did the review authors report on the 

sources of funding for the studies included in the review?’ ook niet meegenomen.  

2.2 Toepassingsgebieden en doelen van apps 

In deze paragraaf beschrijven we de verschillende toepassingsgebieden die veelvuldig 

voorkomen en de doelen die beoogd worden met de inzet van online interventies (voor de 

overzichtstabel met reviewartikelen zie Bijlage 3).  

 

10 De structuur van het stroomdiagram is ontleend aan Liberati et al. (2009). 
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2.2.1 Toepassingsgebieden 

In de literatuurstudie hebben we met name gekeken naar domeinen binnen de (mentale) 

gezondheidszorg die ook enigermate van toepassing kunnen zijn op (ex-)gedetineerden. 

Het onderzoek dat wij in deze literatuurstudie hebben meegenomen gaat in op de volgende 

thema’s (zie Bijlage 3): 

• Verslaving (met name drugs en alcohol) 

• Depressie 

• Psychische problemen (algemeen) 

• Psychotische stoornissen 

• Ernstige psychische stoornissen 

• Verstandelijk beperkten 

• Bipolaire stoornissen 

• Schizofrenie 

• Angststoornis 

• Stress 

• Mental health (algemeen) 

• Zelfmoordneigingen 

• Chronisch mentale ziektes 

• Posttraumatische-stressstoornis (PTSS) 

Het overgrote deel van de publicaties (circa 90%) had betrekking op psychische 

stoornissen. Dit is inclusief depressies en verslavingen.11 Voor het onderhavige onderzoek 

lijkt de input vanuit deze literatuur nuttig omdat deze typen problematiek relatief veel 

voorkomen bij (ex-)gedetineerden.12 

2.2.2 Doelen en interventies  

Online applicaties worden voor verschillende doelen ingezet. In deze paragraaf beschrijven 

we deze doelen, alsook de interventies die bijdragen aan het realiseren van de doelen. Het 

is relevant om verschillende doelen te onderscheiden omdat de effectiviteit verschilt per 

doel én een applicatie zich eenvoudigweg kan richten op verschillende subdoelen.  

Wat uit de literatuur met name naar voren komt, is dat applicaties vooral worden ingezet 

voor gedragsverandering bij psychische problemen en stoornissen (zoals depressies, 

angststoornissen of psychoses) en verslavingen (Heron & Smyth, 2010; Hoch, Preuss, 

Ferri, & Simon, 2016; Richards, Richardson, Timulak, & McElvaney, 2015; Berryhill, et al., 

2018). Inzichten vanuit de cognitieve gedragstherapie worden hiervoor verwerkt in 

applicaties. Daarnaast zijn er apps die hoofdzakelijk gericht zijn op het bieden van inzicht 

in gedrag (lifestyle) van de persoon, bijvoorbeeld rondom middelengebruik of depressie 

(Baltasar-Tello, Miguélez-Fernández, Peñuelas-Calvo, & Carballo, 2018; Olthuis, et al., 

2016). Uiteindelijk dient het verschaffen van dit inzicht (bewustwording) ook bij te dragen 

aan symptoombestrijding en/of behandeling van de aandoening.  

Een andere manier waarop online apps worden ingezet, is als onderdeel van traditionele 

persoonlijke interventies (Twomey, O'Reilly, & Meyer, 2017; Titov, 2007). In deze gevallen 

 

11 Deze worden door de laatste versie van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

(DSM 5) ook als psychische stoornissen gezien. Verslaving is bijvoorbeeld gedefinieerd als “[een] 

stoornis in het gebruik van middelen”. 

12 In Nederland is bij gemiddeld 50% van de gedetineerden sprake van verslavingsproblematiek en 

heeft gemiddeld 60% een psychische stoornis. Bron: DJI (2018). Infographic Gevangeniswezen. 

https://www.dji.nl/binaries/DEF%20%20infographic%20gevangeniswezen%20sep_2018_tcm41-

352270.pdf 



is het doel om de betrokkenheid van de patiënt op de gehele behandeling (online en 

persoonlijk) te vergroten en de behandeling ook door te laten werken buiten de 

contacturen om (via bijvoorbeeld lifestyle management of medicatie-management) (Peñate 

& Fumero, 2016; Richards, Richardson, Timulak, & McElvaney, 2015; Young, et al., 2018). 

Daarbij kan er monitoring (data-verzameling) plaats vinden (Kip, Bouman, Kelders, & van 

Gemert-Pijnen, 2018). Dit dient om de behandelaar ook buiten de actieve behandelmo-

menten inzicht te geven in het gedrag en welbevinden van de patiënt.  

Ook worden apps ingezet vanwege het communicatieve aspect van internetgebaseerde 

technologie. Dit betreft de communicatie met de behandelaar om alledaagse beslissingen 

te kunnen nemen (Van der Krieke, Wunderink, Emerencia, De Jonge, & Sytema, 2014; 

Walsh, Golden, & Priebe, 2016), het gemakkelijk communiceren op grote afstand (bij 

zieken in het ‘buitengebied’) (Vallury, Jones, & Oosterbroek, 2015) en het krijgen van 

sociale steun door te participeren in sociale netwerken (Fulford, McSwiggan, Kroll, & 

MacGillivray, 2016; Wang, et al., 2014). 

2.3 Effectiviteit van de apps 

De 66 reviewstudies die de basis vormen voor hoofdstuk 2 duiden de effectiviteit deels 

kwantitatief (via metareviews, n=20) en deels kwalitatief. Daarnaast worden er ook andere 

belangrijke resultaten weergegeven die meer zeggen over de processen die ten grondslag 

liggen aan de effectiviteit. Denk daarbij aan onderwerpen als acceptatie, betrokkenheid of 

uitval die moeten bijdragen aan een effectieve inzet van online applicaties. Deze elementen 

worden in de beschrijving van de kwalitatieve resultaten meegenomen.  

2.3.1 Kwantitatieve effecten  

De meta-analyses beschrijven de gezamenlijke effectgroottes van online apps op de 

vermindering van symptomen en/of de vergroting van de kwaliteit van leven. De 

beschikbare en significante effectgroottes zijn weergegeven in Figuur 2. Voor de 

toepassing van cognitieve gedragstherapie (voor psychische stoornissen) in de 

vorm van een app worden relatief grote effecten gevonden.13 In deze gevallen wordt 

de experimentele groep (waarbij een online interventie plaatsvindt) vaak afgezet tegen een 

zogenaamde wachtlijst-controlegroep. Ook als de experimentele groep (met een online 

interventie) wordt afgezet tegen controlegroepen die alleen op de traditionele persoonlijke 

wijze wordt behandeld (dus zonder online interventie), blijken er significante, maar wel 

kleinere, effecten te zijn. Bij de behandeling van verslaving worden doorgaans lagere 

effectgroottes gevonden (zie Figuur 2), waarbij het type controlegroep weinig invloed 

heeft. 

In een aantal andere studies wordt online interventie in het algemeen vergeleken met de 

traditionele manier van behandelen (dus niet specifiek voor cognitieve gedragstherapie). 

Dan blijken de effecten van de online interventie minder groot dan de effecten van de 

traditionele persoonlijke manier, tenzij de online interventie begeleidt wordt (Cuijpers, 

Kleiboer, Karyotaki, & Riper, 2017); andere studies weerspreken dit en stellen dat er met 

online interventies vergelijkbare resultaten geboekt kunnen worden (O'Connor, Munnelly, 

Whelan, & McHugh, 2018; Olthuis, et al., 2016). In het algemeen kunnen we stellen 

dat de meest positieve effecten zijn gevonden wanneer de online interventie 

samen met een klassieke persoonlijke behandeling wordt ingezet. Hierbij gaat het 

voornamelijk om het vergroten van de betrokkenheid van de patiënt bij de behandeling, en 

ook het monitoren om als behandelaar meer informatie te verkrijgen over de patiënt buiten 

de actieve behandelmomenten.  

 

13 Dit is het bovenste blok in de figuur. 



 22 

 

Figuur 2. Effectgroottes (Hedges’ g) van studies naar apps voor populaties vergelijkbaar met (ex-

)gedetineerden (0.2 = small, 0.5 = medium en 0.8 = groot). Publicaties met een * maakten in hun 

meta-analyse geen onderscheid tussen interventies met of zonder persoonlijk contact. De cirkel in het 

figuur geven de score weer van de variable die ernaast staat behalve als de variabele al vermeld wordt  

in de linker kolom. Voor alle behalve een study gaat het om pre-post vergelijkingen. Bij Richards et al. 

2015 gaat het om een vergelijking met een wachtlijst. 

2.3.2 Kwalitatieve duiding 

De literatuurstudie betreft een aantal onderzoeken die geen meta-review zijn en/of de 

resultaten van zowel RCT’s als niet-RCT’s wegen. Uit deze onderzoeken wordt voorzichtig 

geconcludeerd dat interventies via apps op zichzelf14 effectief kunnen zijn voor bijvoorbeeld 

het verminderen van symptomen (Young, et al., 2018; Gaebel, et al., 2016), het 

behandelen van de stoornis zelf (Batra, et al., 2017; Kaner, et al., 2015) alsook voor het 

verhogen van de kwaliteit van leven (Fulford, McSwiggan, Kroll, & MacGillivray, 2016; 

Schueller, Aguilera, & Mohr, 2017).15 Dit beeld wordt bevestigd in paragraaf 2.3.1.  

In deze studies is er naast effectiviteit (op het behandelen van de aandoening en haar 

symptomen) gekeken naar een aantal andere resultaten van online interventies. Hieruit 

blijkt het volgende: 

• Bij interventies die louter via het internet worden gedaan is het uitvalrisi-

co hoger dan bij persoonlijke behandelingen (Peñate & Fumero, 2016). 

Redenen hiervoor kunnen zijn dat geautomatiseerd contact demotiverend werkt 

 

14 In vergelijking met een ‘nulsituatie’.  

15 Dat onderzoekers veelal voorzichtige conclusies trekken die wijzen in de richting van de effectiviteit 

van apps komt doordat de onderzoekers stellen dat er een tekort is aan wetenschappelijk 

onderbouwde apps (en daarmee aan kwantitatief onderzoek naar deze apps).  
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(Tofighi, Abrantes, & Stein, 2018). Ook kan er sprake zijn van een ‘information 

overload’ (Daker-White & Rogers, 2013). Killikelly et al. (2017) stellen dat onge-

veer 66% van de patiënten met een psychose, angststoornis of depressie een 

zelfhulp-interventie volledig completeren; voor computer-CBT is dit 56% (medi-

aan). Voor andere internetgebaseerde interventies vinden de onderzoekers echter 

hogere percentages. Daarmee stellen ze dat tussen de 60% en 100% van de pati-

enten met een psychose internetgebaseerde interventies completeren.   

• Apps met gestandaardiseerde behandelingen voor ziekten of verslavingen kunnen 

minder effectief zijn dan gerichte apps. Door een aantal studies wordt daarom 

maatwerk aanbevolen voor bijvoorbeeld de behandeling van alcoholverslaving 

(Tofighi, Abrantes, & Stein, 2018; Kaner, et al., 2015).  

• Het gebruik van applicaties hangt af van de vaardigheden van de patiënt. 

Er worden van een patiënt bepaalde digitale vaardigheden verlangd, die sommige 

doelgroepen meer hebben dan andere doelgroepen (Waller & Gilbody, 2009; 

Daker-White & Rogers, 2013).  

• Het gebruik van online applicaties spreekt sommige doelgroepen meer 

aan dan andere doelgroepen. Naast het verschil in digitale vaardigheden kan dit 

ook te maken hebben met de kwaliteit van eigen devices en internetverbindingen, 

of het opleidingsniveau van patiënten (Waller & Gilbody, 2009). Ook lijkt voor 

vrouwen (ten opzichte van mannen) en werkenden (ten opzichte van niet-

werkenden) de drempel lager om gebruik te maken van online applicaties (Daker-

White & Rogers, 2013). 

• De toegang tot de zorg wordt verhoogd door de inzet op online gezond-

heidszorg (zie Hoch et al. (2016) voor bij problematisch drugsgebruik). Dit is 

bijvoorbeeld het geval in rurale gebieden, waar toegang tot de zorg laagdrempeli-

ger wordt of als de kosten voor fysieke zorg te hoog zijn voor de patiënt (Bunge, 

et al., 2016; Fletcher, et al., 2018).  

2.4 Lessen voor ontwerp 

Voor het maken van een app voor (ex-)gedetineerden zijn er een aantal relevante lessen 

te halen uit wetenschappelijk onderzoek naar online therapie.  

Op hoofdlijnen kunnen we een aantal lessen halen uit de literatuurstudie, namelijk:  

• De wetenschap roept op tot (meer) onderzoek naar mobiele apps voor therapie, 

aangezien er momenteel maar weinig wetenschappelijk bewijs is voor de 

effectiviteit van deze apps (Menon, Rajan, & Sarkar, 2017; Lui, Barry, & 

Marcus, 2017).  

• Er zijn verschillende technologieën die ingezet kunnen worden ter vervan-

ging van of als aanvulling op de traditionele manier van therapie. Uit de 

studies komen onder meer naar voren: mobiele applicaties, SMS, video-

conferencing en bellen, computerprogramma’s en web-based programma’s. Via 

deze instrumenten kunnen verschillende vormen van ondersteuning (therapie, mo-

nitoring, et cetera) worden aangeboden. 

• Zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek wijst uit dat online therapie 

toegevoegde waarde heeft in de zorgverlening (of beter gesteld apps zijn niet 

bewezen ineffectief). Over effectiviteit kunnen we alleen voorzichtige conclusies 

trekken (zie paragraaf 2.3.2). 

• Online therapie is bewezen effectiever dan géén behandeling. Dit geldt 

bijvoorbeeld voor de behandeling van angststoornissen (Peñate & Fumero, 2016; 

Tozzi, Nicolaidou, Galani, & Antoniades, 2018), PTSS (Olthuis, et al., 2016), de-

pressies (Berryhill, et al., 2018; O'Connor, Munnelly, Whelan, & McHugh, 2018) en 

psychoses (Batra, et al., 2017).  
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• De bestendigheid van de effecten (effectiviteit op de langere termijn) van 

online therapie lijkt wel lager dan die van traditionele persoonlijke thera-

pie (Olthuis, et al., 2016).    

• Online therapie kent hogere uitvalpercentages (Peñate & Fumero, 2016). Hier 

kan aan gewerkt worden door (1) frequentere sociale ondersteuning, (2) de thera-

pievorm te vormen naar de wensen van een patiënt en (3) van de duur van de 

therapie aan te passen (Killikelly, He, Reeder, & Wykes, 2017).  

• De meer traditionele persoonlijke vormen van behandeling zijn over het 

algemeen overwegend effectiever dan sec online therapie (Tait, Spijkerman, 

& Riper, 2013). Uitzondering zijn O’Connor et al. (2018) die stellen dat online be-

handelingen even effectief zijn als persoonlijke behandelingen.   

• Online therapie is het effectiefst als het samen wordt aangeboden met 

persoonlijke begeleiding. Er zijn daarbij twee vormen mogelijk, namelijk (1) 

online therapie als hoofdbehandeling met persoonlijke begeleiding als ondersteu-

ning of (2) persoonlijke therapie als hoofdbehandeling waarbij online begeleiding 

als ondersteuning wordt ingezet. Vorm (1) wordt bijvoorbeeld gebruikt bij de be-

handeling van verslavingen (Newman, Szkodny, Llera, & Przewworski, 2011), 

depressies (Cuijpers, Kleiboer, Karyotaki, & Riper, 2017; Cuijpers, Riper, & 

Andersson, 2015) en angststoornissen (Peñate & Fumero, 2016). De uitval bij 

vorm (1) blijkt lager te zijn als er persoonlijke begeleiding is (Richards, Richardson, 

Timulak, & McElvaney, 2015).  

• In de traditionele behandeling is online therapie een waardevolle toevoeging, 

aangezien er meer informatie kan worden ingewonnen over de patiënt, real-

time lifestyle interventies gedaan kunnen worden en de patiënt actiever be-

trokken is bij het behandelproces ten opzichte van alleen een traditionele 

behandeling (Batra, et al., 2017).  

• Uit onderzoek blijkt dat sommige doelgroepen beter in staat zijn online 

therapie te volgen; dit heeft onder meer te maken met de digitale vaardigheden 

van de patiënten (Daker-White & Rogers, 2013). Socio-demografische kenmerken 

lijken de uitval uit online therapie niet te kunnen verklaren (Killikelly, He, Reeder, 

& Wykes, 2017).  

• De acceptatie van de inzet van technologie is onder patiënten (met allerlei 

klachten) overwegend hoog (Walsh, Golden, & Priebe, 2016; Menon, Rajan, & 

Sarkar, 2017; Naslund, Marsch, McHugo, & Bartels, 2015; Gaebel, et al., 2016). 

Daarmee concluderen meerdere studies dat het een haalbare aanvulling is op regu-

liere behandelingen. De acceptatie van deze technologie hangt samen met 

gebruiksgemak, frequentie van monitoring, nut van feedback en de impact van 

monitoring op iemands leven (Walsh, Golden, & Priebe, 2016).  

• Bij patiënten kan maatwerk effectiever zijn dan een gestandaardiseerde manier 

van behandelen (Tofighi, Abrantes, & Stein, 2018). Apps kunnen, indien goed ont-

worpen, dit maatwerk leveren (door middel van een modulair ontwerp en/of 

automatische aanpassingen aan het profiel en/of het online gedrag van de patiënt). 

• Bij interventies waarbij de app het moment bepaald (push-based) vinden 

studies grotere effecten dan bij interventies waar de patiënt zelf bepaalt 

wanneer zij of hij de app raadpleegt (pull-based) (Gustafson, et al., 2011). 

Patiënten worden bij push-based interventies actief door de app gevraagd om te 

reageren op een actie van de app. 



3 Apps voor re-integratie van  

gedetineerden 

In dit hoofdstuk zoomen we in op de specifieke context van gedetineerden en re-integratie. 

In paragraaf 3.1 bespreken we eerst de gevolgde methode. Vervolgens kijken we naar de 

belangrijkste kwesties die spelen voor gedetineerden (paragraaf 3.2). Daarna maken we 

een onderscheid tussen hetgeen dat wel is onderzocht en hetgeen dat nog niet is 

onderzocht, waarbij de laatste categorie leidt tot vragen voor verder onderzoek (paragraaf 

3.3). In paragraaf 3.4 gaan we vervolgens verder in op het beschikbare onderzoek en 

werken we toe naar effectieve functionaliteiten die in de bouw van een app zouden kunnen 

worden meegenomen. 

3.1 Methode 

Voor het preciseren van de vraagstelling hebben wij de vier van de vijf PICOS-

componenten gebruikt16: 

• Population. In dit geval: gedetineerden en ex-gedetineerden) 

• Intervention. In dit geval: gebruik van mobiele apps) 

• Comparators. In dit geval: (i) (ex-)gedetineerden die re-integreren zonder steun 

van een app OF (ii) een vergelijkbare groep niet-(ex-)gedetineerden (bv. verslaaf-

den) die apps gebruiken ter ondersteuning van re-integratie) 

• Outcome (hier: re-integratie van (ex-)gedetineerden wordt bevorderd) 

In vergelijking tot het literatuuronderzoek uit het vorige hoofdstuk gelden ten aanzien van 

deze componenten de volgende zaken: 

• Population. Het literatuuronderzoek in hoofdstuk 3 heeft betrekking op de specifie-

ke doelgroep (ex)gedetineerden, het onderzoek in hoofdstuk 2 had betrekking op 

vergelijkbare doelgroepen van niet-justitiabelen. 

• Intervention. Is hetzelfde voor hoofdstuk 2 en 3 (namelijk de inzet van apps). 

• Outcome. In hoofdstuk 3 is in een breder concept van re-integratie gebruikt 

(namelijk inclusief precursors voor re-integratie) dan in hoofdstuk 2.17 

De kernbegrippen uit de vraagstelling zijn vervolgens vertaald in een query om databases 

te doorzoeken. Er zijn een aantal iteratieslagen overheen gegaan voordat we op de 

uiteindelijke selectie van begrippen zijn uitgekomen. In overleg met de begeleidingscom-

missie is het begrip ‘re-integratie’ breder gedefinieerd. Hierbij is besloten ook (termen 

voor) factoren mee te nemen die re-integratie kunnen bevorderen en/of recidive 

terugdringen. We gaan hierbij uit van de factoren waarvan we uit de literatuur weten dat 

deze kunnen bijdragen aan een afname van herhaalde criminaliteit. Op basis van de meta-

analyses van Van Horn et al. (2016) en de Central Eight van Andrews & Bonta (2010) 

komen de volgende dynamische risicodomeinen als significante voorspellers van recidive 

naar voren:  

1. Opleiding/werk 

 

16  De vijfde component is Study design (in medisch onderzoek meestal randomised trials); in de 

specifieke subset van evaluatiestudies van apps voor gedetineerden kwamen geen randomised trials 

voor. 

17 Zie toelichting hierover in 2.1. 
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2. Middelengebruik 

3. Psychische problemen, waaronder impulsiviteit 

4. Financieel beheer 

5. Criminele vrienden  

6. Familie/partner 

7. Antisociale houding, waaronder negatieve attitudes 

8. Woonomgeving 

9. Vrijetijdsbesteding 

Deze factoren zijn ook in de huidige risicotaxatie-instrumenten terug te vinden. In Bijlage 1 

is een lijst opgenomen met de gebruikte zoektermen en de daaruit volgende query. Er is 

gezocht in de volgende databases (op 12 november 2018):18 

• Web of Science 

• Scopus 

• PsycINFO 

Als aanvulling is de bibliografische database SafetyLit19 geraadpleegd, maar dit heeft geen 

relevante toevoegingen opgeleverd.  

