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Dee! I 

Achtergrond 



Hoofdstuk 1 

De dreiging van suicide 

1.1 Inleiding 
In de publiciteitsmedia wordt veel aandacht besteed aan suicides in detentie. Vrijwel elke suicide in 
detentie haalt de landelijke dagbladen. In deze artikelen worden vaak vragen gesteld over de 
verantwoordelijkheid van het gevangeniswezen voor suicidepreventie, en over de beperkte 
mogelijkheden om gedetineerden met psychische problemen of stoornissen adequaat te behandelen. 
Ook wordt regelmatig een schuldvraag opgeworpen: hadden de verantwoordelijken deze suicide niet 
moeten kunnen voorkomen? 

In 1995 en 1996 vonden meer suicides plaats in het Nederlandse gevangeniswezen dan in 
voorgaande jaren: in beide jaren waren dit er 16. De media besteedden hieraan veel aandacht, in het 
bijzonder omdat enkele suicides en serieuze suicidepogingen plaatsvonden in een penitentiaire 
inrichting; de Penitentiaire Inrichting Rotterdam Noordsingel. In stevige bewoordingen werd in de 
publiciteitsmedia gesproken over de "Moordsingel", "miskleunen van de star en "tal van 
misstanden". In 1996 werd de commissie Balkema ingesteld, die onderzoek verrichtte naar de 
omstandigheden waaronder suicides konden plaatsvinden in deze inrichting. De commissie 
concludeerde dat er in de Rotterdamse inrichting geen sprake was van een verhoogd risico op 
zelfmoord als gevolg van het regime, werk- of leefklimaat. Wel werden de sterke toestroom van 
psychisch gestoorde gedetineerden en de opvang van deze categorie gedetineerden als problematisch 

beschouwd. 

1.2 Ernst van suicides in detentie 
Het probleem van suicides in penitentiaire inrichtingen is omvangrijk en ernstig. Suicide is de 
belangrijkste doodsoorzaak onder gedetineerden: ongeveer de helft van alle sterfgevallen in detentie 
betreft een suicide. Suicide in detentie komt naar verhouding negen maal vaker voor dan buiten de 
muren onder de mannelijke bevolking van vergelijkbare leeftijd. Huizen van bewaring, TBS-
inrichtingen en gevangenissen zijn echter niet de plaatsen met de hoogste suicidecijfers, in 

psychiatrische inrichtingen is het suicidecijfer nog hoger. 
Het suicideprobleem beperkt zich niet tot het Nederlandse gevangeniswezen maar is ook duidelijk 

aanwezig in buitenlandse gevangenissystemen. Uitgedrukt per 100.000 van de dagelijkse bevolking in 
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detentie ligt het suicidecijfer in het Nederlandse gevangeniswezen lets beneden het gemiddelde van 

dat in dertien landen l . Dat weerspiegelt voor een deel het relatief lage suicidecijfer in Nederland, ook 

buiten de muren. Voor een ander deel hangt dit lets lagere cijfer wellicht samen met het Nederlandse 

beleid dat verhoudingsgewijs veel aandacht heeft voor emotionele stoomissen in detentie. 

De omvang van het suicideprobleem valt niet alleen af te lezen aan het aantal suicides dat jaarlijks 

plaats vindt. In de statistieken valt niet na te gaan hoeveel gevallen van suicide effectief worden 

tegengegaan omdat dit nergens kan worden geregistreerd. Ongetwijfeld weten penitentiaire inrich-

tingswerkers en andere functionarissen tal van suicides af te wenden. 

De voortdurende dreiging van suicide is evenzeer een probleem. Op elk geval van suicide zijn 

tenminste tien tot twintig gevallen van suicidepoging of zelfbeschadigend gedrag waar te nemen. 

Zelfdestructief gedrag en suicidepogingen zijn daarmee problematische gedragingen die frequent 

voorkomen en het dagelijkse !even in detentie sterk beinvloeden. Daamaast ontvangen gedetineerden, 

inrichtingswerkers en hulpverleners regelmatig verwijzingen naar de dreiging van suicide. Het gevaar 

sluimert onder de oppervlakte en kan op onverwachte momenten de kop opsteken. 

Suicides vormen ook op andere dan getalsmatige gronden een probleem. De mogelijkheid dat 

gedetineerden zich lets aandoen beheerst het gevangenisregime: het in beslag nemen van scherpe 

voorwerpen, het gebruik van isoleercellen, het regelmatig controleren van gedetineerden, het inrichten 

van cellen zodat ophanging bemoeilijkt wordt, enzovoort. Omdat gedetineerden niet voor zichzelf 

kunnen zorgen, heeft de overheid een speciale verantwoordelijkheid voor hun gezondheid en 

veiligheid. Suicides lijken erop te wijzen dat de staat faalt in deze verantwoordelijkheid. Burgers, 

familieleden van gedetineerden bijvoorbeeld, verlangen van de overheid dat het gevangenissysteem 

niet op een of andere manier bijdraagt aan de totstandkoming van suicides, dan wel dat het 

gevangenissysteem actief genoeg is in het voorkomen van suicides. 

De emst van het probleem wordt ook geillustreerd door de consequenties van suicides voor 

familieleden, medegedetineerden, en inrichtingsfunctionarissen. Buiten de muren van de gevangenis is 

de verwerking van een suicide in de familie al een moeilijke opgave. Als een familielid tijdens 

detentie overlijdt, kan dit nog moeilijker zijn. Temeer omdat informatie over de omstandigheden rond 

de suicide voor familieleden schaars is en voomamelijk afkomstig uit de Icranten. Medegedetineerden 

worden op een bijzondere manier geraakt door een suicide in hun inrichting. Het confronteert hen met 

de reeel gebleken mogelijkheid om een drastische verandering aan te brengen in hun !even. Suicide 

heeft onmiskenbaar een modelfunctie, ook al wordt het verschijnsel van epidemieen van suicides in 

detentie niet erg vaak beschreven in de literatuur. Suicides kunnen ook leiden tot onrust onder 

gedetineerden wanneer zij signalen van suicidaliteit hebben opgevangen die door inrichtingswerkers 

en hulpverleners zijn gemist of wanneer zij het regime, werk- en leefklimaat als belangrijke oorzaak 

zien van de suicide. 

Voor penitentiaire inrichtingswerkers en andere inrichtingsfunctionarissen kunnen suicides 

eveneens nadelig en traumatisch zijn: voor degenen die de overledene aantreffen, eventueel moeten 

lossnijden of reanimatie proberen toe te passen, maar ook voor degenen die de gedetineerden nog als 

laatste hebben gesproken of gezien, voor degenen die signalen die wezen op suiciderisico wellicht niet 

juist hebben geinterpreteerd, voor de inrichtingswerkers die op dezelfde afdeling werkten, voor de 

psycholoog of andere hulpverleners die al dan niet op de hoogte waren van het suiciderisico, voor de 

directie, kortom voor alle betrokkenen vorrnt een suicide een emstig incident. Het onderzoek van de 

Sukidecijfers in gevangenissystemen wisselen sterk van jaar tot jaar en zijn onder meer afhankelijk van de 
kwaliteit van registratie en de grootte van gevangenissystemen. Aan vergelijkingen mag daarom niet veel 
betekenis worden gehecht. 
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rijksrecherche kan hierbij een emotioneel belastende procedure zijn. Enkele inrichtingswerkers kunnen 

langdurig met angstgevoelens op het werk blijven kampen 2 . 

Gegeven de emstige consequenties van een suicide voor de inrichtingswerkers, voor de psycho-

medische staf, voor medegedetineerden en voor partners en naaste familieleden van de slachtoffers, 

speelt het probleem van suicide een rol van belang. Vooral de voortdurende dreiging van een nieuwe 

suicide in de penitentiaire inrichting en de gevoelens van machteloosheid om deze dreiging af te 

wenden, veroorzaken een druk op het personeel en de directies. 

1.3 Oorzaken 
Het relatief hoge suicidecijfer in detentie wordt vanouds in verband gebracht met twee oorzaken 3 : 

enerzijds de toestroom van psychisch labiele gedetineerden (import), anderzijds de suicide-

bevorderende factoren van de gevangenschap (deprivatie). De importbenadering stelt dat het 

suicidecijfer hoog is omdat onder gedetineerden onevenredig veel personen te vinden zijn met 

kenmerken die doorgaans duiden op kwetsbaarheid voor suicide, zoals reeds lang bestaande emstige 

psychiatrische stoomissen, verslaving en beperkte sociale netwerken. Inderdaad hebben veel 

gedetineerden te kampen met een psychiatrische stoomis en verslavingsproblematiek; gedetineerden 

zijn overwegend van het mannelijk geslacht, alleenstaand en werkeloos; veel gedetineerden hebben 

een moeilijke jeugd gehad. De deprivatiebenadering stelt daamaast dat sommige gedetineerden 

verhoogd suiciderisico hebben vanwege het isolement, de gevoelde machteloosheid en afhankelijkheid 

in gevangenschap. Niemand zal betwisten dat detentie als zeer ingrijpend kan worden ervaren. 

Desondanks is het niet aannemelijk dat deprivatie of import de enige factoren zijn die van invloed zijn 

op het sulciderisico. 

Niet iedereen heeft een even groot risico om suicide te plegen. Het gaat om de interactie van 

belastende detentieomstandigheden en het aanpassingsvermogen, met andere woorden om draagkracht 

en draaglast, om de combinatie van import en deprivatiefactoren. Vaak is er een "luxerend" moment, 

een gebeurtenis die er toe bijdraagt dat de belasting van de detentie plotsklaps te zwaar wordt, 

bijvoorbeeld de dreiging van een scheiding, het overlijden van een dierbare, maar ook het gepest of 

mishandeld worden door medegedetineerden. Suicide is derhalve meervoudig gedetermineerd. Het 

gaat om een samenspel van factoren, zoals alcohol en drugsmisbruik, psychose, persoonlijkheids-

stoomissen, belastende prive-omstandigheden, de verwachtingen van een hoge strafmaat en een 

bedreigende detentieperiode en soms ook toevallige omstandigheden. De psychologische conditie van 

gedetineerden voor hun suicide is die van wanhoop, emotionele ontreddering, machteloosheid en 

hopeloosheid, en geestelijk isolement. 

Bij bestudering van suicides in het gevangenissysteem van Engeland en Wales werden drie 

verschillende soorten suicides in detentie onderscheidere. De eerste categorie van suicides in detentie 

zou voortkomen uit onvermogens van gedetineerden om problemen het hoofd te bieden. Gevoelens 

van angst, hopeloosheid en isolement zouden een rol spelen bij deze categorie suicides. De tweede 

categorie zou voortkomen uit de dreiging of oplegging van een lange straf. Bij deze categorie suicides 

zouden gevoelens van schuld en hopeloosheid over de toekomst een rol spelen. De derde categorie van 

suicides in detentie zou bestaan uit suicides die samenhangen met een psychiatrische stoomis. Bij deze 

suicides zouden gevoelens van vervreemding, verlies van zelfcontrole, angst en hopeloosheid een rol 

spelen. Het mag duidelijk zijn dat deze globale categorieen van suicides in detentie elkaar niet 

wederzijds uitsluiten. 

2  Hierover wordt een publicatie voorbereid door Van Zeijl, Blaauw en Van der Ziel. 
3  Zie bijvoorbeeld Bulten, 1998; Franke, 1996; Schoemaker en Van Zessen, 1997. 
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In het Canadese gevangeniswezen 5  werd gevonden dat gezinsproblemen (29%), de afwijzing van 

een verzoek tot overplaatsing, invrijheidstelling of anderszins (26%), problemen met mede-

gedetineerden (24%) en financiele problemen (17%) waarschijnlijk mede reden vormden voor de 

suicides. In Amerikaanse federale gevangenissen 6  werd gevonden dat suicides vaak mede werden 

veroorzaakt door teleurstellingen over de straf (28%), gezinsproblemen (23%) en problemen met 

medegedetineerden (23%). Omdat specifieke redenen achteraf niet meer na te vragen zijn, is onbekend 

hoe belangrijk deze specifieke redenen feitelijk waren voor de suicideplegers. Vast staat in ieder geval 

dat er sprake moet zijn van emotionele ontreddering voor iemand suicide overweegt. 