Bovenstaande zoekstrategie leverde het volgende aantal hits op in de verschillende 

databases: 

• Web of Science:    538 

• Scopus:   1.249 

• PsycINFO:      159 

Al deze artikelen zijn samengevoegd en ontdubbeld. Dit leverde 1.659 unieke resultaten op 

(zie ook Figuur 3).  

 

18 De query is toegepast op de volgende zoekvelden, afhankelijk van de opties in de betreffende 

database: TOPIC/abstract/title-abstract-keywords. Inclusievoorwaarden: vanaf 2007 

19 https://www.safetylit.org  

https://www.safetylit.org/


 

Figuur 3. Stroomdiagram met overzicht resultaten dataverzameling spoor 1  

Gedurende de eerste fase van dit onderzoek is de set steeds aangevuld (op basis van 

snowballing, vrij zoeken op internet en tips uit interviews). Het gaat om 74 artikelen. Op 

basis van de titel en abstracts (abstract screening) zijn door drie reviewers gezamenlijk de 

relevante artikelen uit deze set geselecteerd. De volledige teksten van de 151 geselecteer-

de artikelen zijn door de drie reviewers onafhankelijk van elkaar beoordeeld. Uiteindelijk 

zijn er 83 artikelen alsnog uitgesloten van de definitieve selectie. Redenen voor exclusie 

waren hierbij doorgaans inhoudelijk: het ging niet om een app, de populatie was niet 

relevant of het had niets te maken met re-integratie.  

Om inzicht te krijgen in de dataverzadiging hebben we de overlap van artikelen uit de 

verschillende databases verder geanalyseerd voor de set met alle gevonden artikelen en de 

set met artikelen die uiteindelijk meegenomen zijn in de analyse (zie Figuur 4). De 

artikelen uit aanvullende bronnen zijn hier niet meegenomen. De overlap is alsnog gering 

en geeft het beeld van een lage bronverzadiging. Dat zou erop kunnen duiden dat er nog 

geen closure is bereikt (dus dat er in potentie nog meer relevante artikelen te vinden zijn). 

Het is echter ook zeer goed mogelijk dat de geringe overlap te verklaren is door de 

bias/specialisatie van de databases. Zo heeft Web of Science een betere dekking dan 

Scopus in geesteswetenschappen, en Scopus een betere dekking in biomedisch 

onderzoek.20  

 

20 Larsen, Peter and Rathemacher, Andrée, "Web of Science v. Scopus: Presentation for the URI 

Deans' Council" (2017).TechnicalServices Faculty Presentations.Paper 49. 

http://digitalcommons.uri.edu/lib_ts_presentations/49http://digitalcommons.uri.edu/lib_ts_presenta

tions/49  
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Figuur 4. Overlap alle artikelen spoor 1: fase Identification (links) en fase Included (rechts) 

3.2 Contextueel kader 

Bij het uitvoeren van de literatuurstudie bleek al snel dat het aantal studies dat specifiek 

inging op het effect van een bepaalde app onder de doelgroep, gering was. Wel gingen veel 

studies over contextuele overwegingen en de voor- en nadelen van apps. In deze 

paragraaf zullen wij hierbij stilstaan.  

3.2.1 De invloed van digitale technologie op re-integratie 

Technologische ontwikkelingen binnen de digitale technologie hebben veel veranderd voor 

veel sectoren, zoals de gezondheidszorg of het onderwijs. Binnen het gevangeniswezen 

gaan de ontwikkelingen minder snel. Hulp bij re-integratie vindt bijvoorbeeld nog 

grotendeels offline plaats. En dat botst met de buitenwereld. Zo is de impact van 

digitalisering van het (hoger) onderwijs in de gevangenis voelbaar door het gebrek aan 

toegang tot online informatiebronnen (Farley & Hopkins, 2017). Hierdoor groeit als het 

ware de kloof tussen ingeslotene studenten en ‘normale’ studenten. Bij vrijlating ervaren 

gedetineerden dus feitelijk een digitale jet-lag. Dat digitale skills een vereiste zijn voor de 

meeste beroepen hindert de re-integratie verder (Reisdorf & Rikard, 2018).  

Reisdorf en Rikard (2018) hebben een model opgesteld dat de technologische veranderin-

gen plaatst binnen de omstandigheden waarin ex-gedetineerden zich vinden na hun 

vrijlating na een lange celstraf (zie Figuur 5). Wanneer een gedetineerde terugkeert in de 

maatschappij, ervaart deze een toename in controle op vijf gebieden: economisch, sociaal, 

persoonlijk, cultureel en gezondheid. Dat gaat gepaard met meer onzekerheid, omdat de 

verantwoordelijkheid voor deze gebieden weer bij de ex-gedetineerde komt te liggen. 

Onderstaand model stelt dat training in het gebruik van digitale media iets van deze 

onzekerheid kan weg nemen en de ex-gedetineerde zelfredzamer kan maken. Zo kan het 

online volgen van onderwijs tijdens detentie bijvoorbeeld helpen bij het zoeken naar een 

baan na vrijlating en kan digitale communicatie helpen bij het (opnieuw) opbouwen van 

sociale contacten.  
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Figuur 5. Digital rehabilitation model. Bron: Reisdorf en Rikard (2018) 

Ook Jewkes en Johnston (2009) waarschuwden al voor het onthouden van digitale 

technologie aan gedetineerden. Hierdoor komen langgestraften terug als ‘holbewoner’ in de 

digitale maatschappij. Door gedetineerden juist op de hoogte te houden van alle 

ontwikkelingen wordt hun levensloop zo min mogelijk verstoord. Let wel, dit geldt met 

name voor daders die langdurig gedetineerd zijn. In Nederland is dat maar een kleine 

groep (minder dan 15% zit 4 jaar of langer volgens StatLine CBS). Allerlei digitale 

toepassingen zijn echter wel denkbaar in penitentiaire inrichtingen (PI’s). 

3.2.2 De inzet van digitale technologie binnen het gevangeniswezen 

Momenteel wordt digitale technologie op verschillende manieren ingezet in de PI’s. Denk 

aan de beschikbaarheid van computers tijdens de arbeid21 (Molleman, 2014) of om contact 

met de buitenwereld te onderhouden (Elison-Davies, Davies, Ward, Dugdale, & Weekes, 

2018)22. En de ontwikkelingen staan niet stil. In het kader van het programma Koers en 

kansen voor de sanctie-uitvoering worden binnen DJI pilots en proeftuinen ingezet die 

gericht zijn op digitalisering (DJI, 2017)23. Voorbeelden hiervan zijn: de inzet van games 

voor het vergroten van behandelmotivatie, selftracking door en voor justitiabelen24, skype 

 

21 Onderdeel van het dagprogramma van gedetineerden. 

22 Juist de relatie met personen buiten de gevangenis (familie, hulpverleners) is belangrijk voor een 

goede terugkeer (Van De Steene & Knight, 2017). 

23 Het programma Koers en kansen biedt ruimte aan de praktijk om met projectvoorstellen te komen. 

Het gaat om het ondersteunen van initiatieven die bijdragen aan het voorkomen van recidive en aan 

het vernieuwen van de sanctie-uitvoering. https://www.sanctieuitvoering.nl/ 

24  Cornet, L.J.M., Mandersloot, M.N.A., Pool, R.L.D., Kogel, C.H. de (2017). De 'zelfmetende' 

justitiabele. Een verkennend onderzoek naar technologische zelfmeetmethoden binnen justitiële 

context. Den Haag: WODC (Cahiers 2017-17). 

https://www.sanctieuitvoering.nl/
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voor gedetineerden om hun sociale netwerk te onderhouden, trainingen in virtuele 

omgevingen en de toepassing van videoconferencing.  

Ook internationaal is er de laatste jaren een aantal innovatieve nieuwe programma’s 

gelanceerd via mobiele applicaties gericht op mentale gezondheid, verslaving of 

ondersteuning voor gedetineerden. Als gevolg van deze trend hebben meerdere 

onderzoekers de sterktes en uitdagingen van het gebruik van apps voor gedetineerden 

gedefinieerd.25  

Sterktes 

Volgens Kip et al. (2018), Ross (2018) en Plaisier en Mol (2016) zijn de belangrijkste 

sterktes: 

• Verbeterde toegang tot interventies en vergroting van het ‘treatment window’ 

doordat de app bij situaties die doorgaans plaatsvinden buiten de reguliere behan-

deling kan worden geraadpleegd, bijvoorbeeld bij vlagen van agressie. Het 

positieve effect van de aanvullende werking van apps op traditionele persoonlijke 

behandelingen komt ook sterk naar voren in de bredere literatuur over de inzet van 

apps (zie vorige hoofdstuk, paragraaf 2.3). 

• Push-interventies zoals reminders blijken in ieder geval voor jongeren goed te 

werken om ervoor te zorgen dat ze zich ook in hun eigen omgeving – dus buiten de 

directe invloedssfeer van hun reclasseringsambtenaar – bewust blijven van hun 

voorgenomen gedrag doordat ze actief aan hun doelen worden herinnerd. Ook dit 

aspect kwam al in het bredere literatuuronderzoek uit het vorige hoofdstuk naar 

voren (Gustafson, et al., 2011). 

• Betere betrokkenheid van deelnemers, positieve ervaringen. Uit het bredere 

onderzoek bleek dat de acceptatie van apps samenhangt met het ervaren gebrui-

kersgemak, maar ook van de frequentie van monitoring, het nut van de feedback 

en de impact van de monitoring op het dagelijkse leven van de gebruiker (Walsh, 

Golden, & Priebe, 2016). 

• Mogelijkheid van maatwerk en feedback. Uit het bredere onderzoek kwam het 

belang van maatwerk ook al naar voren (Tofighi, Abrantes, & Stein, 2018).  

• Kan gevoelige informatie ontlokken. 

• Consistentie en standaardisatie van levering.  

• Vermindering van tijd en kosten van interventies. 

Uitdagingen 

Veel genoemde uitdagingen hebben betrekking op de kwaliteit van apps, de fit met de 

behandeling en kwestie van betrokkenheid van gebruikers (Kip, Bouman, Kelders, & van 

Gemert-Pijnen, 2018), (Ross, 2018), (Elison-Davies, Davies, Ward, Dugdale, & Weekes, 

2018), (Graham, 2018). Het bewijs van effectiviteit is (nog) beperkt. Er zijn enorm 

veel apps beschikbaar, maar slechts een handjevol is ook daadwerkelijk getoetst op 

effectiviteit, en een nog kleiner deel daarvan is relevant voor de specifieke doelgroep van 

(ex)gedetineerden. Zo onderzochten Weaver, Horyniak, Jenkinson, Dietze, & Lim (2013) 

384 alcoholgerelateerde apps (gericht op een algemeen publiek, dus niet specifiek op 

justitiabelen). De helft bevatte content over bloedalcoholgehalte of alcoholverslaving en 

een significant aantal daarvan bevatte foutieve informatie of promootte zelfs gevaarlijk 

drinkgedrag.  

 

25 Onafhankelijk in publicaties, maar ook op conferenties zoals de CEP European Electronic Monitoring 

conference 2018. 



Daarnaast moet het gebruik van een dergelijke app goed worden afgestemd op de 

vigerende behandeling/bejegening binnen een PI (zoals het online platform Prison 

Cloud) of moet een bepaalde behandeling kunnen worden vertaald naar een app. De 

meeste apps die beschikbaar zijn voor het gevangeniswezen zijn gericht op verslaving of 

andere psychische problemen (Ross, 2018). Dat is ook niet vreemd gezien de populatie: in 

Nederland is bij gemiddeld 50% van de gedetineerden sprake van verslavingsproblematiek, 

heeft gemiddeld 60% ook een (andere) psychische stoornis en is gemiddeld 45% licht 

verstandelijk beperkt.26 Het aanpakken van een middelenverslaving wordt gezien als een 

belangrijk onderdeel van rehabilitatie en dus zetten veel apps hierop in (Neupert, et al., 

2017). Apps kunnen een enkele behandelfunctie hebben (bijv. omgaan met depressie) of 

ze kunnen een aantal functies samenvoegen (bijv. depressie en verslaving). Apps kunnen 

losstaand als zelfhulpmiddel worden ingezet of als onderdeel van een behandelplan. 

Daarbij zijn dan ook de professionele ideologieën van behandelaars van invloed op 

implementatie. Er kan ook sprake zijn van weerstand onder behandelaars. Daarnaast is er 

nog een gebrek aan regulatie en standaardisering: geen duidelijke protocollen, 

handleidingen of wetgeving beschikbaar (waarbij ook privacy en databescherming een rol 

speelt).   

De technologie om apps aan te bieden aan gedetineerden is al een tijd beschikbaar, maar 

de adoptie staat op een laag niveau (Van De Steene & Knight, 2017). Waar wel digitale 

technologie wordt toegepast binnen de gevangenis is dit vaak op kleine schaal en voor 

slechts enkele diensten (denk bijvoorbeeld aan PI Zaanstad 27 ). Organisatiecultuur en 

bestaande processen werken de ontwikkelingen vaak tegen (Van De Steene & Knight, 

2017).28 Dat heeft zowel te maken met het beschikbaar stellen van goede technologie aan 

gedetineerden – denk aan apparaten, goede internetverbinding – als met de betrokken-

heid van gebruikers (nota bene: dit zijn zowel gedetineerden als DJI-personeel). Voor 

beide groepen gebruikers geldt dat ze gemotiveerd moeten zijn (of worden) om een app te 

gebruiken. Dat vereist enige handigheid in het gebruiken van technologie.29 Of een app 

moet wel zo leuk zijn dat het gamingaspect voldoende is om een gedetineerde ervan te 

overtuigen regelmatig met de app aan de slag te gaan en op die manier een leuk 

tijdverdrijf is.  

Ook andere negatieve overwegingen spelen een rol. Door technologie kan er steeds meer 

op afstand van de (ex-)gedetineerde worden gewerkt. Regelmatig persoonlijk contact met 

een behandelaar is echter ook nodig om de behandeling te doen slagen (Brabyn, Araya, 

Barkham, & al., 2016). Contact via technologie kan namelijk als onpersoonlijk, afstandelijk 

en minder waardevol worden ervaren, waardoor de kwaliteit van de voorzieningen ook 

afneemt (zie ook hoofdstuk 2). Dit geldt hoofdzakelijk wanneer er sprake is van substitutie 

van arbeid door technologie, maar in de praktijk is er eerder sprake van complementari-

teit: technologie ondersteunt dan arbeid. De meeste apps die in het vervolg van dit 

hoofdstuk behandeld worden gaan dan ook uit van een gemengde (blended) aanpak.  

Meer ruimte voor technologische ontwikkelingen kan tevens leiden tot marktwerking 

(privatisering/vermarkting producten – nog meer snufjes om in te zetten) en bezuinigingen 

(Graham, 2018). Tot slot moet er aandacht zijn voor de ethische kant van het verhaal 

 

26 DJI (2018). Infographic Gevangeniswezen.  

https://www.dji.nl/binaries/DEF%20%20infographic%20gevangeniswezen%20sep_2018_tcm41-

352270.pdf 

27 Deze PI biedt aansluiting op de moderne ICT-technologie (zoals snel internet). 

28 Binnen DJI lijkt echter inmiddels een voorzichtige omslag gemaakt. Zie eerder voor de pilots en 

proeftuinen. 

29 Specifiek voor de gedetineerde brengt deze handigheid het risico met zic mee dat er misbruik wordt 

gemaakt van de app (bijvoorbeeld om onder toezicht uit te komen). 

https://www.dji.nl/binaries/DEF%20%20infographic%20gevangeniswezen%20sep_2018_tcm41-352270.pdf
https://www.dji.nl/binaries/DEF%20%20infographic%20gevangeniswezen%20sep_2018_tcm41-352270.pdf
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(Graham & White, 2016). Vooral bij zelfmeetmethoden kan al snel gedacht worden dat 

informatie als controlemiddel wordt gebruikt (gegevens naar behandelaar) en kan de 

bijvangst aan informatie (bijv. locatiegegevens) een inbreuk op privacy zijn (Cornet, 

Mandersloot, Pool, & Kogel, 2017).  

3.3 Wat is er wel en niet onderzocht? 

Voor slechts een deel van de risicodomeinen (zie het rijtje onder paragraaf 3.1) geldt dat 

er onderzoek naar gedaan is – in relatie tot apps en gedetineerden (of vergelijkbare 

doelgroepen, zie hoofdstuk 2). Het gaat dan met name om middelengebruik en psychische 

problemen, omgaan met emoties/impulsen en problemen (coping), en de rol van sociale 

netwerken (familie/partner, criminele vrienden). Voor de meer praktische aspecten – 

opleiding/werk, financieel beheer, woonomgeving en vrijetijdsbesteding – is er in het kader 

van dit onderzoek heel weinig gevonden. Dat wil niet zeggen dat een app gericht op deze 

domeinen geen positief effect kan hebben op re-integratie van (ex-)gedetineerden, maar 

simpelweg dat we daar nog niets over weten. Dat komt zowel omdat er niet veel apps zijn 

gericht op de praktische domeinen én omdat de apps die er wel zijn niet zijn onderzocht. 

Met andere woorden, op die domeinen is zeker behoefte aan verder onderzoek.  

In dit rapport richten wij ons verder op datgeen dat wel al is onderzocht, met dus het risico 

dat we toeredeneren naar wat al bekend is. 

3.4 Apps en effectiviteit 

De dynamische risicodomeinen met voorspellende waarde voor recidive die zijn onderzocht 

in het kader van apps en gedetineerden hebben met name een psychologische insteek. 

Momenteel is er – vooral internationaal – al een aantal applicaties op de markt voor (ex-) 

gedetineerden. Deze apps bestaan uit één of meerdere interventiestrategieën, zoals het 

leren omgaan met bepaalde emoties of het aanleren van bepaalde coping skills30. Omwille 

van de leesbaarheid geven wij eerst een kort overzicht waarin we diverse onderzochte 

apps toelichten. Vervolgens clusteren wij de resultaten aan de hand van de onderliggende 

interventiestrategieën om zo toe te werken naar functionaliteiten die in een app zouden 

kunnen terugkomen.  

3.4.1 Voorbeelden van onderzochte apps 

In de literatuur is al een aantal apps voor (ex-)gedetineerden beschreven. Soms gaat het 

om apps die voor andere populaties succesvol zijn gebleken (zoals verslaafden) en is 

onderzocht in hoeverre ze ook toepasbaar zijn voor gedetineerden. Een voorbeeld hiervan 

is de A-CHESS relapse prevention app (Verenigde Staten). De app is een aanvulling op het 

reguliere behandelplan ter voorkoming van terugval en richt zich op verslaving en 

psychische problematiek. De app is al effectief bevonden voor de generieke 

doelgroep alcoholverslaafden (Quanbeck A. , Chih, Isham, Johnson, & Gustafson, 

2014). Johnson (2016) concludeerde dat ook drugsverslaafde (ex)gedetineerden (‘drug 

court participants’ – die al onder toezicht staan en ondersteuning hebben) een dergelijke 

app zouden gebruiken en nuttig vinden.  

Andere apps zijn specifiek ontworpen voor gedetineerden. Dat kan een compleet 

dienstenplatform voor gevangenissen zijn, zoals PrisonCloud (België). PrisonCloud is een 

dienstenplatform voor gedetineerden met als doel ze te begeleiden in een optimale re-

integratie, o.a. door ze te laten werken met nieuwe technologieën (Knight & Van De 

Steene, 2017) (Beyens, 2015). Het systeem beschikt over intranet (homepage met 

 

30 Omgaan met moeilijke situaties of tegenslagen. 



aankondigingen en statische informatie) en services (kantine, e-learning, rapportbriefjes, 

online consult, films, televisie, telefonie, websites, mijn regime, mijn pc, internetbankieren, 

bibliotheek, tv-gids, agenda), en wordt ingezet in een aantal gevangenissen in België. 

Ook zijn er apps die een specifiek probleem aanpakken, zoals Reactions on Dis-

play/Intimate Partner Violence (RoD/IPV; Zweden). Dit is een interactief computer 

simulatiesysteem gericht op daders van huiselijk geweld en kent zijn grondslag in de 

cognitieve gedragstherapie en sociale leertheorie. Het doel van dit programma is om 

verandering in het gewelddadig gedrag te bewerkstellingen door daders te laten reflecteren 

– zoals visueel als in schrijven – op gevoelens, gedachten, acties en consequenties in een 

typische zaak van huiselijk geweld. Ook oefenen ze gewenste, niet-gewelddadige reacties. 

In een pilotstudie werd het programma goed ontvangen.  