De oorzaken van suicide in detentie moeten derhalve gezocht worden in de combinatie van import-

en deprivatiefactoren. Bij de importfactoren spelen psychische stoornissen een belangrijke rot. Dat wit 

niet zeggen dat suicides in detentie altijd oorzakelijk herleidbaar zijn tot psychische stoomissen. Wet 

kan worden gesteld dat suicides zelden optreden in afwezigheid van zulke stoomissen. Problemen die 

gedetineerden hebben in bun prive-leven worden geimporteerd in de inrichting, en door de 

detentiesituatie worden ze vaak nog verergerd. De depriverende situatie in een strafinrichting kan 

stimuleren tot suicide. Onvrijheid, afhankelijkheid van anderen, machteloosheid om het eigen leven en 

de nabije toekomst vorm te geven, de machteloosheid om dierbaren bij te staan, de onzekerheid over 

de procesgang en strafoplegging, het isolement, het verbroken contact met dierbaren, eventuele 

bedreigingen of pesterijen door medegedetineerden, dit alles zijn detentiegebonden factoren die in 

verband kunnen worden gebracht met suicide'. Gevoelens van hopeloosheid en onvermogens om iets 

aan de persoonlijke problemen te veranderen worden in detentie geobjectiveerd door de feitelijke 

omstandigheden van de detentiesituatie. Ontwrichting van de persoonlijkheid kan het resultaat zijn. 

1.4 Preventie 

Het Ministerie van Justitie houdt zich at enige tijd bezig met het probleem van suicides in detentie. In 

1986 liet het Ministerie van Justitie op beperkte schaal onderzoek verrichten naar suicides in detentie s . 

In 1989 werd Werkgroep (para)suicidaal gedrag van gedetineerden in het leven geroepen met als taak 

het formuleren van aanbevelingen ten aanzien van preventiemaatregelen tegen suicide. In 1996 werd 

de al eerder genoemde Commissie Noordsingel ingesteld. Sinds enige tijd is de herkenning van 

suiciderisico en de omgang met suicidale gedetineerden een vast onderdeel van de opleiding van 

penitentiaire inrichtingswerkers. Voorts is in verschillende penitentiaire inrichtingen gestart met de 

ontwikkeling van protocollen voor de omgang met suiciderisico. Verder organiseerde de Vrije 

Universiteit Amsterdam op verzoek van het Opleidingsconsortium Forensische Psychologie cursussen 

voor inrichtingspsychologen omtrent suicidepreventie. De penitentiaire inrichtingen en de 

verschillende beroepsgroepen werkzaam in detentie hebben eveneens veel aandacht voor het 

verschijnsel en zij trachten deskundigheid te verwerven voor de omgang met suiciderisico. 

In de afgelopen jaren is er derhalve veel aandacht besteed aan het vraagstuk van suicide in detentie, 

zowel bij het publiek als bij de overheid. Alle aandacht voor dit verschijnsel kan echter niet verhullen 

dat de kennis over de herkenning van risicogevallen nochtans bescheiden is. Dit vormt een probleem 

voor het preventiebeleid. Het is immers moeilijk, zo niet onmogelijk, om een goed preventiebeleid 

voor suicide te ontwerpen wanneer niet bekend is op wie dat beleid moet worden gericht. Herkenning 

van suiciderisico vormt de eerste schakel in de keten van mogelijke preventiemaatregelen. Het 

4  Zie Liebling, 1995. 
5  Zie Laishes, 1997. 
6  Zi le White & Schimmel, 1995. 
7  Zie ook Bemasco, Kerkhof & Van der Linden, 1988. 
g  Zie Bemasco, Kerkhof & Van der Linden, 1988. 
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Ministerie van Justitie onderkende dit en nam het initiatief tot een nader onderzoek dat de aanwezige 

informatie over suicides in detentie in Nederland systematisch zou verzamelen, bundelen en 

bestuderen teneinde een betere fundering van preventiemaatregelen te verkrijgen. 

Achteraf valt altijd wel jets te vinden dat geinterpreteerd zou kunnen worden als nalatigheid of 

onoplettendheid. Het is echter een heel andere zaak om vooraf te voorspellen wie een grote kans heeft 

om suicide te plegen en vervolgens te voorkomen dat diegene suicide kan plegen. Daar hoopt dit 

onderzoek een bijdrage aan te leveren. Maar ook al zou de identificatie van suiciderisico aanzienlijk 

worden verbeterd, dan nog is daarmee niet gezegd dat alle suicides in detentie kunnen worden 

voorkomen. Hoe goed de identificatie van suiciderisico ook gebeurt, hoe goed men ook hulp biedt, er 

zullen altijd suicides plaatsvinden in detentie. Het is onmogelijk alle suicidale gedetineerden volledige 

bescherming te bieden zonder maatregelen te treffen die op den duur inhumaan zijn of die andere 

gedetineerden nodeloos beperken. 

1.5 Onderzoeksdoel en vragen 
In de afgelopen jaren werd enkele malen na een suicide in een penitentiaire inrichting vermeld dat het 

personeel in de inrichting niets van enige suicidaliteit van de gedetineerde had bemerkt. In een enkel 

geval werd zelfs gezegd dat de suicidepleger een "modelgedetineerde" was geweest. Deze reacties 

maken duidelijk dat suicides soms zonder voortekenen plaats vinden of dat voortekenen niet altijd 

worden opgemerkt. Het zou helpen wanneer men over een lijst van herkenbare risicofactoren zou 

beschikken zodat men scherper kan opletten. 

Voor een optimaal begrip van suicidaliteit is inzicht vereist in de factoren die samenhangen met 

suicidaliteit. Ten eerste is het van belang te weten hoe suicidaliteit wordt beinvloed door 

persoonskenmerken zoals karaktereigenschappen, ziektebeelden en aangeleerde manieren van omgaan 

met problemen; het is van belang te weten wie als het ware kwetsbaar zijn voor suicide. Ten tweede is 

inzicht vereist in de invloed van factoren die onlosmakelijk verbonden zijn met detentie, zoals het 

verlies van vrijheid, het verlies van autonomie en beperkingen in privacy en mogelijkheden voor 

ontspanning. Ten derde is inzicht vereist in de invloed van factoren die kunnen varieren van inrichting 

tot inrichting of van tijd tot tijd, zoals het regime, werk- en leefklimaat in de inrichting of de 

aanhoudende blootstelling aan detentieomstandigheden. Verder is voor een optimale herkenning van 

suiciderisico informatie benodigd over de invloed van factoren die min of meer toevalligerwijs kunnen 

samenvallen met de detentie, zoals het verlies van een dierbare, het verlies van een baan of andere 

belangrijke levensgebeurtenissen. Tot slot is inzicht vereist in de mate waarin persoonskenmerken, 

constante detentiekenmerken, variabele detentiekenmerken en toevallige factoren elkaar versterken of 

afzwakken in bun invloed op suicidaliteit. 

Het mag duidelijk zijn dat een enkel onderzoek niet in staat is om inzicht te verschaffen in alle 

factoren die mogelijk van invloed zijn op suicidaliteit. Wellicht kan zulk inzicht zelfs nooit worden 

verkregen omdat suicidaliteit afhankelijk kan zijn van veel specifieke combinaties van 

persoonskenmerken en situationele kenmerken. Het onderzoek richtte zich dan ook niet op volledig 

inzicht in het vraagstuk van suicide in detentie maar op de mogelijkheid om suiciderisico te 

voorspellen bij binnenkomst van een gedetineerde in een penitentiaire inrichting. Twee vragen stonden 

hierbij centraal: is het mogelijk om gedetineerden met verhoogd suiciderisico kort na de insluiting in 

een penitentiaire inrichting te onderscheiden van gewone gedetineerden? Zijn de onderscheidende 

kenmerken te vervatten in een screeninginstrument dat op praktische wijze kan worden toegepast in de 

dagelijkse gang van zaken in de penitentiaire inrichtingen? 

Ter beantwoording van de onderzoeksvragen moest worden nagegaan welke kenmerken van 

gedetineerden samenhangen met suiciderisico; nagegaan moest worden of deze kenmerken een 
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onderscheidend vermogen hebben en of deze kenmerken zouden kunnen worden samengebundeld in 

een screeninginstrument dat op praktische wijze zou kunnen worden toegepast in de dagelijkse gang 

van zaken in de penitentiaire inrichtingen. Er was dus een inventarisatie nodig van alle beschikbare 

informatie over suicides in detentie in de afgelopen jaren. 

1.6 Hoofdstukindeling 

Dit boek richt zich op de herkenning van suiciderisico onder gedetineerden. Preventie van suicide 

komt hierbij slechts summier aan de orde, al is een goede herkenning de eerste (essentiele) stap in een 

goed preventiebeleid. Het boek behandelt de resultaten van een onderzoek dat in opdracht van het 

Ministerie van Justitie werd verricht door de afdeling Klinische Psychologie van de Vrije Universiteit 

Amsterdam. Het boek is echter veel meer dan een verslag van een onderzoek. Een literatuuroverzicht, 

bespreking van buitenlandse screeninginstrumenten, besprekingen van kenmerken van het 

Nederlandse gevangenissysteem en inzichten vanuit jarenlange ervaringen opgedaan met het 

suicideprobleem worden gedetailleerd beschreven. Het boek presenteert een overzicht van de huidige 

kennis omtrent de mogelijkheden van herkenning van suiciderisico onder gedetineerden. 

Wanneer men een boek leest over kenmerken die samenhangen met suicidaliteit en wanneer men 

tal van onderzoeksresultaten aan zich voorbij ziet komen, dan is de kans aanwezig dat individuele 

gevallen van suicide, hoe schrijnend ook, uit het oog worden verloren. Daarom is in dit boek 

casuistiek opgenomen van enkele gedetineerden die in de afgelopen jaren suicide hebben gepleegd in 

het Nederlandse gevangeniswezen. Eike casus beschrijft dus een werkelijk geval van suicide. Ter 

bescherming van de privacy van de overledene, familie van de overledene, inrichtingen en 

inrichtingsfunctionarissen is elke casus evenwel op ondergeschikte kenmerken gewijzigd. 

Het boek bestaat uit drie delen die de huidige kennis omtrent de herkenning van suiciderisico 

weergeven. Elk deel kan echter afzonderlijk worden gelezen. Deel drie is met name interessant voor 

personen die gebruik willen maken van het ontwikkelde screeningsinstrument voor suiciderisico in 

detentie, zoals inrichtingsdirecteuren, verpleegkundigen, inrichtingspsychologen en forensisch 

psychiaters. Deel twee is geschikt voor dezelfde doelgroep maar ook voor eenieder die meer wil weten 

over kenmerken van suicidaliteit en suicidale gedetineerden, en van omstandigheden waaronder 

suicides in detentie plaatsvinden. Deel een is met name bedoeld voor degenen die wat diepgaander 

geinteresseerd zijn in het vraagstuk van de herkenning van suiciderisico onder gedetineerden en in de 

opzet van het onderzoek. 

In het eerste deel komen de onderzoeksvragen, de achtergronden van deze vragen, buitenlandse 

inzichten, en de opzet van het onderzoek "Suicides in detentie" naar voren. Hoofdstuk twee beschrijft 

de Nederlandse en buitenlandse onderzoeken naar suicides in detentie. Met name risicoprotielen en 

risicofactoren voor suicide komen hierbij aan de orde. Hoofdstuk drie beschrijft het dossieronderzoek 

en de twee respondentenonderzoeken die deel uitmaakten van het onderzoek "Suicides in detentie". 

Het tweede boekdeel beschrijft de resultaten van het onderzoek. Hoofdstuk vier beschrijft de 

methoden die gedetineerden gebruikten om suicide te plegen en de omstandigheden waaronder zij dit 

konden doen. Hoofdstuk vier gaat ook in op de plaatsen en momenten van overlijden. Hoofdstuk vijf 

vormt de kern van het boek en gaat in op de kenmerken van suicideplegers en de mate waarin zij 

afwijkend zijn van gewone gedetineerden. Hoofdstuk zes is nauw gerelateerd aan hoofdstuk vijf en 

richt zich op de emoties, beleving van de detentie en motieven voor suicide van gedetineerden met 

hoog suiciderisico. Hoofdstuk zeven beschrijft de ontwikkeling van het Nederlandse screening-

instrument voor suiciderisico. Dit hoofdstuk gaat in op de vragen die moeten worden gesteld aan 

gedetineerden bij binnenkomst in de inrichting en op de waarde die aan de antwoorden moet worden 

toegekend. Ook gaat dit hoofdstuk in op buitenlandse screeninginstrumenten voor suiciderisico. 
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Deel drie van dit boek bestaat uit slechts een hoofdstuk, namelijk een hoofdstuk waarin de 

conclusies en de aanbevelingen zijn geformuleerd die voortvloeien uit het onderzoek. In dit hoofdstuk 

staat de werkbaarheid van het screeninginstrument voor de penitentiaire praktijk centraal. Wanneer de 

aanbevelingen in dit hoofdstuk worden nageleefd, is er volgens de onderzoekers en leden van de 

begeleidingscommissie alle reden om aan te nemen dat het ontwikkelde screeninginstrument 

toepasbaar en nuttig is voor het Nederlandse gevangeniswezen. 