In Bijlage 4 is een tabel opgenomen met de gevonden apps, hun eigenschappen, theorieën 

en wat er bekend is over de effectiviteit van de app.31 

Deze apps zijn gebaseerd op verschillende interventiestrategieën. Dit zijn hoofdzakelijk 

behaviour change techniques (BCT’s). Het gaat dan bijvoorbeeld om het werken aan coping 

strategieën, het leren omgaan met emoties of het stellen van persoonlijke doelen (zie 

Tabel 2). Een aantal van deze apps is op effectiviteit beoordeeld32 – met hierbij de 

kanttekening dat de kwaliteit van deze onderzoeken doorgaans laag is of niet 

precies is afgestemd op onze doelgroep. In Tabel 1 geven wij aan welke apps effectief 

(i.e. even effectief als of effectiever dan een traditionele behandeling) zijn gebleken en 

welke interventiestrategieën zij bevatten. Het gaat dan om apps die in het algemeen 

effectief zijn bevonden. We kunnen echter niets zeggen over de specifieke effectiviteit van 

de hier gedestilleerde interventiestrategieën. Met andere woorden, soms wordt een app als 

effectief bestempeld, maar dan kunnen we niet concluderen dat de specifieke onderliggen-

de interventiestrategie (bijvoorbeeld sociale steun) effectief is. De app is immers als geheel 

onderzocht en niet de interventiestrategie sec. 

Van veel apps is de effectiviteit echter helemaal niet onderzocht. Dat wil 

uiteraard ook niet zeggen dat ze niet ook effectief kunnen zijn – slechts dat we 

daar geen uitspraken over kunnen doen. 

 

31  Wij hanteren een zeer brede definitie van een app. Dit zijn alle toepassingen die op mobiele 

apparaten kunnen worden toegepast, dus inclusief (mobiele) websites die in de browser van het 

device draaien. 

32 Zie voor een overzicht Bijlage 4. 
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Tabel 1. Matrix apps x interventiestrategie 

 

* De kwaliteit van de studies van de volgende apps is laag: A-CHESS, Breaking Free Online, Journey 

to Change. Voor MAPIT en TES is gebruik gemaakt van een RCT en zijn de resultaten betrouwbaarder. 

De meest voorkomende interventiestrategie in zowel de (vermeend) effectieve apps als in 

de niet onderzochte apps is het werken aan coping strategieën. Andere strategieën die 

vaker voorkomen zijn het verhogen van motivatie, versterken van sociale steun, leren 

omgaan met emoties, doelen stellen/acties plannen en zelfinzicht en monitoring. Dit is in 

lijn met de uitkomsten van hoofdstuk 2, namelijk dat voor de toepassing van cognitieve 

gedragstherapie in de vorm van een app relatief grote effecten zijn gevonden. 

De functionaliteiten verschillen per interventiestrategie. Zo wordt een (ex-)gedetineerde 

bijvoorbeeld geholpen bij het stellen van persoonlijke doelen en hieraan herinnert per sms, 

is er de mogelijkheid contact op te nemen met de behandelaar of soortgenoten door 

middel van een forum (sociale steun), worden mindfulness technieken toegepast om te 

leren omgaan met emoties en impulscontrole, en worden geschiktere copingstrategieën 

geoefend in diverse scenario’s. Door middel van monitoring kan inzicht worden verkregen 

in het eigen gedrag (feedback). 
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totaal apps effectief gebleken (√ ) 5 3 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0

inclusief apps niet onderzocht op effectiviteit (-) 8 5 5 5 3 2 4 3 1 2 2 2 1

√ A-CHESS 1 1 1

√ Breaking Free Online 1 1 1 1 1 1 1

√ Journey to Change 1 1

√ MAPIT 1 1 1 1

√ TES 1 1 1

- Changing Lives 1 1 1 1

- Link2Care 1

- MyNEON 1

- Playmancer 1 1 1

- Prisoncloud 1

- ProReal 1

- RAYS 1 1

- ROD/IPV 1

- Steering Clear of Driving After Drinking 1 1 1

- Streetwise 1

- Timewise 1

- TLC system 1 1 1 1 1



Tabel 2. Interventiestrategieën van apps 

Interventiestrategie Theorie Functionaliteiten Technologie App (referentie) 

Behandelmotivatie verhogen Self-determination theory (SDT); 

extended parallel process model 

(EPPM), motivational interviewing en 

social cognitive theory (SCT). 

“thought for the day”, herinnering aan doelen 

middels email/sms, persoonlijke feedback en 

tips 

App tool; Web-based 

intervention 

A-CHESS relapse 

prevention app*; 

MAPIT* 

Sociale steun Self-determination theory (SDT); 

extended parallel process model, 

motivational interviewing en social 

cognitive theory; psycho-educatie en 

guided self-help 

Call care manager/crisis line, support team, 

mijn berichten, discussiefora, contactinfor-

matie en links naar nuttige websites. 

Herinneren aan beschikbaarheid 

hulpverleners. 

App tool; Web-based 

intervention 

 

A-CHESS relapse 

prevention app*; 

Breaking Free 

Online*; Changing 

Lives; MAPIT*; 

Link2Care 

Omgaan met emoties Dialectical Behavior Therapy (DBT), 

Cognitive Behavior Therapy (CBT), 

Motivational Interviewing (MI), 

psycho-educatie en guided self-help, 

Community Reinforcement Approach 

(CRA), Contingency Management 

Behavior Therapy 

Mindful omgaan met negatieve gevoelens, 

emotieregulatie skills, zelfmonitoring, 

psycho-educatie, body scanning, gevoelens 

delen, Interactieve scenario’s, dagboek 

App tool; Spraakcomput-

er; Web-based 

interventie; Serious game 

met biofeedback 

Breaking Free 

Online*; TLC 

system; TES*; 

Playmancer; 

Changing Lives 

Impulscontrole/zelfbeheersing Dialectical Behavior Therapy (DBT), 

Cognitive Behavior Therapy (CBT) en 

Motivational Interviewing (MI) 

Verhogen zelfcontrole, mindfulness en 

aandacht voor alternatief gedrag, interactieve 

scenario’s 

Spraakcomputer, Serious 

game met biofeedback 

TLC system, 

Playmancer 

Werken aan coping strategies Dialectical Behavior Therapy (DBT), 

Cognitive Behavior Therapy (CBT) en 

Motivational Interviewing (MI); Self-

determination theory (SDT); TTM; 

extended parallel process model, 

motivational interviewing en social 

cognitive theory; coping strategy 

enhancement (CSE), mindfulness-

Recognize–avoid–cope; Relapse prevention 

for coping with environmental/situational/ 

emotional triggers; aandacht afleiden; 

emotionele regulatie; ontwikkelen van 

geschiktere copingstrategieën; Relapse 

prevention-based techniques; Coping 

strategies en self-efficacy; herkennen van 

risicovolle situaties en ontwikkelen van 

App tool; Web-based 

intervention; Online 

assessment en 

interactieve multimedia 

sessies; Spraakcomputer; 

Serious game; 

Complementary Digital 

Media (CDM) clips 

Breaking Free 

Online*; A-CHESS 

relapse prevention 

app*; MAPIT*; 

Journey to 

Change*; TLC 

system; 

Streetwise; TES*; 
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based cognitive therapy; Timewise’ 

‘Model of change’ (stop-prepare-go); 

Community Reinforcement Approach 

(CRA), Contingency Management 

Behavior Therapy  

concrete plannen om hiermee om te gaan; 

Skills testen aan de hand van het voorleggen 

van verschillengde scenario’s; games, easing 

distress; illustreren van skills d.m.v. 

clips/multimedia (mentaal model vormen van 

skills) 

Timewise 

Doelen stellen en acties 

plannen 

CBT, psyco-educatie, guided self-help, 

motivational enhancement therapy 

(MET); extended parallel process 

model, motivational interviewing en 

social cognitive theory; gamification; 

Health Action Process Approach, 

Transtheoretical Model; Model of 

behavior change, expert system 

technology 

Aanmoedigen van nieuw gedrag, creëren van 

SMART-doelen, activiteiten inplannen; Goal 

tracking; werken aan self-efficacy, 

persoonlijke feedback 

 

App tool; Web-based 

intervention; Web app; 

Online interventie 

(website) 

 

Breaking Free 

Online*; MAPIT*; 

MyNeON; Steering 

Clear of Driving 

After Drinking; 

RAYS 

(Re)framing International Treatment Effectiveness 

Program (ITEP) Cognitive-behavioral 

therapy (CBT) 

Mind traps; Cognitive restructuring; 

Challenge thoughts that may be unhelpful 

App tool Breaking Free 

Online* 

Psychosociaal functione-

ren/probleem oplossend 

vermogen 

Community Reinforcement Approach 

(CRA), Contingency Management 

Behavior Therapy; Dialectical Behavior 

Therapy (DBT), Cognitive Behavior 

Therapy (CBT) en Motivational 

Interviewing (MI) 

 

Effectief problem solving, communicatie 

skills; Interactieve scenario’s; verbeteren 

probleemoplossende skills 

Web-based interven-

tie,Serious game met 

biofeedback, 

spraakcomputer 

TES*; Playmancer; 

TLC system  

Versterken van empathie Avatar-based therapie; CBT, social 

learning theory 

Bouwen van visuele representatie van hoe 

een situatie ervaren wordt en verkennen van 

verschillende perspectieven; emoties 

interpreteren, simulaties van scenario’s. 

Virtueel platform, 

computer simulatie 

systeem 

ProReal; RoD/IPV 

Verhogen van persoonlijke Dialectical Behavior Therapy (DBT), 

Cognitive Behavior Therapy (CBT) en 

Getting out of bed (versterken sociale 

banden), om hulp vragen (trainen 

Spraakcomputer TLC system 



effectiviteit Motivational Interviewing (MI) interpersoonlijke skills), verbeteren 

therapietrouw (zelfmanagement verhogen), 

langsgaan bij sociale diensten. 

Zelfinzicht en monitoring Goal setting, MI, CBT; TTM; self-

monitoring van gedragsuitkomsten 

 

Inzicht krijgen in eigen alcoholgebruik 

(sociale vergelijking normatieve data); 

Inzicht in gedrag en vergelijking met peers; 

Monitoren van gedrag om feedback te geven 

over voortgang; Drink tracker web app 

Online interventie 

(website); Online 

assessment en 

interactieve multimedia 

sessies; app tool 

Steering Clear of 

Driving After 

Drinking; Journey 

to Change*; 

Breaking Free 

Online* 

 

Voorlichting Node-link mapping (International 

Treatment Effectiveness Program 

(ITEP); Cognitive behavioral therapy 

(CBT); psycho-educatie, guided self-

help; Model of behavior change, 

transtheoretical model, expert system 

technology 

Weergave invloed levensstijl op verslaving; 

psycho-educatie over de impact op negatieve 

gedachten, emoties, van fysieke sensaties, 

van destructief gedrag, en van lifestyl; 

informatie over effecten van alcohol en 

drugs; hoe depressie/anxiety identificeren; 

tips voor overwinnen verslaving; educatie 

over alcohol, effecten en impact op rijden; 

persoonlijke feedback; informatie over 

crimineel gedrag. 

App tool; online 

interventie (website) 

Breaking Free 

Online*; Changing 

Lives; Steering 

Clear of Driving 

After Drinking; 

RAYS 

Digitale vaardigheden Opdoen van digitale vaardigheden; 

kloof met de buitenwereld verkleinen; 

informatie begrijpelijk maken voor de 

doelgroep 

Intranet (homepage met aankondigingen en 

statische informatie) en services (kantine, e-

learning, rapportbriefjes, online consult, 

films, televisie, telefonie, websites, mijn 

regime, mijn pc, internetbankieren, 

bibliotheek, tv-gids, agenda); informatie over 

case (dossier + uitleg), kalender (afspraken 

+ reminders) 

Dienstenplatform; app 

tool 

Prisoncloud; 
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Apps die effectief zijn gebleken zijn gemarkeerd met een * 

 

 

 



3.5 Conclusie 

Op basis van het handjevol apps dat is onderzocht binnen de specifieke 

detentiecontext kan nog maar weinig worden geconcludeerd over de effectiviteit 

(vanwege de lage kwaliteit van studies of focus op bijvoorbeeld alleen gebruiksvriendelijk-

heid). Wel kunnen we de strategieën identificeren die het vaakst worden gebruikt. Dit zijn 

het werken aan coping strategieën, het verhogen van behandelmotivatie, het versterken 

van sociale steun, het leren omgaan met emoties, het stellen van doelen cq. plannen van 

acties, monitoring en het geven van zelfinzicht. Uit de eerdere bredere literatuurstudie 

blijkt dat de toepassing van apps voor cognitieve gedragstherapie vooral effectief is. 

Belangrijker nog is dat positieve effecten met namen worden gevonden als de app als 

interventievorm in combinatie met persoonlijke interventie wordt ingezet. 

Voor al deze strategieën kunnen functionaliteiten worden ingebouwd in een app zoals de 

bovenstaande, genoemde apps laten zien. Apps kunnen technisch zo worden ontworpen 

dat ze de functionaliteit – zoals het geven van feedback –(deels) actief (op basis van 

metingen) of passief (op basis van instellingen) op maat aanbieden aan de gebruiker. Uit 

de bredere literatuurstudie komt naar voren dat actieve feedback (push) grotere effecten 

heeft bij (gedrags)interventies dan passieve feedback (pull). Tegelijkertijd volgt uit de 

studie dat de acceptatiegraad van technologie (hier: apps) omhoog gaat als gebruikers de 

frequentie en aard van de monitoring en feedback zelf kunnen instellen. 

 

 

 

 

 

 

 





4 Inzichten uit de praktijk 

Naast de literatuurstudie zijn interviews met experts gehouden om inzichten uit de praktijk 

te verzamelen. In paragraaf 4.1 beschrijven we kort de methode. In paragraaf 4.2 kijken 

we naar de (invloed van de) specifieke doelgroep en detentiecontext. Op welke doelen het 

best kan worden ingezet binnen deze context beschrijven we in paragraaf 4.3. In paragraaf 

4.4 bespreken we de randvoorwaarden (technologisch en overig) en in paragraaf 4.5 de 

gewenste functionaliteiten van een nog te bouwen app. Tot slot besteden we in paragraaf 

4.6 aandacht aan de punten van belang voor een goede implementatie.  

4.1 Methode 

In een interviewronde zijn tien gedragsexperts geraadpleegd om de resultaten van het 

literatuuronderzoek (uit hoofdstuk 2 en 3) te vertalen naar de functionele specificaties voor 

een eventueel te ontwikkelen app. Uitgaande van de ervaring van deze experts worden ook 

uitspraken gedaan over de geschiktheid van mobiele applicaties voor cliënten en werkers in 

de detentie context. In Bijlage 5 is een overzicht van de gesprekspartners opgenomen. 

De interviews (ca. 1 uur) zijn zowel face-2-face als telefonisch uitgevoerd. In samenspraak 

met de begeleidingscommissie zijn de volgende vragen als leidraad aangehouden: 

1. Wat dienen gedetineerden te leren om (re-)integratie te bevorderen? (doelen) 

2. Welk gedrag of gedragingen horen hierbij? (gedrag) 

3. Welke van deze gedragingen zijn makkelijk of juist moeilijk te veranderen of aan te 

leren? (gedragsmogelijkheden) 

4. Op welke manier zou je die gedragingen kunnen veranderen/aanleren? (metho-

den) 

5. Welke gedragingen lijken kansrijk om met apps te veranderen/aan te leren? 

(tools/mogelijkheden) 

6. Welke functionaliteit zouden die apps dan moeten hebben? (werkende bestand-

delen in tools/middelen) 

7. Hoe zorg je ervoor dat de apps ook daadwerkelijk door de gedetineerden wordt 

gebruikt - binnen en buiten detentie? (motivatie om via tools gedrag aan te leren 

om uiteindelijke doel te bereiken) 

 

Van elk interview is een verslag gemaakt dat weer werd teruggelegd bij de geïnterviewde 

om eventuele op- of aanmerkingen te plaatsen. Deze (gecorrigeerde) verslagen zijn 

geanalyseerd en de belangrijkste boodschappen zijn opgenomen in een memo die apart is 

voorgelegd aan de begeleidingscommissie. In dit hoofdstuk hebben wij deze memo 

geïntegreerd met de eerdere inzichten uit de literatuurstudie. 

4.2 Doelgroep en detentiecontext 

Binnen PI’s hebben we te maken met een zeer lastige doelgroep: er is vaak sprake van 

meerdere psychische stoornissen, verslaving, lage algehele motivatie, licht verstandelijke 

beperkingen (lvb) en/of slechte geletterdheid. Dat maakt dat de volgende twee 

functionaliteiten zeer belangrijk zijn: maatwerk en betrokkenheid.33   

Eén van de belangrijkste voordelen van apps is dat maatwerk mogelijk is. Toch blijkt dat 

dit nog onvoldoende wordt toegepast (Kip et al., 2018). Maatwerk zou bijvoorbeeld goed 

 

33 Conclusie op basis van interviews. 



 42 

kunnen worden ingezet om de kwestie van slechte geletterdheid te tackelen door gebruik 

van minder taal, meer simulaties of wearables. Het programma moet afgestemd kunnen 

worden op de capaciteiten van de specifieke gebruiker. Hoe beter een gedragsinterventie 

op de capaciteiten kan worden afgestemd, hoe groter de kans dat de interventie effectief is 

(Baker, et al., 2010). 

Om een digitale interventie te laten slagen is ook betrokkenheid van de gebruiker 

cruciaal (Ross, 2018). Waar traditionele interventies toch vaak een aspect van dwang 

bevatten (gedetineerden zijn verplicht tot deelname), ligt het initiatief voor het gebruik van 

een app bij uitstek bij de gebruiker.34 Het motiveren van gedetineerden om aan de slag te 

gaan met een app wordt dus nog belangrijker. Want hoewel lage levels van betrokkenheid 

vrij gebruikelijk zijn – ook bij online interventies – worden de meeste effecten pas geboekt 

als het programma intensief wordt gebruikt (zie bijvoorbeeld Klein, Slaymaker, Dugosh, & 

McKay, 2012). Het gaat dan om intrinsieke motivatie. Uit een studie onder 113 

delinquenten bleken de onderliggende redenen voor deze delinquenten om succesvol hun 

proeftijd door te komen - en daarbij gebruik te maken van een interventie in appvorm - 

vooral zaken te zijn zoals door kunnen gaan met hun leven, juridische gevolgen en 

autonomie over hun eigen tijd (Spohr, Taxman, & Walters, 2017). Delinquenten die 

gemotiveerd werden door interne, kwalitatieve, toekomstgerichte redenen hadden meer 

kans om hun middelengebruik aan te pakken dan delinquenten die gemotiveerd werden 

door externe, kwantitatieve en korte termijn redenen. Eén van de manieren om meer 

motivatie te krijgen, is door co-creatie (van digitale content) met de doelgroep (zie 

bijvoorbeeld Reynolds et al., (2016), Barn & Barn (2018) en Morris & Knight (2018)). Het 

voordeel hiervan is dat gedetineerden het gevoel krijgen dat ze waarde toevoegen en hun 

kennis kunnen delen. Ook zorgt het later voor een hogere acceptatie binnen de doelgroep 

als peers hebben meegewerkt aan de productie.   

Waar de meeste eHealth interventies ontworpen zijn om thuis me aan de slag te gaan, 

moet een app voor gedetineerden binnen de muren effect hebben. 35  Wat de precieze 

invloed van de detentiecontext is op de effectiviteit van apps is onbekend maar onderzoek 

naar de app Breaking Free Online suggereert bijvoorbeeld dat er een negatief effect uitgaat 

van deze omgeving. Er werd in tegenstelling tot bij andere onderzochte populaties hier 

geen significante verbetering waargenomen (Elison et al., 2016). Dit sluit aan bij een 

bevinding die vaker wordt gevonden, namelijk dat interventies in detentie minder effectief 

zijn dan in de samenleving. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat delinquenten in de 

samenleving meer geconfronteerd worden met lastige situaties, waardoor men hetgeen 

men leert in interventies daadwerkelijk kan oefenen en er dus meer mogelijkheden zijn om 

te leren (zie bijvoorbeeld Bonta & Andrews, 2016).  

4.3 Doelen inzet apps 

Geïnterviewden zien het meeste baat bij de inzet van apps in de volgende hoofddoelen: 

1. Praktische ondersteuning op de vijf leefgebieden: identiteitsbewijs, huisvesting, 

werk of inkomen, zorg en schulden. De app dient dan vooral om praktische 

ondersteuning te bieden, in de vorm van agendafunctionaliteiten (planning, remin-

ders), of als helpdesk (informatie geven over praktische zaken, inclusief 

doorverwijsfunctie). Een voorbeeld van deze ondersteuning voor jeugdige delin-

quenten is de Always-on app.36 

 

34 Hoewel behandelaars deelnemers uiteraard nog steeds kunnen aanmoedigen tot deelname. 

35 Of voor ex-gedetineerden in hun (nieuwe) thuissituatie. 

36 De Always-On App kan je ondersteunen om werk te vinden, hulp te krijgen, om je dag in te delen, 

inzicht te krijgen in je financiën en netwerk en om te werken aan je gezondheid. Uiteindelijk moet je 



2. Gedragsverandering (focus op veranderbare risicofactoren, zoals impulscontrole of 

antisociale attitude). Verslaving – hoewel veelvuldig genoemd in het literatuuron-

derzoek (studie 1) – wordt in de interviews niet genoemd, met uitzondering van de 

inzet van Cognitive Bias Modification37. 

Het primaat hangt van de specifieke doelgroep af. Experts verschillen van mening over de 

noodzaak om (1) eerst op orde te hebben voordat er aan (2) kan worden gewerkt. De 

meeste praktijkmensen pleiten daarom voor een focus op (1). Andersom stellen de experts 

die meer uit de therapeutische hoek komen dat zonder (2) de effectiviteit van de 

interventie (1) – en dus ook van de inzet van een app – beperkt zal zijn. Met andere 

woorden het heeft weinig nut om enkel in te zetten op praktische zaken (bijv. schulden) als 

het onderliggende probleem (bijv. een verslaving) niet aangepakt wordt. Idealiter worden 

beide doelen gecombineerd, bijvoorbeeld door bij praktische zaken ook eigen verantwoor-

delijkheid aan te leren. 