Hoofdstuk 2 

Risicofactoren 

2.1 Inleiding 
Voor adequate screening is inzicht vereist in de kenmerken die duiden op verhoogd sukiderisico. Men 

kan kijken naar emoties en gedachten die vaak optreden bij sukidaliteit. Maar deze kunnen fluctueren, 

zodat het suiciderisico niet op elk moment even groot is. Men kan ook kijken naar eerdere 

suicidepogingen of zelfdestructief gedrag. Maar deze hoeven niet altijd jets te zeggen over de huidige 

sukidaliteit. Tevens kan men kijken naar de omstandigheden waaronder suicides doorgaans plaats 

vinden; naar de risicomomenten en —situaties. Dit geeft informatie over wanneer men beducht moet 

zijn voor suicides maar geeft geen garanties voor andere situaties en momenten. 

Kenmerken van personen die suicide hebben gepleegd kunnen informatie geven over suiciderisico. 

Een suicideprofiel geeft informatie over kenmerken die kenmerkend zijn voor suicideplegers. Maar het 

geeft geen informatie over het aantal niet-sukidale gedetineerden dat dezelfde kenmerken vertoont. 

Bijvoorbeeld: omdat de meeste suIcideplegers man zijn, is dit kenmerk een onderdeel van het sukide-

profiel. Gezien de overwegend mannelijke bevolking in penitentiaire inrichtingen is mannelijk 

geslacht echter niet een kenmerk waarmee sukidale gedetineerden kunnen worden onderscheiden. Het 

is daarom meer zinvol om te kijken naar risicofactoren die sukideplegers onderscheiden van niet 

sukideplegers. 
Kennis van sukideprofielen en risicofactoren voor suicide in de algemene bevolking is slechts van 

beperkt nut voor een gedetineerdenpopulatie. Zo is uit onderzoek in de bevolking bekend dat 

bijvoorbeeld mannelijke geslacht, alcohol- of drugsverslaving, depressieve stemming, of het verkeren 

in een sociaal isolement risicofactoren zijn voor suicide. In een gedetineerdenbevolking is echter 95 

procent van het mannelijk geslacht, is ongeveer de helft verslaafd, hebben bijna negen op de tien 

gedetineerden te kampen met een depressieve stemming, en is iedere gedetineerde min of meer 

gesoleerd van zijn sociale omgeving. Screening alleen op basis van deze kenmerken zou daardoor 

weinig zinvol zijn. 
Alleen uit onderzoeken naar suicides in gedetineerdenpopulaties is inzicht te verkrijgen in suicide-

profielen en risicofactoren voor suicide in detentie. Het probleem is echter dat in Nederland 

nauwelijks onderzoek is verricht naar suicides in detentie. Een lastig punt bij buitenlandse 

onderzoeken is dat rekening moet worden gehouden met een geringe vergelijkbaarheid met de 
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Nederlandse situatie. Andere landen kennen een andere straftoemeting, een afwijkend penitentiair 
systeem, afwijkende regimes in inrichtingen, of een afwijkende demografische opbouw van de 
gedetineerdenpopulatie. Desalniettemin kunnen gegevens uit buitenlandse onderzoeken generaliseer-
baar zijn naar de Nederlandse situatie. In paragraaf 2.3 worden de buitenlandse onderzoeken op het 
gebied van suicides in detentie besproken. Daarbij wordt met name gelet op de protielen van 
suicideplegers en risicofactoren voor suicide. Eerst komen echter de Nederlandse onderzoeken naar 

suicides in detentie aan de orde. 

2.2 Nederlands onderz.oek 
In Nederland is meerdere malen aandacht besteed aan het verschijnsel van suicides in detentie. Vaak 
werd de aandacht hierbij beperkt tot het signaleren van het suicideprobleem. Soms ging de aandacht 
wat verder en werden het gevangenissysteem en het suicideprobleem wat uitgebreider onder de loep 
genomen. Zo legde Tigges9  in de jaren '70 een relatie tussen penitentiaire inrichtingen en totale 

instituties en noemde hij een totale institutie "an ideal foster place for the genesis of crisis" (p. 310) en 
detentie "a prediction factor in its own right for the occurrence of suicide" (p. 307). Het systematisch 
bestuderen van suicides in detentie is in Nederland betrekkelijk nieuw en pas goed op gang gekomen 
met onderzoek van Bemasco en Kerkhof en met inspanningen van de Werkgroep (para)suicidaal 
gedrag van gedetineerden, de Commissie Noordsingel en de afdeling Beleidsinformatie van het 
Ministerie van Justitie. 

In 1986 verrichtten Bemasco en Kerkhof onderzoek naar suicidaal gedrag in Nederlandse huizen 
van bewaring en gevangenissen th. Voor het onderzoek werden dossiers bestudeerd betreffende 44 
suicides in de periode 1973-1984 en 198 suicidepogingen in de periode 1980-1984. Daamaast werden 
dossiers bestudeerd van 54 gedetineerden die in de periode 1972-1984 gedetineerd waren geweest en 
van 210 gedetineerden die in de periode 1980-1984 gedurende kortere of langere tijd in een inrichting 
hadden doorgebracht. Deze groepen gedetineerden vormden de controlegroepen om daartegen de 
kenmerken van respectievelijk de suicideplegers en -pogers af te zetten. Tevens werden 
vraaggesprekken gevoerd met 25 gedetineerden die recentelijk een suicidepoging hadden ondemomen 
en met 26 inrichtingsfunctionarissen die bij deze voorvallen betrokken waren geweest. 

Bemasco en Kerkhof constateerden dat verreweg de meeste suicides in detentie werden gepleegd 
door middel van verhanging (80%) en het springen van een hoogte (10%), en dat de meeste niet-fatale 
su'icidepogingen werden uitgevoerd door middel van het snijden in de polsen of armen (± 50%) en het 
slikken van voorwerpen, giftige stoffen of overdoses medicijnen (+ 35%). Tevens werd geconstateerd 
dat suicidaal gedrag overwegend plaats vond tijdens de eerste periode na insluiting (53 procent binnen 
drie maanden) en met name in de eigen cel (80%). De "doorsnee suicidepleger" was een 32-jarige 
ongehuwde Nederlandse man zonder werk die werd verdacht van een geweldsdelict en binnen twee 
maanden na insluiting suicide pleegde door middel van verhanging in de eigen cel. Suicideplegers en - 
pogers waren vaker verdacht of veroordeeld voor emstige delicten en hadden, wanneer zij waren 
veroordeeld, langere straffen opgelegd gekregen dan gedetineerden uit de controlegroepen. Suicidale 
gedetineerden waren, in vergelijking met de controlegroepen, vaker in het buitenland geboren (54%) 

en spraken vaker geen Nederlands. De medische consumptie van de suicideplegers en -pogers bleek 
hoger te zijn dan die van gedetineerden in de controlegroepen. Veel van de geinterviewde 
suicidepogers hadden een eerdere suicidepoging ondemomen (75%) en kampten met depressiviteit, 

slapeloosheid, zelfisolerend gedrag, angstigheid en gespannenheid. 

9  Zie Tigges, 1974. 
I°  Zie Bemasco, 1986; Bemasco, Kerkhof & van der Linden, 1988; Kerkhof& Bemasco, 1990. 
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Het Ministerie van Justitie stelde in 1988 een werkgroep (para)suicidaal gedrag van gedetineerden 

in die beleidsaanbevelingen diende op te stellen voor de aanpak van suicidaal gedrag. De werkgroep 

bestudeerde literatuur op het gebied van suicides in detentie en voerde gesprekken met vertegen-

woordigers uit het penitentiaire veld". De werkgroep gaf met name aanbevelingen op het gebied van 

preventie, maar ging ook in op risicofactoren voor suicide'. De werkgroep onderscheidde vier 

categorieen risicofactoren: (a) factoren samenhangend met de persoon van de gedetineerde, (b) 

factoren samenhangend met het tijdsverloop, (c) factoren samenhangend met het regime en de 

bejegening en (d) factoren samenhangend met het penitentiair gebouw. De werkgroep onderscheidde 

verslaving aan alcohol of drugs, chronische psychiatrische stoornis, acute zeer ernstige psychische 

problematiek, etnische minderheid of de vreemdelingenstatus, eerdere suicidepogingen, en verdenking 

of veroordeling voor een ernstig, agressief delict als belangrijkste persoonsgebonden risicofactoren 

voor suicide in een penitentiaire inrichting. Onder de tijdsgebonden risicofactoren werden de eerste 

weken van de detentie als risicovolle tijdsmomenten genoemd, alsmede het tijdstip van de rechterlijke 

uitspraak, een veroordeling tot een lange straf en de insluiting voor de nacht. Bij de risicofactoren 

verbonden aan de inrichtingscultuur onderscheidde de werkgroep het bagatelliseren van zelfmoord-

gevoelens, het suicidaal gedrag benoemen als chantage, inadequate opvang na suicidaal gedrag, en het 

onbesproken laten van suicides. Onder de inrichtinggebonden risicofactoren werden grotere 

inrichtingen, waarbinnen gedetineerden zich verloren kunnen voelen, een grauw en troosteloos uitzicht 

en cellen die mogelijkheden bieden voor verhanging onderscheiden. Zoals vermeld, onderscheidde de 

werkgroep alle risicofactoren op basis van literatuurbestudering en gesprekken met 

vertegenwoordigers uit het penitentiaire veld. De werkgroep toetste de onderscheiden risicofactoren 

niet onderzoeksmatig op hun waarde in de praktijk, waardoor onduidelijk is of de onderscheiden 

factoren ook daadwerkelijk risicofactoren zijn. 

De werkgroep (para)suicidaal gedrag van gedetineerden formuleerde enkele aanbevelingen. De 

medische dienst werd de verantwoordelijkheid toegedicht om bij het binnenkomstgesprek openlijk te 

vragen naar mogelijke zelfmoordgedachten. Het personeel op de afdelingen, met name de 

inkomstafdeling, kreeg in nauwe samenwerking met het psychosociaal team de verantwoordelijkheid 

voor de signalering en interventie gedurende de detentie. 

In 1996 werd, naar aanleiding van drie suicides en twee serieuze suicidepogingen, door het 

Ministerie van Justitie een commissie ingesteld voor het doen van onderzoek in het huis van bewaring 

Rotterdam "Noordsingel". De Commissie Noordsingel —meer bekend als de Comm issie Balkema-

bestudeerde de casuistiek van de suicidegevallen en (locale) beleidsrapporten, en voerde gesprekken 

met alle geledingen van het personeel in de inrichting, met een afvaardiging van gedetineerden, en met 

willekeurig gekozen gedetineerden". De commissie signaleerde diverse knelpunten met betrekking tot 

de herkenning van suiciderisico" die niet alleen betrekking hadden op de Noordsingel: toenemende 

werkdruk en daardoor minder tijd voor individuele aandacht, groeiende aantallen psychisch gestoorde 

gedetineerden en onvoldoende plaatsen op bijzondere afdelingen voor deze gedetineerden, 

tekortkomingen in de voorlichting aan gedetineerden na calamiteiten, onvoldoende scholing van het 

personeel, en onvoldoende communicatie en overdracht van informatie. 

Zie het rapport van de werkgroep (para)suIcidaal gedrag van gedetineerden, 1989. . 
12  Vanwege de nadruk op screening zullen wij hier niet verder ingaan op de aanbevelingen van de werkgroep 

op het gebied van preventie. 
13  Zie het rapport van de Commissie Noordsingel, 1996. 
14  De Commissie Noordsingel signaleerde met name knelpunten met betrekking tot opvang van problematische 

gedetineerden in het algemeen en gaf hierover tal van aanbevelingen. Deze knelpunten en aanbevelingen 
zullen wij hier niet bespreken vanwege de nadruk op screening op sukiderisico. 



14 	 Blaauw en Kerkhof 

In 1997 verrichtte de afdeling Beleidsinformatie van het Ministerie van Justitie een analyse om 

inzicht te vergroten in de achtergronden en kenmerken van suicides in penitentiaire inrichtingen. De 

aanleiding voor deze analyse was de relatieve stijging van het aantal suicides in 1995 en 1996 ten 

opzichte van het aantal suicides in voorgaande jaren. De afdeling Beleidsinformatie bestudeerde de 

formulieren "Onderzoek Ernstig Voorval" van 26 suicidegevallen in de periode I januari 1995 tot en 

met 31 augustus 1996. Geconstateerd werd dat de meeste suicides 's nachts of 's morgens plaats 

vonden in de eigen cel door verhanging en/of verstikking met behulp van broekriem, laken, veters of 

televisiekabel. De "doorsnee suicidepleger" leek een 36-jarige man te zijn die in Nederland was 

geboren en die was ingesloten voor doodslag, moord of poging daartoe. De suicides vonden, ook ten 

opzichte van een controlegroep, relatief vaker plaats onder gedetineerden in voorlopige hechtenis of 

vreemdelingenbewaring (67%) en onder gedetineerden die korter dan vier maanden waren gedetineerd 

(72%). Een groot deel van de suicideplegers beyond zich in een bijzonder regime (46%). Het aantal 

bestudeerde suicides was echter te laag, zo beoordeelde de afdeling Beleidsinformatie, om met 

voldoende zekerheid te kunnen spreken van statistisch significante verschillen of betrouwbare trends. 