Wel overheerst een (fel)realistisch beeld van de zwaarte van de doelgroep. Vaak is er 

weinig ruimte voor (2). Dat wil zeggen, gedragsverandering is wel mogelijk, maar kost veel 

tijd en vraagt om langdurige persoonlijke begeleiding. De inzet van een app kan echter een 

kosteneffectieve manier zijn om de begeleiding intensiever (24/7) en/of langer door te 

zetten.  

4.4 Randvoorwaarden 

4.4.1 Technologie 

Vanzelfsprekend is voor de meeste apps een device (smartphone, tablet) en toegang tot 

internet (beperkt) nodig. In detentie beschikken cliënten standaard niet over een device. 

Wel is in Nederland de afgelopen jaren ervaring opgedaan met self-service concepten met 

touch screen televisies of tablets waarop gedetineerden zelf hun voorzieningen en 

dagindeling kunnen bepalen in het detentieconcept Lelystad (Molleman, 2014). Een 

potentieel sterk mechanisme hierachter is de mate van autonomie van de gedetineerden 

en de directe opvolging van straf of beloning na vertoond gedrag. Het gebruik van een 

smartphone maakt het bijvoorbeeld mogelijk te registreren wat de tijd, plaats en 

inspanning of prestatie van een gedetineerde is, waarop direct incentives kunnen worden 

verleend. Andere technologieën die in binnen- en buitenland veelvuldig worden ingezet zijn 

videoconferencing, intelligente camera’s, biometrie (herkenning gedetineerden), 

gamification en internet en email voor justitiabelen.  

Bij gebruik van een tablet is vervolgens de vraag of de tablets toegang tot het internet 

krijgen. In de Re-integratie Centra in de Nederlandse PI’s hebben gedetineerden toegang 

tot (een afgeschermd deel van) het internet. In de implementatie van de VK wordt de 

Socrates360 app38 al tijdens detentie in gebruik genomen en wordt de tablet – bij goed 

gedrag – unlocked en mag deze na vrijlating mee worden genomen. Buiten detentie is 

 

het zelf doen. Bij elke gehaalde stap verdien je credits waarmee je leuke en bruikbare trophies kunt 

‘kopen’. De effectiviteit van deze app is nog niet (wetenschappelijk) onderzocht. 

37 Dit is een vorm van online therapie die je brein traint om negatieve denkpatronen - biases - te 

doorbreken. Zie bijvoorbeeld https://www.tijdschriftgedragstherapie.nl/inhoud/tijdschrift_artikel/TG-

2016-3-12/Cognitieve-bias-modificatie  

38 Dienstenplatform voor gevangenissen. Zie https://www.socrates-software.com/ 

https://www.tijdschriftgedragstherapie.nl/inhoud/tijdschrift_artikel/TG-2016-3-12/Cognitieve-bias-modificatie
https://www.tijdschriftgedragstherapie.nl/inhoud/tijdschrift_artikel/TG-2016-3-12/Cognitieve-bias-modificatie
https://www.socrates-software.com/
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toegang tot internet steeds minder een bottleneck omdat er geen mobiel abonnement voor 

nodig is: publieke wifi-netten zijn inmiddels wijdverspreid in Nederland.39  

Met name vanuit praktisch oogpunt (reminder voor afspraken, medicatiegebruik, etc.) 

heeft de continuering van het gebruik van apps veel potentie voor verwarde cliënten en 

cliënten met psychische problemen. Het is echter juist deze doelgroep die de grootste 

moeite heeft om de smartphone of tablet te behouden (doorverkopen of kwijtraken). 

Uit een randomized controlled studie van King, et al. (2017) blijkt dat het gebruik van 

tablets voor het afnemen van vragenlijsten (psychologische beoordelingen en risk 

assessment) onder gedetineerden positief wordt beoordeeld. Deelnemers in de papier-en-

pen conditie vulden de vragenlijsten sneller in, maar lieten ook meer vragen open. Oudere 

deelnemers en laagopgeleiden hadden gemiddeld iets langer nodig om de vragenlijsten op 

de tablet in te vullen. De tablet conditie werd echter beoordeeld als bruikbaarder 

onafhankelijk van demografie en persoonlijke kenmerken en de meeste deelnemers van 

beide condities gaven aan de voorkeur te hebben voor tablets. Daarnaast heeft de tablet 

conditie als voordeel dat het tijd scheelt voor de behandelaar (die hoeft immers geen 

vragenlijsten af te nemen of in te voeren) en dat er minder praktische problemen zijn 

(zoals handschriften ontcijferen). Ormachea et al. (2017) stellen nog dat door het 

toevoegen van tablet-gebaseerde psychologische taken (zoals interactieve games om 

cognitie, agressie en impulsiviteit te meten) aan de standaard risicobeoordelingen 

(vragenlijsten, interviews) significante verbeteringen in risicovoorspelling gaf.  

Ook zelfmeting zou kunnen worden toegepast binnen de justitiële context. Om de 

zelfredzaamheid van gedetineerden te vergroten kunnen bijvoorbeeld wearables worden 

ingezet om de fysieke gezondheid te bevorderen of om de reguliere behandeling uit te 

breiden om motivatie en betrokkenheid te verhogen. Ook kunnen fysiologische metingen 

signalen oppikken van oplopende spanning. Draagbare biofeedback apparaten zouden 

gedetineerden de mogelijkheid kunnen bieden om zelf tijdig in te grijpen bij oplopende 

spanning. Het effect hiervan wordt echter nog onderzocht (Cornet, Mandersloot, Pool, & 

Kogel, 2017). 

4.4.2 Overige randvoorwaarden 

Een meerderheid van de interviewrespondenten noemt medewerking van de 

behandelaar als één van de belangrijkste randvoorwaarden. De weerstand onder werkers 

tegen de inzet van nieuwe technologie (hier: een app) moet niet worden onderschat. Die is 

volgens de geïnterviewde experts soms nog groter dan onder cliënten. Zowel voor cliënten 

als voor medewerkers geldt dat ze (1) direct voordeel moeten ervaren van het gebruik van 

de app – met andere woorden de directe baten moeten de directe kosten overstijgen – en 

(2) ze het gevoel moeten hebben dat zij bepalen wat er gebeurt en niet de app – met 

andere woorden ze moeten het gevoel hebben de regie te voeren. 

Over het algemeen geldt dat er een precaire balans is tussen het actief en passief bieden 

van ondersteuning. Experts verschillen van inzicht in de mate van zelfredzaamheid van 

cliënten. Volgens sommige geïnterviewden hebben werkers vaak de neiging om te veel 

taken over te nemen van hun cliënt, terwijl de ondersteuning volgens hen zich juist zou 

moeten richten op het stimuleren van het zelfstandig denken en handelen van de cliënt. 

 

39 Het gebruik van openbare wifi-netwerken brengt wel veiligheidsrisico’s met zich mee: de beheerder 

van een netwerk kan in principe toegang krijgen tot veel gegevens. Openbare netwerken worden om 

die reden regelmatig voor malafide doeleinden gebruikt. Overigens zijn deze risico’s kleiner bij het 

gebruik van apps op een mobiele telefoon dan voor websites. De meeste apps maken namelijk 

standaard al gebruik van een beveiligd netwerk. De informatie die je via een app verstuurt is zo 

automatisch versleuteld en onleesbaar voor derden. 



Volgens deze geïnterviewden zijn digitale middelen (zoals apps) bij uitstek geschikt om 

zelfredzaamheid te verhogen, omdat ze objectief feedback kunnen geven over het 

feitelijk gedrag cliënten (bv. of een afspraak is nagekomen, een doel op tijd is gehaald, 

etc.). Dit in tegenstelling tot de traditionele wijze waarop de werker (of de cliënt zelf) 

subjectief het gedrag van de cliënt beoordeelt. Andere geïnterviewden menen dat de 

zelfredzaamheid van cliënten schromelijk wordt overdreven (“utopie van zelfredzaamheid’), 

en dat er, vanwege de zwaarte van de problematiek van de cliënten (verstandelijke 

beperkingen, gedragsproblemen), altijd permanente begeleiding door werkers nodig is.  

Alle geïnterviewden noemen motivatie voor gedragsverandering als een stringente 

randvoorwaarde. Sommige geïnterviewden zijn de mening toegedaan dat het überhaupt 

geen zin heeft om zonder motivatie aan gedragsverandering te werken. Een expert stelt 

dat over het algemeen maar een klein deel van de mensen (<20%) open staat voor 

verandering. Dit geldt dus zowel voor cliënten als voor behandelaars. Voor de 

cliënten geldt daarbij dat er in elke populatie een (kleine) subgroep zit die heel negatief is. 

Ze hebben niets meer te verliezen en zijn overal tegen. Het kost extra veel tijd om bij deze 

groep een gedragsverandering te bewerkstelligen, wat indiceert dat apps weinig nut 

zouden hebben. De overige experts geven aan dat er nog wel enige ruimte is voor 

gedragsverandering, maar dat die verandering pas tot stand komt als er een dringende 

noodzaak is en/of als cliënten gedwongen worden om te veranderen (externe motivatie). 

Pas achteraf beseffen ze dan dat de vereiste verandering in hun voordeel was (interne 

motivatie). 

Ook de vertrouwensband met de behandelaar is belangrijk. Al is privacy technisch vaak 

goed op te lossen (privacy by design), voor de gebruiker (idem voor de begeleider) gaat 

het altijd om de perceptie van privacy. In het geval van cliënten is dan uiteindelijk het 

vertrouwen in de begeleider bepalend voor de perceptie van de privacy/security van de app 

(ceteris paribus voor het vertrouwen van de begeleider in haar/zijn werkgever). De cliënt 

moet ervan overtuigd zijn dat zijn begeleider geen misbruik zal maken van de gegevens 

die worden ingevoerd/bijgehouden in de app. 

4.5 Functionaliteiten 

Een aantal functionaliteiten is op basis van het literatuuronderzoek en de interviews 

belangrijk gebleken voor het succes van apps voor de doelgroep (ex-)gedetineerden: 

• Onderliggende theorie. Interventiestrategieën gebaseerd op cognitieve gedrags-

therapie boeken de beste resultaten. Het is dus van belang om gedragsexperts te 

betrekken bij de ontwikkeling van een app. 

• Maatwerk. Maatwerk is nodig om enerzijds in te spelen op de diverse doelgroep 

en anderzijds om een zo groot mogelijk effect te bewerkstelligen. Uit interviews en 

literatuur blijkt de noodzaak om apps op maat te maken voor specifieke doelgroe-

pen. Dat kan dan overigens op twee manieren (1) door gebruikersgroepen te 

selecteren die geschikt zijn om de app te gebruiken (ofwel: niet elke doelgroep is 

geschikt) en/of (2) door het ontwerp van de app af te stemmen op de specifieke 

kenmerken/behoefte van de cliënt. Dit laatste kan op minimaal drie vlakken gebeu-

ren: 

o Op inhoud. Uit literatuur is bekend dat de inzet van begeleiding meer ef-

fectief is als de gebruikers zelf (leer)doelen mogen kiezen. Verder is de 

inhoud van de app (hier: SMS-berichten aan cliënten) zorgvuldig afge-

stemd op de belevingswereld van de cliënten. Daar geldt dan wel een 

duidelijke waarschuwing: het werkt het beste om de communicatie naar de 

cliënt neutraal en generiek te houden. Aansluiten bij de specifieke subcul-
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tuur (hier bv. door ‘straattaal’ te gebruiken) komt al snel te gemaakt over 

en werkt dan juist averechts, zo is de ervaring van een geïnterviewde.  

o Op cognitieve vaardigheden. Zowel de inhoud als de user interface moet 

worden afgestemd op de cognitieve vermogens van de gebruikers (bv. re-

kening houden met verstandelijke beperkingen). De interface moet 

laagdrempelig zijn en intuïtief werken. Dit geldt zowel voor de cliënten als 

voor werkers.40 Een voor de hand liggende optie is om met beeld in plaats 

van tekst te werken. In de pilot e-begeleiding jongeren werden video’s ech-

ter vaak niet geopend. Voor de ontwerpers was de reden onbekend (een 

praktische reden zou kunnen zijn dat video veel MB’s consumeren).  

o Op gebruikerskenmerken. Goed ontworpen applicaties laten ruimte voor 

meerdere typen gebruikers. Zo is informatie op websites vaak op verschil-

lende manieren te vinden (bepaalde gebruikers geven de voorkeur aan 

sitemaps, andere typen gebruikers hebben juist een minder gestructureer-

de zoekstijl). In games laat het beloningssysteem ruimte voor verschillende 

typen spelers.41 De game kan daardoor zowel voor beginnende als gevor-

derde spelers een uitdaging blijven. 

 

• Inzicht bieden in eigen gedrag (monitoring en feedback). Het monitoren van 

de voortgang van een gebruiker geeft betere resultaten door een hogere betrok-

kenheid en een hogere bereidheid om te veranderen (Ross, 2018). Het biedt een 

stukje bewustwording en reflectie. Het voordeel van de inzet van een app is dat 

cliënten in hun eigen tijd, op enig moment, kunnen oefenen, en dat de app de be-

handeling ook incrementeel, in kleine brokjes kan aanbieden. Experts geven aan 

dat het belangrijk is om zo snel mogelijk met een behandeling te beginnen (ook 

om bekend te raken met het gebruik van de app) – dus al tijdens detentie. 

 

Wel is het zo dat bij toepassing in detentie – als de gedetineerde alleen op cel is – 

tijdens de reflectie beter geen al te heftige onderwerpen aan bod moeten komen. 

Dergelijke heftige zaken kunnen beter later worden opgepakt, tijdens de persoon-

lijke behandeling. De inzet tijdens detentie zou beperkt kunnen worden tot het 

oefenen van alledaagse zaken. Het bieden van inzicht (in de consequenties van 

keuzes en gedrag) kan op twee zijden aangrijpen: (1) versterken van de sterktes 

van de cliënt (strength base versterken; zie de desistance literatuur en het Good 

Lives Model42) en/of (2) leren omgaan met tegenslagen (coping); dit komt uit het 

literatuuronderzoek als een beschikt aangrijpingspunt naar voren.  

 

De uitdaging zit hem vooral in het vinden van manieren om te monitoren zonder 

dat gebruikers het gevoel krijgen gecontroleerd te worden. Technisch bieden de 

standaardfunctionaliteiten van een smartphone al verschillende variabelen om te 

monitoren (locatie, bewegingspatronen, microfoon, camera). Voor bio-feedback is 

de aanvullende inzet van wearables vereist (bijvoorbeeld om hartslag te meten).43 

 

40 Zie bijvoorbeeld Medhi, S. Patnaik, E. Brunskill, S. N. N. Gautama, W. Thies, K. Toyama (2011) 

Designing mobile interfaces for novice and low-literacy users. ACM Transactions on Computer-

Human Interaction 18(1). 

41  Cf. Bartle’s taxonomy of player types (Killers; Achievers; Socializers: Explorers). Zie Te Velde, 

Steur, Vankan (2015). Gaming en gamification voor justiële inrichtingen. Dialogic: Utrecht 

(paragraaf 4.1.4). 

42 Ward, T.; Gannon, Th. A. (2006). "Rehabilitation, etiology, and self-regulation: The comprehensive 

good lives model of treatment for sexual offenders". Aggression and Violent Behavior. 11 (1): 77–

94. doi:10.1016/j.avb.2005.06.001 

43 Zie het eerder geciteerde onderzoek van Cornet et al. (2017) naar ‘zelfmeting van justitiabelen’.  

https://www.wodc.nl/binaries/2476-volledige-tekst_tcm28-73637.pdf
https://www.wodc.nl/binaries/2476-volledige-tekst_tcm28-73637.pdf


Ervaring met bijvoorbeeld de Goede Reactie Is Preventie (GRIP) app44 leert dat 

cliënten het vermoeiend vinden om de hele dag te worden gemonitord maar dat ze 

het wel fijn vinden om op enig moment van de dag oefeningen te kunnen doen 

(voor bijvoorbeeld impulscontrole of stressreductie). Voor meditatie bestaan al 

tientallen commerciële apps. Specifiek voor omgaan met angststoornissen is bij-

voorbeeld het spel Dojo45 in Nederland – buiten de justitiële context –ingezet onder 

jeugdige cliënten. Het automatisch aanbieden van locatiespecifieke con-

tent/functionaliteit is technisch zeer goed mogelijk maar wordt het algemeen als te 

storend (intrusive) ervaren. Een alternatief is om deze functionaliteit optioneel aan 

te bieden. De cliënt (of werker) kan de functionaliteit dan naar believen aan- of 

uitzetten. 

 

Apps kunnen ook worden gebruikt om doelen en subdoelen te stellen, en om au-

tomatisch feedback te geven over de mate waarin deze doelen (op tijd) zijn 

behaald. In de e-begeleidingsapp van Impact R&D (Plaisier & Mol, 2016)46 kiezen 

cliënten zelf hun leerdoelen, houden ze een dagboek bij en krijgen ze daar feed-

back op.  

 

Apps kunnen daarnaast worden ingezet om aangeleerde denkpatronen te doorbre-

ken. Een voordeel van apps is dat er daarbij eventueel gebruik kan worden 

gemaakt van meeslepende (immersive) visualisaties. De apps die gebruik maken 

van cognitive bias modification (CBM) gebruiken overigens simpele visuele hints 

(wegswipen van afbeeldingen van rook of drankwaren) in plaats van uitgebreide 

visualisaties. Tijdens detentie kunnen apps (dan wel games) ook worden gebruikt 

om het optreden van detentieschade (toename impulsiviteit; concentratieproble-

men) te beperken door via apps en/of games cognitieve stimuli te geven. 

 

• Aandacht voor sociale contacten. Goede sociale steun is een belangrijk element 

voor het behalen van interventiesucces maar in traditionele behandelingen is daar 

soms weinig ruimte voor (Ross, 2018). Juist binnen apps kunnen gemakkelijker 

sociale contacten of familie betrokken worden. Geïnterviewden verschillen echter 

van mening over het belang van sociale steun in apps. In de pilot van de e-

begeleidingsapp werd bijvoorbeeld niet of nauwelijks gebruik gemaakt van de func-

tie om contact op te nemen met familieleden. Hier speelt mogelijk het aspect van 

schaamte. Dan moet er eerst aandacht zijn voor het ‘vragen om hulp’. 

 

In de specifieke justitiële context speelt dat men voorzichtig moet zijn met de in-

schakeling van het sociale netwerk. De app Mijn Contacten van de Reclassering47 

speelt hierop in door cliënten zelf een selectie te laten maken in de pro-sociale 

(white list) en anti-sociale contacten in hun eigen sociale netwerk. Nota bene: ook 

de werker is een pro-sociaal contact. Volgens een van de geïnterviewde experts is 

een goede band met reclasseringswerker soms aanleiding om uit het criminele cir-

cuit te stappen. 

 

44 Deze app is gemaakt voor mensen met agressieproblemen die te laat in de gaten hebben dat de 

spanning of boosheid te hoog oploopt. Bron: interview. 

45 Dojo is een biofeedback videogame die niet alleen inzet op de vermindering van externaliserende 

problemen, maar ook op angst. De videogame bestaat uit drie kamers (angst, frustratie, woede) 

waarin de speler leert omgaan met de emotie in kwestie. Zie voor een randomized control trail van 

de effectiviteit van Dojo: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0147763 

46 Tevens geïnterviewd. 

47 Bron: interviews. 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0147763
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- Niet elke app kent de functionaliteit van directe communicatie maar waar deze 

ontbreekt wordt dit later vaak als gemis ervaren. Met diverse soorten partijen kan 

directe communicatie worden ingebouwd:  

o Met behandelaars. Technisch is het zeer wel mogelijk om de functionali-

teit aan te bieden om behandelaars 24/7 ‘onder de knop’ te hebben. 

Volgens experts is het ook belangrijk dat er meteen contact kan worden 

gezocht als de nood het hoogst is. In de praktijk zitten de meeste behan-

delaars echter niet op 24/7 contact te wachten, zo blijkt uit de interviews. 

o Met peers. In de e-Health literatuur wordt het contact met soortgenoten 

als een essentiële functionaliteit gezien. In de specifieke justitiële context 

wil men juist contact met peers (in de hoedanigheid van anti-sociale con-

tacten, niet als goede voorbeelden48) vermijden.  

o Met verwanten en vrijwilligers. Selectief contact met pro-sociale con-

tacten kan juist goed werken voor re-integratie. Het is dus ook zaak om 

het contact met de buitenwereld tijdens detentie niet te blokkeren (zodat 

het pro-sociale netwerk verarmd). Verwanten en vrijwilligers vinden het 

over het algemeen ook minder storend om 24/7 benaderd te kunnen wor-

den.  

 

• Regie bij de gebruiker. Dit is een belangrijke voorwaarde die zowel voor de 

cliënt als de werker geldt. Functionaliteiten moeten zoveel mogelijk optioneel wor-

den aangeboden zodat ze door de gebruiker naar believen aan of uit kunnen 

worden gezet. In het minimale geval moet de intensiteit door middel van instellin-

gen kunnen worden aangepast. Het is ook belangrijk om goed na te denken over 

de default settings van de gebruikersinstellingen (locatiespecifieke meldingen zou-

den bijvoorbeeld standaard uit moeten staan). Dus ook bij push-based interventies 

(die effectiever lijken dan pull-based interventies) moet de gebruiker via de instel-

lingen altijd kunnen bepalen hoe vaak en welk type berichten worden gepushed. 