Al met al komt het profiel van een suicidepleger volgens de Nederlandse onderzoeken overeen met 

een ongehuwde werkeloze Nederlandse mannelijke dertiger die wordt verdacht van een geweldsdelict. 

Risicofactoren zijn volgens de verschillende onderzoeken: verdenking of veroordeling voor een 

ernstig delict, veroordeling tot een lange straf, niet-Nederlandse nationaliteit, hoge medische 

consumptie, eerdere suicidepogingen, en een depressieve reactie op de insluiting. Als risicomomenten 

komen naar voren de eerste weken van de detentie en de insluiting voor de nacht. 

2.3 Buitenlands onderzoek 

In Nederland verblijven verdachten gem iddeld twee dagen in een politiebureau alvorens te worden 

overgebracht naar een huis van bewaring. In andere landen worden verdachten veelal sneller 

overgebracht naar een penitentiaire inrichting en is de duur van verblijf in een politiebureau dan ook 

korter dan in Nederland. Dit heeft de consequentie dat buitenlandse penitentiaire inrichtingen worden 

geconfronteerd met geintoxiceerde verdachten, terwijI dit in Nederlandse penitentiaire inrichtingen 

nauwelijks of niet het geval is. In de bespreking van buitenlandse onderzoeken wordt daarom niet 

gelet op intoxicatie als mogelijke risicofactor of als mogelijk onderdeel van het suicideprofiel. 

In Nederland verblijven verdachten in beginsel in een huis van bewaring tot het moment van de 

rechterlijke uitspraak. Bij een veroordeling tot een straf van zes maanden of meer worden zij daarna 

overgebracht naar een gevangenis. Straffen korter dan zes maanden en principale hechtenis worden 

doorgaans uitgezeten in een huis van bewaring. Gedetineerden die in afwachting zijn van de zitting of 

berechting vorrnen echter de grootste groep in huizen van bewaring'. Nederlandse gevangenissen 

huisvesten uitsluitend veroordeelde gedetineerden. In de Verenigde Staten worden niet-veroordeelde 

verdachten veelal ingesloten in een "jail" en worden veroordeelde gedetineerden veelal ingesloten in 

een "prison". Een Amerikaanse jail is daardoor min of meer vergelijkbaar met een Nederlands huis 

van bewaring en een prison met een Nederlandse gevangenis. In andere landen, bijvoorbeeld Australie 

en Groot-Brittannie, worden niet-veroordeelden en veroordeelden gezamenlijk ondergebracht. In de 

volgende paragrafen wordt daarom een onderscheid gemaakt in onderzoeken in jails en populaties van 

niet-veroordeelden (huizen van bewaring), onderzoeken in prisons en populaties van veroordeelden 

(gevangenissen), en onderzoeken in gecombineerde systemen en populaties. 

15  De resultaten van deze analyse werden in een interne notitie beschikbaar gesteld aan de onderzoekers. 

16  Verder bieden huizen van bewaring onderdak aan arrestanten, personen in vreemdelingenbewaring, 
gegijzelden, teruggeplaatste gedetineerden en personen met een maatregel (TBS, PZ) die in afwachting zijn 
van plaatsing elders. Nederlandse huizen van bewaring huisvesten derhalve een diverse groep. 
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Nederland kent spec iale inrichtingen voor delinquenten tot en met 18 jaar". Ook andere landen 

kennen speciale afdelingen of inrichtingen voor jeugdigen, al wordt niet altijd dezelfde leeftijdsgrens 

voor jeugdigen gehanteerd. Natuurlijk zijn demografische kenmerken, zoals leeftijd en burgerlijke 

staat, onder jeugdige gedetineerden anders verdeeld dan onder volwassen gedetineerden. In paragraaf 

2.3.4 wordt onderzoek in jeugdinrichtingen daarom afzonderlijk besproken. 

In de bespreking van onderzoeken worden alleen onderzoeken vermeld die gegevens presenteren 

uit (een deel van) de periode 1977-1998. Dit sluit verouderde onderzoeken uit en maakt een 

vergelijking mogelijk met de resultaten van het huidige onderzoek. De enige uitzondering wordt 

gemaakt voor een Canadees onderzoek van Burtch en Ericson (1979), waarbij de gegevens werden 

verzameld over de periode 1959-1975. Dit onderzoek was namelijk te goed opgezet en de conclusies 

waren te belangrijk om niet te worden besproken. Over de andere onderzoeken moet worden 

opgemerkt dat sommige publicaties te summier waren om over de bevindingen veel te kunnen 

vertellen. In de bespreking van onderzoeken wordt, vanwege de focus op suicides, niet ingegaan op 

onderzoeken naar suicidepogingen. 

2.3.1 Buitenlands onderzoek in huizen van bewaring 
Literatuuronderzoek laat zien dat onderzoek naar suicides in huizen van bewaring schaars is — veertien 

recente onderzoeken werden gevonden- en dat alleen in de Verenigde Staten hiernaar onderzoek is 

verricht. De onderzoeken laten daarbij duidelijke verschillen zien in reikwijdte. Waar sommige 

onderzoeken zich richten op een of twee inrichtingen, richten andere onderzoeken zich op alle 

inrichtingen in een gemeente (county). Weer andere onderzoeken richten zich op alle inrichtingen in 

een staat of op alle inrichtingen in de Verenigde Staten. Daarnaast beperken sommige onderzoeken 

zich tot een kleine groep suicideplegers, hetgeen vragen oproept over de generaliseerbaarheid van de 

gegevens. Verder beperken relatief veel onderzoeken zich tot het bekijken van de demografische 

kenmerken van de suicideplegers, waardoor weinig informatie wordt verkregen over mogelijke 

risicofactoren zoals huidige of eerdere verslaving, huidige of eerdere psychiatrische problematiek, 

eerdere suicidepogingen, hulpverleningsgeschiedenis en justitieel verleden. Daar waar deze gegevens 

wel worden bekeken, wordt slechts zeer zelden een controlegroep gebruikt, waardoor de informatie 

beperkt blijft tot profielen van stacideplegers en waardoor nauwelijks betrouwbare informatie wordt 

verlcregen over de mogelijke risicofactoren die gedetineerden zonder suiciderisico kunnen 

onderscheiden van gedetineerden met suiciderisico. Tot slot maken de publicaties niet altijd duidelijk 

wat precies werd onderzocht en welke categorieen daarbij werden gehanteerd. 