 

• Positieve benadering. Het is volgens de experts in het algemeen belangrijk om 

in de begeleiding voortdurend vertrouwen en hoop uit te spreken. Positieve emo-

ties kunnen een krachtig middel zijn om de benodigde veerkracht bij gedetineerden 

om het anders en beter te doen, aan te wakkeren of te versterken. Andersom vor-

men negatieve emoties een belangrijke blokkade voor gedragsverandering. In de 

e-Health literatuur wordt het afspelen van vooraf opgenomen (audio of video) 

‘hulpboodschappen’ als een effectief middel genoemd. Deze boodschappen kunnen 

zowel door de cliënt zelf als doorn een naaste verwante of vriend kunnen worden 

opgenomen. In de praktijk (doelgroep criminele jongeren) blijkt dat deze functio-

naliteit echter niet of nauwelijks wordt gebruikt.49 

 

• Reward systems. Een goede game play, die de speler blijft vasthouden, staat en 

valt met een uitgekiend automatisch beloningssysteem.50 In de specifieke toepas-

sing in de justitiële context geldt echter dat rewards niet werken om motivatie 

te verkrijgen – een belangrijke randvoorwaarde voor gedragsverandering. Wel 

kunnen rewards worden ingezet om motivatie (die er dus in de basis al 

 

48 Te denken valt dan bijvoorbeeld aan ‘buddies’: ex-gedetineerden die zelf al uit het criminele circuit 

zijn gestapt. 

49 E-begeleidingspilot (Plaisier & Mol, 2016). 

50 Zie wederom Te Velde, Steur, Vankan (2015). Gaming en gamification voor justiële inrichtingen. 

Dialogic; Utrecht (paragraaf 4.1.4). 



was) te verhogen. Meer specifiek kan gamification worden gebruikt om apps 

meer uitdagend en minder saai te maken waardoor ze langer worden gebruikt 

(vergelijk therapietrouw). Het reward system moet echter zorgvuldig worden ont-

worpen. Te moeilijke spellen/levels werken juist frustrerend. Uit de e-health 

literatuur is bekend dat bij depressieve gebruikers te moeilijke spelen zelfs ronduit 

averechts kunnen werken. In de spellen die eventueel als beloning worden aange-

boden moet de focus dus op ontspanning liggen (bijvoorbeeld meditatie, zie 

hiervoor); niet op uitdagingen (zoals in het ontwerp van reguliere games). 

4.6 Implementatie app 

Om daadwerkelijk gebruik van een app te stimuleren moet volgens geïnterviewden een app 

niet als een losstaande (nieuwe) activiteit worden aangeboden, maar moet deze altijd 

aansluiten bij bestaande primaire werkprocessen. Met andere woorden: de app dient ter 

ondersteuning van de dagelijkse activiteiten. Dit geldt zowel voor praktische als 

psychologische doelen en geldt zowel voor gebruikers als voor professionals. De 

app moet dus worden ingepast in de bestaande (persoonlijke) begeleiding/behandeling. 

Betrokkenheid vanaf het begin zorgt ook voor commitment van de werker. Verder is de 

grootste kans op terugval al in de eerste week na vrijlating. Als de directe communicatie 

via de app loopt (zie hiervoor), is het dus van essentieel belang dat deze al vóór de 

vrijlating is geactiveerd, getest en uitgeprobeerd, zodat de mobiele app zou kunnen helpen 

om het risico op terugval in de eerste periode na detentie te verkleinen.  

In een effectieve ontwikkeling en implementatie van de app is de wederzijdse betrokken-

heid van drie partijen vereist:  

(1) behandelaars/gedragsspecialisten 

Leveren de daadwerkelijke (theoretische) inhoud van de app. Vooral cognitieve 

gedragstherapie leidt tot veelbelovende resultaten in online vorm.   

(2) gebruikers: hier zowel cliënten als werkers; 

Voor de werkers moet vanaf het begin duidelijk zijn dat de technologie (hier: de app) geen 

substituut is voor hun arbeid maar complementair is. Met andere woorden, louter ter 

ondersteuning en aanvulling van hun werkzaamheden dient (blended begeleiding). 

Overigens geldt dat de implementatie van een app voor re-integratie nauwe samenwerking 

met gemeenten vereist omdat dat de feitelijke nexus voor re-integratie is.51 

(3) professionele app ontwikkelaars (software developers en designers).  

Er moeten, zowel zakelijk als inhoudelijk vooraf goede afspraken met de ontwikkelaars 

worden gemaakt. Functionele specificaties moeten vooraf al zover mogelijk ontwikkeld zijn. 

Bij de implementatie van de app kan het beste een prioritering in onderdelen worden 

aangebracht (dus niet alles in één keer willen bouwen). Verder moet er voldoende budget 

worden gereserveerd voor het testen en bijstellen van de bèta-versie. 52

 

51 Een succesvol voorbeeld is bijvoorbeeld de gemeente Tilburg die actief de verantwoordelijkheid 

neemt voor ‘zijn’ gedetineerden, die ze al in detentie opzoekt en later actief beleid in het re-

integratietraject. 

52 Ervaring leert dat hier minimaal 30% van het totale budget voor nodig is. 





5 Conclusie en discussie 

5.1 Conclusies 

Voor de structurering van de conclusies gebruiken we onderzoeksvragen uit het eerste 

hoofdstuk als stramien. 

1. Wat is bekend (in binnen- en buitenland) over het gebruik van applicaties ter 

bevordering van re-integratie van (ex-)gedetineerden?  

 

a. Welke apps zijn er en wat zijn de functionaliteiten van deze apps?  

In de literatuur is al een aantal apps voor (ex-)gedetineerden beschreven. Soms gaat het 

om apps die voor andere populaties succesvol zijn gebleken (zoals verslaafden) en is 

onderzocht in hoeverre ze ook toepasbaar zijn voor gedetineerden. Een voorbeeld hiervan 

is de A-CHESS relapse prevention app (Verenigde Staten). Andere apps zijn specifiek 

ontworpen voor gedetineerden. Dat kan een compleet dienstenplatform voor gevangenis-

sen zijn, zoals PrisonCloud (België), een dienstenplatform voor gedetineerden met als doel 

ze te begeleiden in een optimale re-integratie (onder andere door ze te laten werken met 

nieuwe technologieën). Ook zijn er apps die een specifiek probleem aanpakken, zoals 

Reactions on Display/Intimate Partner Violence (Zweden). Dit is een interactief computer 

simulatiesysteem gericht op daders van huiselijk geweld. Het doel van dit programma is 

om verandering in het gewelddadig gedrag te bewerkstellingen door daders te laten 

reflecteren gevoelens, gedachten, acties en consequenties in een typische zaak van 

huiselijk geweld. Ook oefenen ze gewenste, niet-gewelddadige reacties.  

In Bijlage 4 is een tabel opgenomen met alle gevonden apps en hun functionaliteiten. 

b. Welke doelen worden met de apps nagestreefd?  

De doelen die worden nagestreefd zijn afhankelijk van de doelgroep en variëren van het 

aanpakken van een verslaving, het ondersteunen van gevangenen bij re-integratie, tot het 

trainen van specifieke eigenschappen zoals zelfmanagement. 

c. Op welke wijze (met welke functionaliteiten en via welke (ge-

drags)mechanismen) is het de bedoeling dat deze doelen worden 

bereikt?  

De apps zijn gebaseerd op verschillende interventiestrategieën. Dit zijn hoofdzakelijk 

behaviour change techniques (BCT’s). Het gaat dan bijvoorbeeld om het werken aan coping 

strategieën, het leren omgaan met emoties of het stellen van persoonlijke doelen. 

d. Wat is bekend over de effecten van deze apps?  

Een aantal van de apps is op effectiviteit beoordeeld (met hierbij de kanttekening dat de 

kwaliteit van deze onderzoeken doorgaans laag is of niet precies is afgestemd op onze 

doelgroep). De onderzochte apps blijken even effectief als of effectiever dan een 

traditionele behandeling. Van veel apps is de effectiviteit echter helemaal niet onderzocht. 

Dat wil uiteraard ook niet zeggen dat ze niet ook effectief kunnen zijn – slechts dat we 

daar geen uitspraken over kunnen doen. 

e. Welke functionaliteiten van de apps en veronderstelde werkzame me-

chanismen worden hiermee in verband gebracht?  
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De meest voorkomende interventiestrategie in zowel de (vermeend) effectieve apps als in 

de niet onderzochte apps is het werken aan coping strategieën. Andere strategieën die 

vaker voorkomen zijn het verhogen van motivatie, versterken van sociale steun, leren 

omgaan met emoties, doelen stellen/acties plannen en zelfinzicht en monitoring. Er is in de 

evaluatiestudies niet onderzocht in hoeverre de op zichzelf staande interventiestrategieën 

effectief zijn. De apps (die vaak meerdere strategieën bevatten) zijn als geheel onderzocht 

op effectiviteit. 

 

2. Wat is bekend over het gebruik van apps ter bevordering van gewenst gedrag 

in vergelijkbare contexten zoals de verslavingsproblematiek?  

 

a. Welke doelen worden met de apps nagestreefd?  

Vooral apps gericht op psychische stoornissen (incl. verslavingsproblematiek) bleken 

relevant. De meeste apps hebben als doel gedragsverandering. Daarnaast zijn er apps die 

hoofdzakelijk gericht zijn op het bieden van inzicht in gedrag van de persoon, bijvoorbeeld 

rondom middelengebruik of depressie. Uiteindelijk dient het verschaffen van dit inzicht 

(bewustwording) ook bij te dragen aan symptoombestrijding en/of behandeling van de 

aandoening.  

b. Op welke wijze (met welke functionaliteiten en via welke (ge-

drags)mechanismen) is het de bedoeling dat deze doelen worden 

bereikt?  

Inzichten vanuit de cognitieve gedragstherapie worden ingezet om de doelen te bereiken 

via een app. Soms zijn de apps onderdeel van persoonlijke behandelingen. Ze worden dan 

vooral ingezet op het verhogen van de betrokkenheid van de patiënt op de behandeling, en 

om de behandeling door te laten werken buiten de contacturen en/of langer langer door te 

zetten. Ook kan een app worden ingezet voor monitoring van gedrag en welbevinden.  

c. Wat is bekend over de effecten van deze apps?  

Onderzoek naar de effectiviteit van apps voor re-integratie van doelgroepen die gelijkenis 

vertonen met (ex-)gedetineerden lijkt op diverse gebieden veelbelovend. Apps voor 

psychische stoornissen zijn in ieder geval niet bewezen ineffectief en zijn effectiever dan 

geen behandeling. Traditionele behandelingen zijn overwegend effectiever dan sec online 

behandelingen, maar online behandelingen hebben als aanvulling op persoonlijke 

behandelingen wel een positief effect via verhoogde therapietrouw en extra mogelijkheden 

tot monitoring. Er worden vooral voor de toepassing van cognitieve gedragstherapie (voor 

psychische stoornissen) in de vorm van een app relatief grote effecten gevonden (vaak 

vergeleken met een wachtlijstcontrolegroep). 

d. Welke functionaliteiten van de apps en veronderstelde werkzame me-

chanismen worden hiermee in verband gebracht?  

Interventiestrategieën gebaseerd op cognitieve gedragstherapie boeken de beste 

resultaten in online vorm. Daarbij zijn ook maatwerk en een combinatie met persoonlijke 

begeleiding belangrijke succesfactoren.  

 



3. Welke inzichten kunnen we halen uit de praktijk?53 

 

a. Welke apps zijn gericht op re-integratie van (ex-)gedetineerden of een 

aanverwant domein? 

 

Er zijn diverse apps ontwikkeld voor de praktijk. Het gaat dan bijvoorbeeld om apps gericht 

op minder drinken (verslavingszorg) of apps waarmee het sociale netwerk in kaart kan 

worden gebracht (reclassering). Vaak zijn de apps het product van onderzoeksprojecten of 

pilotprojecten binnen organisaties.  

 

b. Wat zijn de functionaliteiten van deze apps? 

 

Sommige apps bestaan vooral uit praktische hulpmiddelen, andere apps bevatten 

elementen op basis van psychologische theorieën (zoals cognitive bias modification). Ook 

biofeedback wordt ingezet om inzicht te krijgen in de eigen emoties. 

 

De apps werden ofwel ingezet als onderdeel van het primaire proces (een reclasserings-

werker kan apps gebruiken in de begeleiding) ofwel als zelfstandig beschikbaar hulpmiddel 

(iemand die minder wil drinken kan een app downloaden). 

 

c. Welke doelen worden met de apps nagestreefd? 

Naast interventiestrategieën gericht op het verkrijgen van inzicht in gedrag of gedragsver-

andering (waar door de beschikbaarheid van studies de nadruk op lag in het 

literatuuronderzoek), noemen gedragsexperts ook het belang van praktische ondersteuning 

in de vorm van agendafunctionaliteiten of een helpdesk. 

 

d. Wat is [in de grijze literatuur] bekend over de effecten van deze apps? 

De meeste van deze apps zijn niet of nauwelijks onderzocht. Voor een enkele app loopt 

een vooronderzoek. 

 

e. In hoeverre voldoet de effectmeting aan wetenschappelijke standaarden 

(onafhankelijkheid, repliceerbaarheid, etc.)? 

 

Dit verschilt sterk. Apps die vanuit universitaire vakgroepen ontwikkeld zijn, worden 

doorgaans geëvalueerd volgende de wetenschappelijke standaarden. Apps die voor de 

praktijk ontwikkeld zijn, worden in het geheel niet geëvalueerd.  

 

4. Welke conclusies kunnen op basis van de resultaten in het kader van vraag 2 

(theoretisch) getrokken worden voor de justitiële context?  

 

a. Is het mogelijk de resultaten uit vraag 2 en 3 te vertalen naar de justiti-

ele context of moet aangenomen worden dat de bevindingen alleen van 

toepassing zijn op een specifieke doelgroep?  

Of het mogelijk is om deze resultaten te vertalen naar de justitiële context is echter maar 

de vraag. Slechts een paar apps zijn binnen deze context onderzocht en één onderzoek 

concludeert dat er – in tegenstelling tot bij andere populaties – geen significant effect van 

 

53 In het oorspronkelijke onderzoeksplan was dit verder gespecificeerd naar developers, maar tijdens 

het onderzoek bleek al snel dat dit nog een brug te ver was. Er is voor gekozen met gedragsexperts 

en ervaringsdeskundigen te spreken in plaats van developers.  
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de interventie werd gevonden in detentie. Op basis van literatuuronderzoek kunnen we hier 

dus geen uitsluitsel over geven. 

Veronderstelt dat een vertaling mogelijk is:  

b. Op basis van de resultaten die vraag 2 en 3 opleverden, wat kan veron-

dersteld worden over de werkzaamheid van de geïnventariseerde apps 

onder 1, 2, en 3?  

De overlap in doelgroepen wijst mogelijk op effectieve toepassing van de apps, echter 

moet specifiek aandacht zijn voor de omgeving van de gedetineerden. De precieze invloed 

van de detentiecontext op de effectiviteit van apps is onbekend, maar onderzoek 

suggereert dat er een negatief effect uitgaat van deze omgeving. Om te kunnen bepalen of 

apps werkzaamheid binnen detentie, moeten ze ook daadwerkelijk ‘binnen de muren’ 

worden ingezet en onderzocht. Op dit moment kunnen we hier dus geen uitspraken over 

doen.  

c. Kan op basis van de resultaten die vraag 1, 2 en 3 opleverden een lijst 

met specificaties opgesteld worden die in een optimale applicatie opge-

nomen zouden moeten worden? Zo ja, hoe ziet deze lijst eruit?  

Op basis van het literatuuronderzoek en de interviews zijn in ieder geval de volgende 

functionaliteiten belangrijk gebleken voor het succesvolle gebruik van apps: 

• Onderliggende theorie. Interventiestrategieën gebaseerd op cognitieve gedrags-

therapie boeken de beste resultaten in online vorm. Het is dus van belang om 

gedragsexperts vanaf het begin te betrekken bij de ontwikkeling van een app. 

• Maatwerk. Uit interviews en literatuur blijkt de noodzaak om apps op maat te 

maken voor specifieke doelgroepen. Dat kan dan overigens op twee manieren (1) 

door gebruikersgroepen te selecteren die geschikt zijn om de app te gebruiken 

(ofwel: niet elke doelgroep is geschikt) en/of (2) door het ontwerp van de app af te 

stemmen op de specifieke kenmerken/behoefte van de cliënt. Dit laatste kan op 

minimaal drie vlakken gebeuren: op (2a) inhoud, op (2b) cognitieve vaardigheden 

en op (2c) persoonskenmerken. 

• Inzicht bieden in eigen gedrag (feedback). Het monitoren van de voortgang van 

een gebruiker geeft betere resultaten door een hogere betrokkenheid en een hoge-

re bereidheid om te veranderen. Het biedt bewustwording en reflectie. Belangrijk is 

daarbij dat de gebruiker niet het gevoel krijgt gecontroleerd te worden.  

• Aandacht voor sociale contacten. Goede sociale steun is een belangrijk element 

voor het behalen van interventiesucces dat juist binnen apps gemakkelijk kan wor-

den ingebouwd (bijvoorbeeld een contactfunctie). Communicatie kan worden 

ingebouwd met: behandelaars (hierbij moet wel rekening worden gehouden met 

dat deze niet altijd bereikbaar willen zijn), peers en verwanten/vrijwilligers. Voor 

de laatste twee groepen geldt voor de specifieke toepassing van apps in een justi-

tiële context dat het hier om pro-sociale contacten moet gaan en juist niet om anti-

sociale contacten. Ook dient er aandacht te zijn voor mogelijke schaamtegevoelens 

richting verwanten, die contact zoeken in de weg kunnen staan. 

• Regie bij de gebruiker. Dit is een belangrijke voorwaarde die zowel voor de (ex-) 

gedetineerde als de behandelaar geldt. Functionaliteiten moeten altijd optioneel 

worden aangeboden waar ze door de gebruiker naar believen aan of uit kunnen 

worden gezet, of in ieder geval moet de intensiteit door middel van instellingen 

kunnen worden aangepast. Dat laatste geldt dus ook voor de (default) instellingen 



van push-based functionaliteiten (waar studies grotere effecten van vinden dan 

pull-based functionaliteiten). 

• Positieve benadering. Positieve emoties kunnen een krachtig middel zijn om de 

benodigde veerkracht bij gedetineerden om het anders en beter te doen, aan te 

wakkeren of te versterken, bijvoorbeeld door een vooraf ingesproken hulpbood-

schap. 
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• Reward systems. Een goede game play, die de speler blijft vasthouden, staat en 

valt met een uitgekiend automatisch beloningssysteem. Rewards werken vooral om 

bestaande motivatie te verhogen. In games ligt de nadruk vaak op uitdagingen; in 

een therapeutische context kan de nadruk beter liggen op ontspanning. 

5.2 Discussie 

Bij de ontwikkeling en inzet van een mobiele app onder (ex-)gedetineerden moet in ieder 

geval rekening worden gehouden met de zeer lastige doelgroep. Dat maakt dat maatwerk 

en motivatie zeer belangrijk zijn. Wat betreft motivatie geldt dat zowel de (ex-

)gedetineerde als de behandelaar gemotiveerd moeten zijn om met de app aan de slag te 

gaan. Dat kan het beste door de app op te nemen in de primaire werkprocessen en dus als 

ondersteuning van de dagelijkse activiteiten. Motivatie is zelfs zo belangrijk dat het weinig 

zin heeft om aan de slag te gaan met mensen die niet gemotiveerd zijn om te veranderen, 

laat staan om een app te gebruiken. Bij het testen van een nieuwe app zou dus het best 

gestart kunnen worden met een groep die al gemotiveerd is.  

Overigens komt uit dit onderzoek duidelijk naar voren dat gedragsverandering een proces 

van lange adem is onder (ex-) gedetineerden. Apps kunnen echter, als onderdeel van 

blended begeleiding, een kosteneffectieve manier bieden om begeleiding intensiever te 

maken (24/7) en langer door te zetten. Met ander woorden, het treatment window wordt 

vergroot. In die zin is een app cruciaal aanvullend, juist bij de lastige doelgroep die meer 

begeleiding nodig heeft.  



Bijlage 1. Zoekstrategie literatuur-

studies 

Studie 1 (breed): Re-integratie, e-health, apps 

De volgende zoektermen zijn gebruikt: 

Termen re-integratie Termen populatie Termen apps 

Reintegration Addiction App 

Return to society Mental health care Mobile applications 

Rehabilitation Forensic health care Wearable  

Restoration Cognitive behavioural therapy Carriable  

Work Aggression Mobile measurement  

Job Alcoholism/alcohol problems Mobile assessment  

Employment Drugs/drug problems Smart device  

Education Behavioural problems Ambulatory measurement 

Occupation Probation Ecological momentary assessment 

Financial problems/ 

responsibility 

Substance abuse E-health 

Debt Violent M-health 

Budget Antisocial Mobile technology 

Income Emotional well-being Telehealth 

Criminal friends Impulsivity Computer-assisted therapy 

Contacts Psychological problems Mobile health 

Peers Problem solving Tablet 

Gang(membership) Negative attitude Smart phone 

Family Self-efficacy Remote rehabilitation 

Partner  Mobile experience sampling 

Wife  Quantified self 

Girlfriend   

Spouse   

Housing   

House   

Home   

Living environment   

Household   

Neighbourhood   

Leisure activity   

Recreation   

Relaxation   

Intervention   

Therapy compliance   

 

Dit leidde tot de volgende query: 

Reintegration OR "Return to society" OR Rehabilitation OR Restoration OR Work OR Job 

OR Employment OR Education OR Occupation OR Financial* OR Debt OR Budget OR Income OR 

Friend* OR Contact* OR Peer* OR Gang* OR Family OR Partner OR Wife OR Girlfriend OR 

Spouse OR Housing OR House OR Home OR “Living environment” OR Household OR 

Neighbourhood OR Neighborhood OR Leisure OR Recreation OR Relaxation OR Intervention 

OR “Therapy compliance” 

AND 
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Addiction OR “Mental health*” OR “Forensic health*” OR “Cognitive behavioural therapy” 

OR “Cognitive behavioral therapy” OR Aggression OR Alcohol* OR Drug* OR “Behavioural 

problem*” OR “Behavioral problem*” OR Probation OR “Substance abuse” OR Violent OR 

Antisocial OR “Emotional well-being” OR Impulsivity OR “Psychological problem*” OR 

“Problem solving” OR “Negative attitude” OR Self-efficacy 

AND  

App OR "Mobile application*" OR Wearable OR Carriable OR Carryable OR "Mobile 

measurement" OR "Mobile assessment" OR "Smart device*" OR "Ambulatory measurement*" OR 

"Ecological momentary assessment*" OR E-health OR M-health OR “Mobile technology” OR 

Telehealth OR “Computer-assisted therapy” OR “Mobile health” OR Tablet OR “Smart 

phone” OR “Remote rehabilitation” OR “Mobile experience sampling” OR “Quantified self” 

 

Studie 2 (specifiek): Re-integratie, gedetineerden, apps 

Termen re-integratie Termen gedetineerden Termen apps 

Reintegration Prison App 

Return to society Probation Mobile applications 

Rehabilitation Detention Wearable  

Recidivism Prisoners Carriable  

Crime Offenders Mobile measurement  

Reoffending Delinquents Mobile assessment  

Desistance  Inmates Smart device  

Offender correction Parole Ambulatory measurement 

Relapse into crime Jail Ecological momentary assessment 

(Reduction of) criminogenic 

needs 

Imprisonment Telemedicine 

Restoration Forensic E-health 

Self-efficacy Criminal M-health 

Work Judicial Mobile technology 

Job Correctional Telehealth 

Employment Justice Computer-assisted therapy 

Education (ex) Convicts Mobile health 

Occupation  Tablet 

Addiction  Smart phone 

Alcoholism/alcohol problems  Remote rehabilitation 

Drugs/drug problems  Mobile experience sampling 

Substance abuse  Quantified self 

Emotional well-being   

Impulsivity   

Mental health   

Psychological problems   

Financial problems/ 

responsibility 

  

Debt   

Budget   

Income   

Criminal friends   

Contacts   

Peers   

Gang(membership)   

Family   

Partner   

Wife   

Girlfriend   

Spouse   



Negative attitude   

Antisocial attitude/mindset   

Housing   

House   

Home   

Living environment   

Household   

Neighbourhood   

Leisure activity   

Recreation   

Relaxation   

Analytic   

Problem solving ability/skills   

 

Op basis van deze termen is de volgende query opgesteld (voor alle databases): 

Reintegration OR "Return to society" OR Rehabilitation OR Recidivism OR Crime OR 

Reoffending OR Desistance OR "Offender correction" OR "Relapse into crime" OR 

"Criminogenic need*" OR Restoration OR Self-efficacy OR Work OR Job OR Employment OR 

Education OR Occupation OR Addiction OR Alcohol* OR Drug* OR “Substance abuse” OR 

“Emotional well-being” OR Impulsivity OR “Mental health*” OR “Psychological problem*” 

OR Financial* OR Debt OR Budget OR Income OR “Criminal friends” OR Friend* OR Contact* 

OR Peer* OR Gang* OR Family OR Partner OR Wife OR Girlfriend OR Spouse OR “Negative 

attitude” OR Antisocial* OR Housing OR House OR Home OR “Living environment” OR 

Household OR Neighbourhood OR Neighborhood OR Leisure OR Recreation OR Relaxation OR 

Analytic OR “Problem solving” 

AND 

Prison OR Probation OR Detention OR Prisoner* OR Offender* OR Delinquent* OR Inmate* 

OR Parole OR Jail OR Imprisonment OR Forensic OR Criminal OR Judicial OR Correction* 

OR Justice OR Convict* OR Ex-convict* 

AND  

App OR "Mobile application*" OR Wearable OR Carriable OR Carryable OR "Mobile 

measurement" OR "Mobile assessment" OR "Smart device*" OR "Ambulatory measurement*" OR 

"Ecological momentary assessment*" OR E-health OR M-health OR “Mobile technology” OR 

Telehealth OR “Computer-assisted therapy” OR “Mobile health” OR Tablet OR “Smart 

phone” OR “Remote rehabilitation” OR “Mobile experience sampling” OR “Quantified self” 





Bijlage 2. AMSTAR 2 - scores 

We volgen het advies van de auteurs (Shea, et al., 2017):54 

• Hoge kwaliteit: geen of één niet-kritieke zwakte – de systematische review 

geeft een accurate en uitgebreide samenvatting van de beschikbare studies op 

het betreffende thema. 

• Matige kwaliteit: meer dan één niet-kritieke zwakte – de systematische review 

kan een accurate samenvatting geven van de meegenomen beschikbare stu-

dies. 

• Lage kwaliteit: één kritiek zwakte met of zonder niet-kritieke zwaktes – de 

review heeft een ernstige tekortkoming en geeft mogelijk geen accurate en uit-

gebreide samenvatting van de beschikbare studies op het betreffende thema. 

• Zeer lage kwaliteit: meer dan één kritieke zwakte met of zonder niet-kritieke 

zwaktes – de review heeft meer dan één ernstige tekortkoming en er zou niet 

vanuit gegaan mogen worden dat de review een accurate en uitgebreide sa-

menvatting geeft van de beschikbare studies. 

Wij hebben de volgende items als kritieke domeinen benoemd: 

• 4: Did the review authors use a comprehensive literature search strategy? 

• 7: Did the review authors provide a list of excluded studies and justify the 

exclusions? (wij hanteerden dat het verklaren van de exclusies op hoger niveau 

voldoende was en dat er geen lijst bijgevoegd hoefde te zijn) 

• 8: Did the review authors describe the included studies in adequate detail? 

• 16: Did the review authors report any potential sources of conflict of interest, 

including any funding they received for conducting the review? 

Wanneer er sprake was van een meta-analyse zijn ook de volgende kritieke domeinen 

gekozen: 

• 11: If meta-analysis was performed did the review authors use appropriate 

methods for statistical combination of results? 

• 13: Did the review authors account for risk of bias in individual studies when 

interpreting/discussing the results of the review? 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 Waarbij wij de kwaliteitsschaal als leidraad hebben gebruikt bij deze literatuurstudie en de artikelen 

iets minder streng hebben beoordeeld als mogelijk zou zijn met de schaal. Zo hebben wij 

bijvoorbeeld het antwoord ‘partial yes’ als ‘yes’ geïnterpreteerd, omdat vrijwel geen enkele review 

voldeed aan de volledige set criteria. Ook hebben we het item ‘Did the review authors report on the 

sources of funding for the studies included in the review?’ niet meegenomen. 
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Bijlage 3. Overzichtstabel reviewartikelen aanverwante  

contexten 

Referentie  

review 

Type interventie / 

thema 

Doelgroep Aantal 

studies 

Methodologische 

aanpak 

onderliggende 

studies 

Kwaliteit 

review 

Conclusies effect 

(Twomey, 

O'Reilly, & 

Meyer, 2017) 

Cognitieve gedragstherapie op 

de computer 

Mensen die last hebben van 

depressie en gebruik maken 

van CGT programma 

‘Deprexis’ 

8 Alleen RCTs met 

mogelijkheid tot 

controle op basis van 

wachttijd, verlate 

behandeling, geen 

behandeling, etc. 

Meta-analyse:  

hoog 

Meta-analyse heeft laten zien dat Deprexis 

effectief is voor het behandelen van depressieve 

symptomen (effectsize g = 0.54, 95% CI: 0.39–

0.69) in vergelijking met wachtlijstcontrolegroe-

pen. De mate van begeleiding door een 

behandelaar bleek niet van invloed op het effect.  

(Păsărelu, 

Andersson, 

Bergman 

Nordgren, & 

Dobrean, 2017) 

Cognitieve gedragstherapie via 

internet 

Mensen met angst en 

depressie 

19 Randomized 

trials die 

transdiagnostic en 

tailored iCBT 

vergelijken 

Meta-analyse: 

hoog 

Transdiagnostische op maat gemaakte 

cognitieve gedragstherapie via internet is een 

veelbelovend interventie die een gemiddelde tot 

groot effect heeft op het verminderen van de 

symptomen van angst en depressiviteit (angst: 

g = .82, 95% CI: .58–1.05, depressie: g = .79, 

95% CI: .59–1.00). Ook is het effect op 

beoordeling van kwaliteit van leven gemiddeld 

(g = .56, 95% CI: .37–.73). Controlecondities 

betroffen hoofdzakelijk wachtlijsten, hoewel ook 

enkele vergelijkbare behandelingen werden 

aangeboden (online discussie groepen en 

patiënten wekelijks contacteren met het doel 

aandacht schenken). 

(Titov, 2007) Cognitieve gedragstherapie via 

de computer 

Mensen met angststoornis of 

depressie 

26 RCTs Matig De therapie is veelbelovend, zeker als er ook 

begeleiding van een therapeut is. Er moet nog 

wel veel ontwikkeld worden aan cognitieve 

gedragstherapie via de computer. 

(Newby, 

Twomey, Yuan 

Li, & Andrews, 

Transdiagnostische cognitieve 

gedragstherapie via de 

computer 

Volwassenen die verhoogde 

symptomen hebben van 

angst, depressie, een 

17 RCTs Meta-analyse: 

matig 

TD-CGT via de computer werkt beter dan 

controlecondities (wachtlijst, actief, standaard 

zorg) op depressie (g's=.84), angst (g=.78) en 
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2016) angststoornis hebben of een 

mix van bovenstaande. 

kwaliteit van leven (g=.48).  

De vergelijking met de wachtlijst 

controleconditie was het grootst (g=.93), 

gevolgd door de actieve controlegroep (g=.59) 

en de standaard zorg (g=.37). De effecten zijn 

vergelijkbaar met die van stoornis specifieke 

CGT programma’s via computer maar zijn meer 

praktisch, efficiënter en geven de mogelijkheid 

om comorbiditeit te adresseren. 

(Vallury, Jones, 

& Oosterbroek, 

2015) 

Cognitieve gedragstherapie via 

de computer 

Mensen met angst- of 

depressiestoornis 

woonachtig in 

buitengebieden 

11 Combinatie van 

designs  

Hoog Studies laten zien dat CGT via de computer 

waardevol kan zijn voor het verhogen van de 

toegankelijkheid tot psychologische therapie in 

het buitengebied. Het is waarschijnlijk effectief 

voor deelnemers. 

(Waller & 

Gilbody, 2009) 

Cognitieve gedragstherapie via 

de computer 

Mensen met angststoornis of 

depressie 

26 + 5 +5 RCTs/cohort, 

kwalitatief, surveys 

Matig CGT via de computer is een veelbelovende 

technologie, met gedemonstreerde effectiviteit. 

Om ze effectief in te zetten, moeten barrières 

voor weggenomen worden.  

(Peñate & 

Fumero, 2016) 

Internet computergebaseerde 

psychologische behandelingen 

(cognitieve gedragstherapie) 

Angststoornissen 11 

systematische 

reviews en 

meta-

analyses 

Online behandeling vs. 

controlegroepen 

Matig Bij verschillende studies zijn grote effect sizes 

gevonden t.o.v. controlegroepen die geen 

behandeling hebben gekregen en vergelijkbare 

resultaten met face-to-face therapieën. Therapie 

via internet is nog succesvoller als deze wordt 

gecombineerd met contact met een therapeut. 

Sommige systematische reviews vinden hoge 

uitvalpercentages. 

(Leavey & 

Hawkins, 2017) 

Cognitieve gedragstherapie 

face-to-face of via e-health 

Volwassenen met 

zelfmoordneigingen 

26 RCTs Meta-analyse: 

hoog 

Statistisch significant klein tot medium effect 

(SMD = −0.24, 95% CI: −0.41 tot −0.07) voor 

face-to-face CGT in het verminderen van 

suïcidale gedachten en gedrag, hoewel er grote 

heterogeniteit was tussen de studies. Er was te 

weinig bewijs om te kunnen stellen dat CGT via 

e-health effectief is voor het verminderen van 

suïcidale gedachten en gedrag bij volwassenen. 

Het aantal onderzochte studies was klein. 

(Tumur, 

Kaltenthaler, 

Ferriter, 

Beverley, & 

Parry, 2007) 

Cognitieve gedragstherapie via 

de computer 

Mensen met OCD (obsessiv-

compulsive disorder) 

4 RCTs, non-RCTs Hoog 4 studies over programma ‘BTSteps’. OCD-

patiënten kunnen baat hebben bij cognitieve 

gedragstherapie via de computer. 



(Rathbone, 

Clarry, & 

Prescott, 2017) 

Cognitieve gedragstherapie via 

apps 

Mental health 8 RCTs Hoog mHealth apps met CGT-principes zijn effectief 

voor een aantal psychische stoornissen, maar de 

effectiviteit op de lange termijn moet nog 

worden onderzocht.  

(Sijbrandij, 

Kunovski, & 

Cuijpers, 2016) 

Cognitieve gedragstherapie via 

internet 

Mensen met PTSS 12 RCTs Meta-analyse: 

hoog 

De bevindingen uit dit artikel laten zien dat 

therapie via internet zoals cognitieve 

gedragstherapie een effectieve behandeling kan 

zijn voor mensen met PTSS, vooral als er ook 

begeleiding plaats vindt van een therapeut. 

Wanneer deze studies werden vergeleken met 

de controlecondities wachtlijst en 

standaardbehandeling was de effect size 

medium (g = 0.71, 95% CI 

[0.49–0.93], P<.001, matige heterogeniteit). De 

effect size was klein in vergelijking met andere 

interventies (g = 0.28, 95% CI [−0.00 to 0.56], 

P = .05, lage heterogeniteit). 

(Schueller, 

Aguilera, & Mohr, 

2017) 

Ecological momentary 

interventies 

 

Mensen met een depressie of 

angsten 

Narrative, 

niet duidelijk 

Er worden artikelen 

over EMI’s besproken 

Zeer laag Bewijs ondersteunt dat EMIs mogelijke gunstig 

zijn om depressie en angsten te verminderen 

alsook andere aspecten gerelateerd aan mentale 

gezondheid (zoals stress, acceptatie, kwaliteit 

van leven). Op het moment zijn EMIs nog 

gelimiteerd, ze hebben een vorm van 

gebruikersinitiatief nodig zoals een verzoek en 

ze kunnen nog onhandig overkomen omdat ze 

geen weet hebben van persoonlijke 

karakteristieken en de context van dat moment. 

(Gee, Griffiths, & 

Gulliver, 2016) 

Ecological Momentary 

Interventions via mobiele 

technologie 

Stress en angst 15 RCTs Meta-analyse: 

Hoog 

Klein significant effect van EMI op het 

verminderen van algemene angst (=0.32, 95% 

CI, 0.12-0.53). Bij studies over stress bleek EMI 

effectief vergeleken met de controle- en 

vergelijkbare groepen. Uit studies over paniek 

en sociale angst kwamen wisselende resultaten. 

(Baltasar-Tello, 

Miguélez-

Fernández, 

Peñuelas-Calvo, 

& Carballo, 2018) 

Ecological Momentary 

Assessment 

Kinderen en jongeren met 

stemmingsstoornissen 

13 Combinatie van 

designs 

Matig EMA was bruikbaar in het beoordelen van 

stemmingen op gegeven momenten in de eigen 

omgeving. Studies lieten ook hoge voltooiing en 

tevredenheidsscores zien.  

(Heron & Smyth, 

2010) 

Ecological momentary 

interventions via palmtop 

Ambulante behandelingen 

voor stoppen met roken, 

27 Combinatie van 

designs 

Zeer laag EMI is geaccepteerd, goed toepasbaar en 

effectief in het behandelen van een variëteit aan 
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computers of mobiele telefoons  afvallen, angst, diabetes, 

eetstoornissen, 

alcoholgebruik, gezond eten 

en lichaamsbeweging. 

gezondheidsgedrag en fysieke en psychologische 

symptomen.  

(O'Connor, 

Munnelly, 

Whelan, & 

McHugh, 2018) 

eHealth behandelingen Mensen mentale problemen 

(angst, depressie, 

eetstoornis, chronische pijn)  

21 RCTs  Meta-analyse: 

hoog 

De bevindingen tonen aan dat eHealth 

significant beter is dan inactieve 

controlecondities (wachtlijst of geen 

behandeling) in het behandelen van 

depressiviteit en angst (g = 0.52 en g = 0.32). 

Ook is eHealth significant effectiever dan een 

actieve controlegroep (controle voor de effecten 

van aandacht en activiteit) (depressie g = 0.29 

en angst g = 0.31). Er zijn geen significante 

verschillen waargenomen met betrekking tot 

vergelijkbare interventies.  

(Tozzi, 

Nicolaidou, 

Galani, & 

Antoniades, 

2018) 

eHealth voor angstmanage-

ment 

Kinderen en adolescenten 

met angststoornissen 

19 

programma’s 

(25 studies) 

Combinatie van 

designs (25 artikelen 

over 10 klinische 

trials) 

Matig/hoog Internetinterventies zijn effectief in het 

verminderen van symptomen van 

angststoornissen wanneer deze worden afgezet 

tegen geen behandeling. Of het effect gelijk is 

aan face-to-face behandeling is onduidelijk, 

vanwege het gebrek aan data.  

(Kip, Bouman, 

Kelders, & Van 

Gemert-Pijnen, 

2018) 

eHealth Delinquenten in de 

forensische gezondheidszorg 

50 Alle studie designs zijn 

meegenomen 

Matig Bevestiging van de voordelen van technologie, 

bijv. het verkrijgen van unieke data over 

delinquenten, (veronderstelde) effectiviteit en 

de mogelijkheid tot maatwerk. De voordelen 

worden echter nog niet ten volle benut. 

(Gaebel, et al., 

2016) 

eMental health interventies Psychotische stoornissen 13 Combinatie van 

designs 

Hoog De gereviewde studies leveren sterk bewijs dat 

web- en mobiele interventies voor mensen met 

schizofrenie en/of andere psychotische 

stoornissen haalbaar en acceptabel zijn voor 

zowel patiënten als verzorgers. Er was matig 

bewijs dat eMental health interventies specifieke 

elementen van processen zoals symptoom 

monitoring, ziektemanagement, gedeelde 

besluitvorming, informatievoorziening en 

empowerment verbeterden. Ook was er 

voorzichtig bewijs voor dat ze ook uitkomsten 

kunnen verbeteren door symptoomvermindering 

en bevorderen van therapietrouw. Belangrijk is 

ook verbetering van de toegang tot (flexibele) 



zorg en vermindering van stigma.  

(Naslund, 

Marsch, McHugo, 

& Bartels, 2015) 

mHealth en eHealth 

interventies 

Ernstig psychische 

stoornissen 

46 Combinatie van 

designs 

Matig/hoog Bevestiging van de haalbaarheid en acceptatie 

van mHealth en eHealth onder mensen met 

ernstige psychische stoornissen. Geen 

conclusies over effectiviteit. 

(Donker, et al., 

2013) 

mHealth Depressie, angst, 

middelenmisbruik, 

slaapstoornissen, 

zelfmoordneigingen, 

zelfbeschadiging, 

psychotische stoornissen, 

eetstoornissen, stress en 

gokken 

8 artikelen 

over 5 apps 

Studies met een pre- 

to posttest design of 

vergelijking met een 

controlegroep 

Hoog Significante verlaging van depressie, stress en 

middelengebruik gevonden (conclusie gebaseerd 

op klein aantal studies, dus hoge risk of bias). 

Voor de meerderheid van de apps is echter geen 

wetenschappelijk bewijs beschikbaar.  

(Sheehan & 

Hassiotis, 2017) 

Digitale mental health en 

verstandelijke beperkingen 

Verstandelijk beperkten Narrative 

review, niet 

duidelijk 

Geen methodologische 

verantwoording 

beschreven 

Zeer laag Digitale interventies (in de vele vormen die ze 

kunnen aannemen) lijken effectieve(re) en 

goedkope(re) behandelingen. Alleen is er een 

gebrek aan empirische data om de effectiviteit 

en veiligheid te beamen en daarom is de 

toepassing van nieuwe technologieën beperkt 

gebleven voor verstandelijk gehandicapten.  

(Daker-White & 

Rogers, 2013) 

Telehealth Mensen met schizofrenie  17 Kwantitatief en 

kwalitatief 

Matig Telehealth hoeft niet effectiever te zijn dan 

standaard treatment. Er schuilen gevaren in 

gebruik van internet voor zorg, b.v. informatie 

overload, benodigde skills bij patiënten en 

telehealth wordt vooral door bepaalde groepen 

mensen gebruikt (vrouwen, werkenden).  

(de Wildt & 

Vedel, 2013) 

Telehealth Verslaving Niet bekend Niet bekend Laag Er zijn concrete mogelijkheden beschikbaar om 

de behandeling van verslaving te verbeteren. 

Nederlands onderzoek heeft daar een 

belangrijke bijdrage aan geleverd. 

(Osenbach, 

O'Brien, 

Mishkind, & 

Smolenski, 2013) 

Synchronous telehealth Depressie 14 RCTs Meta-analyse: 

hoog/matig 

Er is geen bewijs dat ‘synchronous telehealth’ 

minder effectief is dan nontelehealth manieren 

van depressie-behandeling (g = 0.14, SE = 

0.08, 95% CI = [−0.03, 0.30], P = .098, I2 = 

49.74%) 

(Tofighi, 

Abrantes, & 

Stein, 2018) 

Op technologie gebaseerde 

interventies 

Alcohol- en middelenver-

slaafden 

8 Enkele RCTs, de rest 

onbekend 

Zeer laag  Maatwerk zorgt voor een groter effect van de 

interventie. Geautomatiseerd contact werkt 

demotiverend, dus koppeling aan een 

behandelaar is wel van belang.  

(Kaner, et al., Digitale interventies om Probleemdrinkers 57 Alleen RCT designs Meta-analyse: Gepersonaliseerd advies met behulp van 
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2017) alcoholproblematiek en -

consumptie te verminderen 

met individual cluster 

of stepped wedge 

design 

matig computers of mobiele apparaten kan helpen bij 

het reduceren van problematisch drinken met 

een gemiddelde afname van drie glazen per 

week vergeleken met controlecondities 

(minimale of geen interventie). Digitaal advies 

maakt weinig tot geen verschil in het 

verminderen van drinken ten opzichte van face-

to-face gesprekken. 

(Boumparis, 

Karyotaki, 

Schaub, Cuijpers, 

& Riper, 2017) 

Internet interventies om het 

gebruik van illegale middelen 

(opiaten, cocaïne en 

amfetaminen, etc.) te 

verminderen 

Gebruikers van illegale 

middelen 

17 RCTs Meta-analyse: 

hoog 

Internet interventies laten kleine significante 

effecten zien in het doen afnemen van het 

gebruik van middelen tijdens nabehandeling (g 

= 0.31; 95% CI = 0.23–0.39, P < 0.001) en 

follow-up evaluatie (g = 0.22; 95% CI = 0.07–

0.37; P = 0.003). Vanwege het kleine aantal 

studies voor sommige middelen moeten de 

bevindingen met voorzichtigheid worden geduid. 

(Hoch, Preuss, 

Ferri, & Simon, 

2016) 

Computer interventies niet-

klinische setting 

Cannabisgebruikers 4 RCTs met of zonder 

extra begeleiding 

naast de interventie 

Meta-analyse: 

hoog 

De gezamenlijke effecten voor alle vier de RCTs 

laten zien dat interventies via internet/computer 

effectief kunnen zijn voor het verminderen van 

cannabisgebruik buiten een klinische setting 

(effect size 0,11, drie maanden follow-up). 

Controlegroepen waren enkel beoordeling, 

informatie via een zelftest of website en 

uitgestelde behandeling. Computer interventies 

hebben potentie om behandelingen beschikbaar 

te maken voor de hele populatie en kan ervoor 

zorgen dat de hindernissen om behandeling te 

starten lager worden. 

(Danielsson, 

Eriksson, & 

Allebeck, 2014) 

Ondersteuningsprogramma via 

telefoon of internet 

 

Mensen die verslaafd zijn 

aan gokken, roken of alcohol 

drinken. 

74 RCTs  Hoog Telefonische hulplijnen kunnen een effect 

hebben op het roken van tabak. Geen studies 

gevonden die zich bezighouden met hulplijnen 

voor alcoholgebruik waar telefonisch contact niet 

vooraf werd gegaan door persoonlijk contact. 

Daarom is meer onderzoek nodig om te zien of 

hulplijnen ook effect hebben op gokken of 

alcoholgebruik. De review liet onzekere 

resultaten zien betreffende internet-

interventies: RCTs met een algemene populatie 

zijn schaars, vooral voor gokken. Omdat de 

meerderheid (61%) van de studies voor 



alcoholgebruik studenten in de populatie had, is 

de generaliseerbaarheid twijfelachtig. 

(Tait, 

Spijkerman, & 

Riper, 2013) 

Internet interventies Cannabisverslaafden 10 RCTs Meta-analyse: 

hoog 

In de meta-analyse is gevonden dat er een klein 

maar significant effect (0.16) is voor 

internet/computer interventies voor het 

verminderen van cannabisgebruik. Het effect 

van deze interventies is kleiner dan het effect 

van persoonlijke (0.58) interventies. Er werden 

actieve controlegroepen en wachtlijst 

controlegroepen gebruikt (geen significant 

verschil in effect tussen beide). 

(Khadjesari, 

Murray, Hewitt, 

Hartley, & 

Godfrey, 2010) 

Computerinterventies zonder 

verdere begeleiding 

Alcohol consumptie 

verminderen 

24 RCTs Meta-analyse: 

hoog 

Computerinterventies zijn effectiever dan 

minimale controlegroepen (alleen 

beoordelingen) bij het verminderen van 

alcoholgebruik onder studenten en niet-

studenten (gemiddeld 3,24 glazen). Voorzichtig 

interpreteren vanwege methodologische 

zwaktes. 

(White, et al., 

2010) 

Online interventies  Alcoholmisbruik 17 RCTs Meta-analyse: 

hoog/matig 

Beschikbaar bewijs suggereert dat online alcohol 

interventies nuttig kunnen zijn voor gebruikers, 

met name problematische drinkers. Effect sizes 

liggen tussen de 0,02 en 0,81 (gemiddeld 0,42). 

(Rooke, 

Thorsteinsson, 

Karpin, 

Copeland, & D., 

2010) 

Computerinterventie Alcoholconsumptie  42 RCTs Meta-analyse: 

hoog/matig 

De gewogen effect size van computerinterven-

ties voor alcoholgebruik was d = 0.22,P < 0.001 

(controlegroepen: actief of aandacht/placebo). 

Behandelingen via de computer (met minimaal 

face-to-face contact) kunnen een 

kosteneffectieve manier zijn om ongecompli-

ceerde gevallen van middelengebruik te 

behandelen. 

(Nesvag & 

McKay, 2018) 

Digitale platforms Verslaving 43 Kwantitatief en 

kwalitatief 

Matig De digitale interventies die hier zijn onderzocht 

zijn haalbaar, maar niet consistent effectief in 

het bijstaan van mensen in hun herstel van 

middelenmisbruik. 

(Sundström, 

Blankers, & 

Khadjesari, 

2017) 

Computerinterventies Alcoholgebruikers 14 reviews RCTs Review van 

reviews: 

matig 

Voornamelijk positief bewijs voor 

computerinterventies voor alcoholgebruik. 

(Tofighi, 

Nicholson, 

SMS Alcohol- en drugsverslaafden 11 RCTs, quasi-RCTs en 

feasilibity 

Matig Interventies via SMS blijken haalbaar voor 

diverse verslavingen.  
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McNeely, 

Muench, & Lee, 

2017) 

(Fowler, Holt, & 

Joshi, 2016) 

Mobiele technologie gebaseerde 

interventies 

Volwassen alcoholgebruikers 8 Studies met een 

controlegroep 

Hoog De meerderheid van de studies vond positieve 

effecten van de interventies, zelfs met alle 

onderlinge verschillen in de interventies. De 

studies gaven echter vooral voorlopige 

resultaten; onderzoek staat nog in de 

kinderschoenen. 

(Newman, 

Szkodny, Llera, & 

Przewworski, 

2011) 

Zelfhulptherapieën die gebruik 

maken van technologie 

Drugs- en alcohol misbruik; 

roken 

60 Combinatie van 

designs 

Zeer laag Zelfhulp cognitieve en gedragsinterventies via 

computers zijn effectief, maar enig contact met 

een therapeut is belangrijk om verslaving beter 

te behandelen. Studies bevatten echter veel 

methodologische problemen. 

(Quanbeck A. , 

Chih, Isham, 

Johnson, & 

Gustafson, 2014) 

Behandeling via mobiele 

telefoon 

Alcoholverslaving 20 studies 

over 14 

interventies 

Combinatie van 

designs 

Laag Hoewel sms-gebaseerde apps positieve effecten 

lijken te hebben, zijn ze vermoedelijk niet 

voldoende om alcoholverslaving te behandelen. 

Apps die meerdere tools en maatwerk gebruiken 

hebben de sterkste theoretische basis en geven 

de sterktes lange termijn effecten.  

(Cuijpers, 

Kleiboer, 

Karyotaki, & 

Riper, 2017) 

Therapieën op internet voor 

behandelen depressie 

Mensen met een depressie Narrative, 

niet duidelijk 

Er worden alleen 

meta-analyses 

besproken 

Zeer laag Sinds 1990 is het duidelijk geworden dat 

internet interventies effectief kunnen zijn in het 

behandelen van depressie en andere mentale 

aandoeningen. Ook zijn er enkele indicaties dat 

ze minder effectief zijn dan face-to-face 

interventies. De enige eis voor eenzelfde 

effectiviteit is menselijke coaching om de patiënt 

door de interventie heen te helpen. Zonder 

coaching zijn de effecten nog steeds significant, 

maar veel kleiner dan met begeleiding. 

(Cuijpers & 

Riper, 2014) 

Psychotherapeutische internet 

interventies 

Mensen met een depressie Narrative, 

niet duidelijk 

Combinatie van 

designs 

Zeer laag Begeleide zelfhulp interventies zijn effectief in 

het behandelen van depressie en er is geen 

reden om aan te nemen dat dit minder effectief 

is dan face-to-face behandeling. Onbegeleide 

internet interventies zijn minder effectief dan 

begeleide, maar hebben ook een significante 

invloed op de mate van depressieve 

symptomen.  

(Richards & 

Richardson, 

Pyschologische behandelingen 

via de computer 

Depressie 19 RCTs Meta-analyse: 

matig/hoog 

Er is bewijs gevonden voor effectiviteit onder 

verschillende condities en tevredenheid onder 



2012) deelnemers (d = .56 [CI] -.71, -.41). Het 

zorgde voor een vermindering in 

zelfgerapporteerde symptomen en klinisch 

significant herstel van depressie. Interventies 

die samen met een traditionele behandeling 

werden gegeven behaalden betere uitkomsten 

en een lager risico op terugval. 

(Young, et al., 

2018) 

Online lifestyl interventies Depressie 7 RCTs Hoog/matig Online lifestyle interventies hebben potentie als 

aanvullende behandeling voor depressie en 

kunnen significante verbeteringen in symptomen 

teweegbrengen wanneer gericht op lifestyl 

gedragsveranderingen. 

(Paganini, 

Teigelkötter, 

Buntrock, & 

Baumeister, 

2018) 

Internet- en smartphone-

gebaseerde interventies 

Depressie 12 RCTs Hoog/matig Deze interventies hebben de potentie om een 

kosteneffectieve toevoeging te zijn om 

bestaande interventies, maar methodologisch 

betere studies zijn nodig. 

(Torous & Powell, 

2015) 

Smartphone apps Mensen met een depressie of 

bipolaire stoornis 

14 Combinatie van 

designs 

Zeer laag Apps voor depressie deden voornamelijk aan 

actieve data collectie (het zelf rapporteren van 

symptomen), terwijl apps voor bipolaire 

stoornissen vooral passief waren in de 

dataverzameling om gedrag waar te nemen. Het 

bestaande bewijs is tot op het moment van 

schrijven grotendeels preliminair.  

(Berryhill, et al., 

2018) 

Videoconferencing Depressie 33 RCTs en non-RCTs Hoog Het behandelen van depressie via 

videoconferencing is veelbelovend, maar meer 

onderzoek is nodig om de effectiviteit onder 

verschillende doelgroepen en contexten vast te 

stellen. 

(Newman, 

Szkodny, Llera, & 

Przeworski, 

2011) 

Zelfhulptherapieën die gebruik 

maken van technologie 

Angst en depressie Meer dan 100 Combinatie van 

designs 

Zeer laag Computerinterventies lijken effectief in de 

behandeling van angst en depressie. 

Meewerking is echter lager wanneer technologie 

wordt gebruikt in combinatie met weinig of geen 

menselijk contact. 

(Richards, 

Richardson, 

Timulak, & 

McElvaney, 

2015) 

Behandeling via internet Algemene angststoornis 20 (11 RCTs) Combinatie van 

designs 

Meta-analyse 

op RCTs: 

Hoog/matig 

Positieve uitkomsten voor symptomen van 

algemene angststoornis vergeleken met de 

wachtlijstcontrolegroep (d = -.91). Data is zeer 

hetereogeen. 

(Menon, Rajan, & Behandeling via de mobiele Mensen met psychische 24 Combinatie van Hoog Literatuur benadrukt de mogelijke voordelen, 
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Sarkar, 2017) telefoon stoornissen (depressie, 

bipolariteit, angststoornis-

sen, schizofrenie en/of 

drugsgebruik) 

designs haalbaarheid en aannemelijkheid van 

psychotherapeutische interventies via de 

mobiele telefoon voor verschillende 

psychiatrische stoornissen. Er is echter weinig 

bekend over de effectiviteit.  

(Chan, Hirai, & 

Tsoi, 2015) 

Cognitieve remediëring via de 

computer 

 

 

Patiënten gediagnosticeerd 

met schizofrenie, bipolariteit 

of schizo affectieve stoornis 

9 RCTs  Meta-analyse: 

hoog 

Patiënten die deelnamen hadden 20% vaker een 

baan, werkten 19,5 dagen langer per jaar en 

verdienden 959 dollar meer per jaar dan 

personen die niet deelnamen. Conclusie luidt 

dus dat cognitieve remediëring via de computer 

de productiviteit kan verhogen voor patiënten 

met mentale ziektes. Door meer economische 

mogelijkheden neemt hun kwaliteit van leven 

toe en vermindert het de financiële last op het 

gezondheidssysteem.  

(Killikelly, He, 

Reeder, & 

Wykes, 2017) 

Mobiele en web-interventies - 

therapietrouw 

Mensen die lijden aan 

psychoses 

20 RCTs, feasilibity en 

observatief 

Hoog Therapietrouw bleek robuust (jonge mannen 

bleken minder therapietrouw dan andere 

groepen). Ook de duur van de studie is een 

belangrijke voorspeller van therapietrouw.  

(van der Krieke, 

Wunderink, 

Emerencia, de 

Jonge, & 

Sytema, 2014) 

Zelfmanagement in omgaan 

met ziekte 

Mensen met een psychische 

stoornis, zoals schizofrenie 

28 Artikelen met originele 

data, geen reviews 

(14 trial studies (11 

RCT, 3 non-RCT) en 

14 studies naar 

haalbaarheid en 

aannemelijkheid 

Meta-analyse: 

laag 

Samengenomen effectgroottes waren groot voor 

medicatiemanagement (.92), en klein voor 

psycho-educatie (.37) en communicatie en 

gedeeld beslissingen nemen (.21). Voor overige 

studies zijn individuele effectgroottes berekend. 

Enige economische evaluatie gaf aan dat op de 

korte termijn e-mental health interventies meer 

kosten. E-mental health zijn minstens zo 

effectief als standaard zorg of niet-

technologische aanpakken. 

(Paul, Carey, 

Sanson-Fisher, 

Houlcroft, & 

Turon, 2013) 

Effect van web-interventie op 

psychosociale uitkomsten 

Chronische fysieke en 

mentale ziektes 

36 RCT; controlled clinical 

trial; controlled before 

and after trial; 

interrupted time series 

Hoog Er is geen eenduidig bewijs gevonden voor de 

effectiviteit. De meeste positieve effecten zijn 

gevonden voor interventies gericht op mensen 

met mentale ziektes.   

(Lui, Barry, & 

Marcus, 2017) 

Apps Psychotherapy 21 RCTs en single group 

trials 

Matig/laag Momenteel is er onvoldoende empirisch bewijs 

voor een enkele specifieke app om als evidence-

based te kunnen worden bestempeld. Een aantal 

methodologische beperkingen zorgen ervoor dat 

we geen conclusies kunnen trekken over 

effectiviteit.  

(Batra, et al., Digitale technologie Patiënten met ernstige 18 Combinatie van Hoog/matig Hoge bruikbaarheid en haalbaarheid van digitale 



2017) psychische aandoeningen designs technologie (vooral apps) op de korte termijn 

voor deze doelgroep. Ook een indicatie van 

werkzaamheid en effectiviteit. Gebruikers waren 

betrokken en mobiele beoordelingen worden als 

behulpzaam gezien in het monitoren van 

ziektesymptomen. 

(Walsh, Golden, 

& Priebe, 2016) 

Technologie gebaseerde 

monitoring van psychische 

gezondheidssymptomen 

Mensen met psychische 

problemen 

42 Combinatie van 

designs 

Matig Symptoommonitoring lijkt geaccepteerd, 

gegeven de matig tot sterke mate van 

participatie en positieve reacties. Het kan een 

haalbare aanvulling zijn op de klinische aanpak. 

Er is echter weinig data beschikbaar en studies 

zijn heterogeen. 

(Fletcher, et al., 

2018) 

Video to home Mental health 10 Kwantitatief en 

kwalitatief 

Laag VtH biedt betere toegang tot de psychische 

gezondheidszorg voor moeilijk bereikbare 

patiënten. 

(Ebert, et al., 

2018) 

Internet- en smartphone-

gebaseerde interventies 

Mental health onbekend RCTs Laag Internet- en smartphone-gebaseerde 

interventies hebben de potentie om de 

psychische gezondheid te verbeteren en zouden 

verder geïmplementeerd moeten worden in de 

standaardzorg. 

(Fulford, 

McSwiggan, 

Kroll, & 

MacGillivray, 

2016) 

Gebruik van ICT Mensen met stemmings-

stoornissen 

34 Kwalitatief of mixed-

method 

Hoog ICT biedt kansen om stemmingsstoornissen 

onder controle te houden door relevante kennis 

op te doen, hulp zoeken en krijgen, een gevoel 

van zelfcontrole krijgen, timemanagement 

technieken leren, verantwoordelijkheid nemen 

en bewustzijn vergroten. Toegang tot social 

networks kan bijdragen aan sociale steun.  

(Olthuis, et al., 

2016) 

Behandeling op afstand (via 

telefoon, internet, mail, 

videoconferencing) 

PTSS 19 RCTs Meta-analyse: 

hoog 

Behandeling op afstand leidde tot significante 

binnengroep verbeteringen in PTSS-symptomen 

na de behandeling (g = 0.81, 95% CI 0.65 – 

0.97) en bij 3-6 maanden follow-up (g = 0.78, 

95% CI 0.59 – 0.97). Voor depressie en 

kwaliteit van leven worden vergelijkbare 

medium effecten gevonden (post-treatment en 

follow-up). Effecten zijn het grootst wanneer de 

vergelijking met de wachtlijstcontrolegroep 

wordt gemaakt (PTSS g = 0.68, 95% CI 0.51 – 

0.86).  

Vergeleken met face-to-face interventies gaf 

behandeling op afstand geen significant andere 
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PTSS uitkomen post-treatment, maar 

resulteerde wel in mindere uitkomsten bij de 3-6 

maanden follow-up (g = -0.25, 95% CI -0.44 - -

0.07).  

(Bunge, et al., 

2016) 

Gedragsinterventie 

technologieën en 

psychotherapie 

Kinderen en jongeren met 

gediagnosticeerde 

psychische problemen 

53 Experimenteel, quasi-

experimenteel, of pre-

post designs 

Laag Bewijs gevonden voor effect, vooral voor 

depressive, angst, OCD, ODD, CD en 

gedragsproblemen. Weinig bewijs voor ADHD. 

(Gustafson, et 

al., 2011) 

Zelfmanagement zorg door ICT Chronisch zieken, w.o. 

verslaving aan alcohol (en 

andere middelen) 

34 (w.v. 6 

over 

verslaving) 

RCTs Laag Als ICT wordt ingezet voor monitoring en ‘push-

based’ interventies (de computer start een actie 

waar de patiënt op moet reageren) is de 

effectiviteit veel hoger dan wanneer er alleen 

therapie wordt gegeven via ICT (pull-

intervention).  

(Wang, et al., 

2014) 

Smartphone interventies Chronisch zieken (diabetes, 

mentaal, overgewicht, 

kanker) 

16 Clinical trials Hoog e-Health apps zorgden ervoor dat chronisch 

zieken zich zekerder voelden in de kennis dat 

hun ziekte gemonitoord werd, participeerde 

effectiever in hun zelfmanagement en voelde 

meer betrokkenheid van hun behandelaar. 

(Shingleton & 

Palfai, 2016) 

Motivational interviewing 

interventies via technologie 

geleverd 

Gezondheidsgedrag 41 Combinatie van 

designs 

Hoog De methode is haalbaar en geaccepteerd, maar 

er is weinig data over effectiviteit. Wel een 

indicatie van positieve gedragsverandering.  

 



Bijlage 4. Overzicht apps voor (ex-)gedetineerden 

App Doelgroep Omschrijving Theorie Technologie Kwaliteit onderzoek Resultaat onderzoek 

A-CHESS 

relapse 

prevention app 

(Verenigde 

Staten) 

Mensen met een 

drugs- of 

alcoholverslaving die 

hun behandeling 

hebben afgerond – 

onderzocht in 

hoeverre toepasbaar 

op de doelgroep van 

‘drug court 

participants’. 

De app is een aanvulling 

op het reguliere 

behandelplan ter 

voorkoming van terugval 

en richt zich op verslaving 

en psychische 

problematiek (Johnson, et 

al., 2016). 

De app is gebaseerd 

op de Self-

determination theory 

(SDT) (Ryan & Deci, 

2000) en bevat tools 

om het terugvalproces 

bij verslaving te 

doorbreken (Marlatt & 

George, 1984). 

App Geen controlegroep en 

slechts 30 deelnemers.  

Voor de doelgroep 

alcoholverslaafden 

(algemeen) werd een 

RCT ingezet. 

Johnson (2016) 

onderzocht in hoeverre 

‘drug court 

participants’ – die al 

onder toezicht staan 

en ondersteuning 

hebben – een 

dergelijke app zouden 

gebruiken en nuttig 

vinden. Het bleek dat 

de app regelmatig 

werd gebruikt 

(gemiddeld 62% van 

de dagen over 4 

maanden), vooral 

social networking 

tools. 

Wel effectief bevonden 

voor de doelgroep 

alcoholverslaafden 

(Quanbeck A. , Chih, 

Isham, Johnson, & 

Gustafson, 2014). De 

patiënten in de 

interventiegroep 

rapporteerden 57% 

minder ‘risky drinking 

days’ dan de patiënten 
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in de controlegroep. 

Breaking Free 

Online (Verenigd 

Koninkrijk) 

Een app voor 

drugsverslaving is 

ingezet als (trial) 

onderdeel van een 

doorzorgproject 

(‘Gateways’) om 

gevangenen te 

ondersteunen bij re-

integratie (Elison, 

Weston, Davies, 

Dugdale, & Ward, 

2016). 

Het doel van de app is het 

verminderen van recidive 

door het aanpakken van 

de verslavingsproblema-

tiek. Breaking Free Online 

(BFO) is bedoeld om 

gedetineerden te 

ondersteunen in het 

versterken van hun 

veerkracht en bouwen aan 

hun ‘recovery capital’ 55 

door ze te ondersteunen 

in het ontwikkelen van 

coping skills. Het 

programma is opgebouwd 

uit evidence-based 

technieken uit de 

cognitieve gedragsthera-

pie en mindfulness 

benadering (Elison-

Davies, et al., 2018). 

De theoretische 

achtergrond van BFO 

ligt in het Lifestyle 

Balance Model (LBM; 

(Davies, Elison, Ward, 

& Laudet, 2015) en 

betreft zes domeinen: 

‘negative thoughts’, 

‘emotional impact’, 

‘unhelpful behaviors’, 

‘difficult situations’, 

‘physical sensations’, 

and ‘lifestyle’. Deze 

domeinen worden 

beoordeeld aan de 

hand van een 

Recovery Progession 

Measure (RPM (Elison, 

Dugdale, Ward, 

Davies, & G., 2017), 

onderdeel van het 

BFO-programma. 

Hieruit volgt 

gepersonaliseerd 

advies aan welke 

interventiestrategie ze 

het beste kunnen 

werken. 

App Dit betreft de uitkomsten 

van een eerste onderzoek 

zonder controlegroep, 

met zelfselectie van 

deelnemers en enkel 

metingen van korte 

termijneffecten. 

Daarnaast zijn 

ontwikkelaars tevens 

evaluatoren. Er moet nog 

een RCT volgen (Elison-

Davies, et al., 2018). 

Uit interviews blijkt dat 

gevangenen de 

strategieën uit BFO 

nuttig en toepasbaar 

vonden. Ook hadden 

zij de intentie het 

programma te blijven 

gebruiken na 

vrijlating. Uit 

psychometrische 

beoordelingen binnen 

het BFO-programma 

(baseline en post-

interventie) blijkt dat 

deelname aan BFO 

zelfgerapporteerde 

drugs- of 

alcoholafhankelijkheid 

verlaagt en quality of 

life (QoL) verbetert 

(effectsizes 

onbekend). In 

tegenstelling tot bij de 

eerder onderzochte 

populaties werden er 

geen significante 

veranderingen 

gevonden in ‘recovery 

progression’, 

 

55 Recovery capital (Cloud & Granfield, 2008): dat wat nodig is om het herstel van een (alcohol/drugs)verslaving te initiëren en te ondersteunen. Dit bestaat uit vier 

componenten: social capital, physical capital, human capital en cultural capital.  



vermoedelijk door de 

stressvolle 

gevangenisomgeving 

(maakt het moeilijker 

meer globale 

verbeteringen te 

bereiken). 

Changing Lives 

(Noord-Ierland) 

De Probation Board 

of Northern Ireland 

(pbni.org.uk) heeft 

in oktober 2016 een 

app uitgebracht om 

delinquenten te 

helpen met 

rehabiliteren 

(McGreevy, 2017). 

In de app staat vooral 

veel informatie over 

afspraken, dossiers en 

psychische en 

verslavingsproblematiek. 

De app is vooral bedoeld 

als extra tool binnen de 

reclassering. 

n.v.t. App n.n.b. n.n.b. 

PrisonCloud 

(België) 

PrisonCloud is een 

dienstenplatform 

voor gedetineerden 

(Knight & Van De 

Steene, 2017) 

(Beyens, 2015). 

Het doel van PrisonCloud 

is om gedetineerden te 

begeleiden in een 

optimale re-integratie in 

de maatschappij. 

Onderdeel daarvan is hen 

kennis laten maken met 

nieuwe technologieën. 

Daarnaast draagt het bij 

aan het zelfstandig 

uitvoeren van handelingen 

binnen de gevangenis en 

heeft het een re-

integratiebevorderend 

potentieel vanwege de 

toegang tot onderwijs en 

arbeidstoeleiding. Het 

systeem is al 

n.v.t. Dienstenplatform n.n.b. n.n.b. 
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geïntroduceerd in de 

gevangenissen van 

Beveren, Leuze-en-

Hainaut en Marche-en-

Famenne. Het systeem 

beschikt over intranet 

(homepage met 

aankondigingen en 

statische informatie) en 

services (kantine, e-

learning, rapportbriefjes, 

online consult, films, 

televisie, telefonie, 

websites, mijn regime, 

mijn pc, internetbankie-

ren, bibliotheek, tv-gids, 

agenda). Het systeem 

werkt echter nog niet op 

volle toeren. 

MyNeON 

(Verenigde 

Staten) 

Deze web app is 

onderdeel van een 

Neighborhood 

Opportunity Network 

(NeON) 

programma 56  en is 

gericht op het 

verminderen van 

recidive en het 

aanmoedigen van 

positief gedrag onder 

reclassenten 

Reclassenten kunnen 

punten verdienen voor 

bepaalde activiteiten (bijv. 

job training, 

mentorprogramma, 

onderwijs, vrijwilligers-

werk). 

Reclasseringsambtenaren 

kunnen de voortgang en 

aanwezigheid bij 

activiteiten bijhouden. 

n.v.t. Gamified app n.n.b. n.n.b. 

 

56 http://www.nyc.gov/html/prob/html/neon/neon.shtml 



(Mossler & Blank, 

2014). 

Timewise 

(Verenigd 

Koninkrijk) 

Timewise is een op 

cognitieve 

gedragstherapie 

gebaseerd 

programma gericht 

op het trainen van 

zelfmanagement van 

gedetineerden 

(Morris & Bans, 

2017)57. 

Het programma bestaat 

uit tien sessies en liep als 

pilot in zes gevangenissen 

in Engeland en Wales. Het 

betreft een standaard 

klassikale training plus 

Complementary Digital 

Media (CDM) clips. De 

clips zijn bedoeld als 

ondersteuning van het 

leerproces; de trainier kan 

de visuele media 

gebruiken om skills in 

specifieke situaties uit te 

leggen. 

De theoretische basis 

van het programma 

ligt in het Good Lives 

Model van rehabilitatie 

en de risk-need-

responsivity aanpak. 

Beide modellen 

benadrukken het 

belang van het 

aanleren van skills. 

Dat principe wordt 

meegenomen in het 

Timewise ‘Model of 

Change’ dat bestaat 

uit de volgende fases: 

Stop: ontwikkelen van 

zelfbewustzijn over de 

processen rondom hun 

agressie. 

Prepare: verkrijgen en 

oefenen van skills 

(coping strategieën) 

Go: skills toepassen 

op hun eigen leven in 

de gevangenis.  

De clips zijn bedoeld 

om gedetineerden te 

Complementary 

Digital Media (CDM) 

clips 

n.n.b. n.n.b. 

 

57 http://www.russellwebster.com/timewise/ 

http://www.russellwebster.com/timewise/
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helpen mentale 

modellen van coping 

skills te ontwikkelen 

die gedragsverande-

ring kunnen 

ondersteunen. 

MAPIT 

(Motivational 

Assessment 

Program to 

Initiate 

Treatment) 

(Verenigde 

Staten) 

Verslaafden die een 

behandeling zullen 

ondergaan. 

MAPIT is een web-based 

interventie bestaande uit 

twee sessies gericht op 

het verhogen van de 

motivatie om deel te 

willen nemen aan een 

behandeling voor 

verslaving (treatment 

motivation) (Walters, et 

al., 2014). 

Motivational 

interviewing (MI) 

Web-based 

interventie 

MAPIT is onderzocht 

middels een multi-site 

randomized controlled 

trial (Lerch, Walters, 

Tang, & Taxman, 2017). 

De condities van in-

person motivational 

interviewing (MI), MAPIT 

en de standaard intake 

bij de reclassering om te 

starten met een 

behandeling werden 

vergeleken onder 316 

verslaafde reclassenten 

in Texas en Maryland. 

Deelnemers aan MAPIT 

hadden een hogere 

motivatie (treatment 

initiation) vergeleken 

met de standaard 

werkwijze na 2  

maanden (OR=2.40, 

95% CI=1.06, 5.47). 

Het verbetert dus de 

korte termijn 

treatment initiation, 

wat een belangrijke 

marker is voor 

rehabilitatie. Uit 

onderzoek blijkt 

tevens dat MAPIT 

minder kost dan face-

to-face motivational 

interviewing (MI) 

(respectievelijk $79,37 

en $134,27) (Cowell, 

et al., 2018). 

Telephone-

Linked Care 

(TLC) System 

De app heeft als doel 

het verminderen van 

recidive onder 

Geautomatiseerde 

interactive voice response 

(IVR) 58  service van het 

De theoretische basis 

van dit systeem ligt in 

de Dialectical Behavior 

Spraakcomputer n.n.b. n.n.b. 

 

58 Dit is een technologie waarbij een computer ‘spreekt’ met mensen (ofwel een chatbot die berichten uitspreekt).   



(Verenigde 

Staten) 

delinquenten met 

een agressiepro-

bleem. 

telephone-linked care 

(TLC) type met een focus 

op het verminderen van 

impulsiviteit (Berman, 

Farzanfar, Kristiansson, 

Carlbring, & Friedman, 

2012). Het richt zich op 

het aanpassen van 

verschillende criminogene 

needs, zoals inadequate 

sociale steun en 

impulsiviteit door 

interactieve gesprekken te 

voeren over omgaan met 

emoties, uitvoeren van 

dagelijkse taken en 

psychische gezondheid. 

Therapy (DBT), 

Cognitive Behavior 

Therapy (CBT) en 

Motivational 

Interviewing (MI). 

Steering Clear 

First Offender 

Drink Driving 

(Australië) 

Dit is een online 

interventie voor het 

verminderen van 

recidive onder first-

time veroordeelden 

voor rijden onder 

invloed (Wilson, 

Palk, Sheehan, 

Wishart, & Watson, 

2017). 

Gebaseerd op de volgende 

constructen: 

risicoperceptie, 

informatievoorziening, 

consequenties, 

besluitvormingsproces, 

opstellen van plannen, 

zelfeffectiviteit, en zelf-

monitoring. 

Voorlichting, 

gedragsdiscrepanties, 

sociale steun, Health 

Action Process 

Approach, Motivational 

Interviewing, zelf-

monitoring.  

Online interventie Betreft een pilot en er 

werd enkel gekeken naar 

gebruiksvriendelijkheid 

en ervaringen. 

Het programma bleek 

gebruiksvriendelijk en 

de inhoud werd nuttig 

gevonden. Deelnemers 

gaven aan dat het ze 

aan het denken zette 

over hun gedrag. 

 

Therapeutic 

Education 

System (TES) 

(Verenigde 

Staten) 

Interactief digitaal 

psychosociaal 

behandelprogramma 

voor verslaafde 

gedetineerden 

(Chaple, et al., 

Deelnemers volgden de 

sessie in een klaslokaal in 

de gevangenis één of 

twee keer per week voor 

een paar uur. De 

interventie duurt twaalf 

weken en heeft 65 

Community 

reinforcement 

approach (CRA) en 

cognitive behavioral 

therapy (CBT) 

Interactieve, 

multimedia modules 

Multi-site randomized 

controlled trial met de 

condities TES (n=258) en 

standaard zorg (n=255) 

Onderzoek wees dat 

TES en standaard zorg 

even effectief zijn in 

het verminderen van 

criminaliteit (recidive 

en criminele activiteit), 

drugsgebruik en HIV-
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2016)59. interactieve, multimedia 

modules over (a) 

middelengebruik, (b) 

HIV/SOA’s, (c) cognitieve 

en emotionele regulering 

en (d) psychosociaal 

functioneren. 

risicogedrag drie en 

zes maanden na 

vrijlating (Chaple, et 

al., 2016).  

 

Rise above your 

situation (RAYS) 

(Verenigde 

Staten) 

Computer interventie 

voor jeugdige 

delinquenten 

(Levesque, Johnson, 

Welch, Prochaska, & 

Fernandez, 2012). 

Betreft een aanvulling op 

de gebruikelijke zorg en 

richt zich zowel op 

middelengebruik als op 

crimineel gedrag. De 

resultaten van de 

interventie zijn in te zien 

door de begeleider. 

Het programma heeft 

de volgende theorieën 

als ondergrond: 

evidence based model 

of behavior change, 

Transtheoretical Model 

en expert system 

technology. 

Computerinterventie Er is nog geen 

randomized controlled 

trial uitgevoerd, maar wel 

een haalbaarheidsonder-

zoek. 

Het blijkt dat jongeren 

dachten dat het 

programma ze kon 

helpen positieve 

veranderingen te 

maken en hun 

begeleider nuttige 

informatie over hen 

kon geven.  

 

Journey to 

Change 

(Verenigde 

Staten) 

Computer interventie 

gericht op daders 

van huiselijk geweld 

Ongeldige bron 

opgegeven.. 

Het betreft drie sessies en 

een papieren handleiding. 

Transtheoretical Model Computer 

interventie 

In een onderzoek zijn de 

condities ‘normale 

behandeling’ en ‘normale 

behandeling + Journey to 

Change’ vergeleken. Er 

werd gebruik gemaakt 

van een convenience 

sample. 

Deelnemers die ook 

Journey to Change 

volgden waren meer 

geneigd om hulp te 

zoeken buiten de 

groep en pleegden 

minder fysiek geweld 

in de twaalf maanden 

na de behandeling 

(onbekend of dit 

significant is). Beide 

groepen waren echter 

net zo waarschijnlijk 

 

59 http://sudtech.org/about/ 



om te stoppen met de 

behandeling en contact 

te hebben met de 

politie (effect size 

onbekend). Onder de 

deelnemers die weer 

in contact kwamen 

met de politie bleek 

echter voor de 

deelnemers die ook 

Journey to Change 

hadden gevolgd dat er 

minder geweld en 

fysiek letsel 

gedocumenteerd was. 

 

Link2Care 

(Verenigde 

Staten) 

Smartphone app 

voor het verhogen 

van het aantal case 

managementsessies 

onder volwassen 

daklozen. 

Het doel van de app is de 

drempel naar 

hulpverlening te verlagen 

door regelmatig reminders 

te geven dat contact 

opnemen een optie is. 

n.v.t. Smartphone app Momenteel wordt er een 

RCT uitgevoerd 

Ongeldige bron 

opgegeven.. 

In 2021 zullen de 

resultaten beschikbaar 

zijn. 

ProReal 

(Verenigd 

Koninkrijk) 

Mensen die hun 

communicatieskills 

willen verbeteren. 

ProReal is een avatar-

based virtuele wereld 

platform (therapeutische 

interventie) dat mensen 

helpt met communiceren. 

 Avatar-based 

virtuele wereld 

platform 

Zeer kleine groep 

gedetineerden is 

geraadpleegd (n=4) 

Uit onderzoek blijkt 

dat dit platform als 

nuttig ervaren wordt in 

het verder ontwikkelen 

van inzicht en 

empathie, het 

aanpakken van 

persoonlijke 

problemen en het 

verbeteren van de 

relaties onder 
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deelnemers (Van der 

Krieke, Wunderink, 

Emerencia, De Jonge, 

& Sytema, 2014). 

 

StreetWise 

(Verenigd 

Koninkrijk) 

Serious game voor 

het ondersteunen 

van forensische 

patiënten in hun 

voorbereiding op 

vrijlating Ongeldige 

bron opgegeven... 

De game is ontwikkeld 

samen met patiënten. De 

setting van de game is 

een stadspark en de 

speler praat met vier 

verschillende karakters 

door een first person 

view. De karakters geven 

positieve, negatieve en 

neutrale suggesties om de 

coping skills van spelers 

te testen. Denk aan het 

aanmoedigen tot werk 

zoeken of het aanbieden 

van drugs. De score en 

het verder verloop van 

het spel hangt af van de 

keuzes van de speler. 

Coping skills Serious game De game is voorgelegd 

aan patiënten en die zijn 

geïnterviewd. 

Er bleek behoefte aan 

een complexere game.  

Reactions on 

Display/Intimate 

Partner Violence 

(RoD/IPV; 

Zweden) 

Dit is een interactief 

computer 

simulatiesysteem 

gericht op daders 

van huiselijk geweld 

Ongeldige bron 

opgegeven.. 

Het doel van dit 

programma is om 

verandering in het 

gewelddadig gedrag te 

bewerkstellingen door 

daders te laten reflecteren 

– zoals visueel als in 

schrijven – op gevoelens, 

gedachten, acties en 

consequenties in een 

Cognitive behavioral 

therapy (CBT) en 

social learning theory 

Interactief computer 

simulatiesysteem 

Pilot studie waarbij 24 

daders die RoD/IPV 

gebruikten werden 

vergeleken met een 

controlegroep van niet-

daders (n=10). 

Het programma werd 

goed ontvangen door 

zowel daders als niet-

daders.  



typische zaak van 

huiselijk geweld. Ook 

oefenen ze gewenste, 

niet-gewelddadige 

reacties.  

Playmancer 

(Europees 

project; FP7) 

PlayMancer is een 

Europees project 

met het doel een 

serious game te 

ontwikkelen als een 

aanvullend 

hulpmiddel voor de 

behandeling van 

patiënten met 

specifieke psychische 

stoornissen 

Ongeldige bron 

opgegeven.. 

In diverse mini-games 

krijgen spelers 

interactieve scenario’s 

voorgeschoteld. Het 

uiteindelijke doel is om 

emotionele vaardigheden 

voor zelfbeheersing en 

zelfbeheersing over hun 

algemene impulsieve 

gedrag te verbeteren. Het 

spel bevat innovatieve 

componenten, zoals 

gebruik van biosensoren 

en emotieherkenning 

gebaseerd op 

gezichtsuitdrukkingen en 

spraak. Die systemen 

zorgen voor detectie van 

de emoties van de spelers 

als ze worden 

geconfronteerd met 

specifieke situaties in het 

spel. Patiënten leren hun 

emoties onder controle te 

krijgen, omdat de game 

play zich aanpast aan de 

biosignalen – emoties 

hebben invloed op de 

voortgang binnen het 

Cognitive behavioral 

therapy (CBT) 

Serious game met 

biofeedback 

Het spel is getest op 

speelbaarheid, maar 

heeft verder alleen een 

theoretische 

onderbouwing. 

n.v.t. 



 86 

spel. Het scenario van de 

games is gebaseerd op 

het idee dat de patiënt op 

verschillende eilanden 

speelt met verschillende 

activiteiten met passende 

moeilijkheidsgraden. 

Spelers moeten 

opdrachten voltooien om 

hun vaardigheden en 

attitudes op het gebied 

van problemen oplossen, 

impulscontrole, 

frustraties, etc. te 

verbeteren. Het doel van 

het spel is om meer 

zelfcontrole ontwikkelen. 
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Bijlage 5. Interviewrespondenten 

 

Lijst van respondenten (hoofdstuk 4: inzichten uit de praktijk) 

 

• Karel van Duijvenbooden (Veiligheidshuis Regio Utrecht)  

• Larissa Hoogsteder (de Waag) 

• Renee Henskens (Hogeschool Utrecht) 

• Julie Koch (DJI|Herstelconsulent) 

• Mayke Mol (Impact R&D; Vrije Universiteit) 

• Peter Nelissen (Nelissen Onderzoek en Advies) 

• Janine Plaisier (Impact R&D) 

• Marloes Postel (Universiteit Twente) 

• Katinka Reijnders (DJI| Ketensamenwerking Brabant / Zeeland) 

• Deborah Thompson (Reclassering Nederland) 
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