Durand en anderen (1995) bestudeerden de dossiers die waren opgesteld van 37 gedetineerden die 

zich in de periode 1967-1992 hadden verhangen in de Wayne County Jail; een groot huis van 

bewaring in de nabijheid van de Amerikaanse stad Detroit. Het profiel van de suicidepleger kwam 

overeen met een 26-jarige niet-blanke gescheiden man die was ingesloten voor verdenking van een 

geweldsdelict, waarschijnlijk moord of doodslag. De meeste suicides werden gepleegd in de eerste 

maand van de insluiting. Ook in dit onderzoek werd geen controlegroep gebruikt, zodat geen 

informatie werd verkregen over risicofactoren. 

17 Nederland kent ook, net als veel andere landen, speciale afdelingen of inrichtingen voor vrouwen. 
Bestudering van de literatuur liet echter geen afzonderlijke onderzoeken onder vrouwelijke suicideplegers 
zien. Ook is er geen reden om te veronderstellen dat kenmerken en suicidemotieven van vrouwelijke 
gedetineerden veel anders zijn dan die van mannelijke gedetineerden. Suicides onder vrouwelijke 
gedetineerden worden daarom in dit boek niet afzonderlijk besproken. 
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Marcus en Alcabes (1993) onderzochten 48 suicides die in de periode 1980-1988 hadden 

plaatsgevonden in een huis van bewaring van de stad New York. Zij bestudeerden hiervoor onder 

andere de medische dossiers, penitentiaire dossiers en lijkschouwingdossiers. Marcus en Alcabes 

constateerden dat het profiel van de suicidepleger overeenkwam met een 30-jarige zwarte of Latijns 

Amerikaanse, psychiatrisch gestoorde (54%), verslaafde (87%) man die was gearresteerd voor een 

geweldsdelict. De man had in het verleden mogelijk suicidaal gedrag vertoond (44%), was 

waarschijnlijk behandeld voor psychische klachten (73%) en had waarschijnlijk een verleden van 

eerdere insluitingen (69%). De man zou zich verhangen in zijn eigen cel. Helaas maakten de 

onderzoekers geen gebruik van een controlegroep waardoor niet bekend is of een psychiatrisch 

verleden, verslaving, psychische klachten en eerdere suicidepogingen risicofactoren voor suicide zijn. 

Hankoff (1980) verrichtte onderzoek in een Amerikaans huis van bewaring aan de oostkust. Hij 

bestudeerde de penitentiaire dossiers van zeven gedetineerden die suicide hadden gepleegd in een 

periode van tien maanden. Ook voerde Hankoff gesprekken met personen die kort voor de suicide nog 

contact hadden gehad met de betrokkene. Een controlegroep werd echter niet gebruikt. De suicides 

vonden doorgaans kort na de insluiting plaats, veelal in de nachtelijke uren en alle door verhanging. 

De gemiddelde suicidepleger bleek een 28-jarige zwarte of blanke (van Latijns Amerikaanse afkomst) 

alleenstaande man te zijn die was ingesloten voor een geweldsdelict en ook at eerder ingesloten was 

geweest. Vijf van de zeven suicideplegers bleken zowel verslaafd als psychiatrisch gestoord te zijn. 

Frost en Hanzlick (1988) bekeken de lijkschouwingdossiers van 14 suicides die hadden plaats-

gevonden in de periode 1974-1985 in twee huizen van bewaring in Atlanta en Fulton County in de 

Verenigde Staten. Uit de uiterst summiere publicatie over dit onderzoek is af te leiden dat de Meeste 

suicideplegers waren gearresteerd voor een misdaad tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven, 

zoals verkrachting, moord of geweldpleging en dat de meeste suicides plaats vonden gedurende de 

eerste twee dagen van de insluiting. Alle suicides waren uitgevoerd door middel van verhanging. 

Copeland (1984, 1989) bestudeerde de lijkschouwingdossiers van 23 suicideplegers in de periode 

1956-1982 in Dade County in de Amerikaanse staat Florida. De meeste suicideplegers waren door 

verhanging om het leven gekomen. In dit onderzoek bestond het suicideprofiel uit een mannelijke 

blanke twintiger die was gearresteerd voor een gewapende overval en die te kampen had met een 

psychiatrische stoornis, meestal schizofrenie. Als risicomomenten onderscheidde Copeland de eerste 

24 uren na de insluiting en de nachtelijke en ochtendlijke uren. 

Harris (1987) verrichtte onderzoek in de Amerikaanse gemeente Los Angeles. Hij bestudeerde de 

lijkschouwingdossiers van 103 suicides die in de periode 1977-1987 hadden plaatsgevonden in huizen 

van bewaring in deze gemeente. Het beknopte verslag toont dat de gemiddelde suicidepleger een 

blanke alleenstaande mannelijke twintiger was die was gearresteerd voor een alcohol- of drug-

gerelateerd delict. De suicides, voornamelijk verhangingen met behulp van kledingstukken, vonden 

doorgaans plaats op een avond in de eerste twee dagen na de insluiting. 

Lanphear (1987) bestudeerde de lijkschouwingrapporten van acht gevallen van suicide in huizen 

van bewaring in de gemeente Shelby County in de Amerikaanse staat Tenessee in de periode 1970- 

1985. Het summiere artikel dat verscheen over dit onderzoek toont dat de prototypische suicidepleger, 

die door verhanging om het leven zou komen, een blanke of zwarte man was van 33 jaar. 

Davis en Muscat (1993) verrichtten onderzoek in huizen van bewaring en politiecellencomplexen 

in de Amerikaanse staat Ohio. Zij bestudeerden daarbij de computerregistraties van 228 suicides in de 

periode 1975-1984. Het gevonden profiel behelsde een blanke alleenstaande man van 28 jaar die werd 

verdacht van een alcohol-gerelateerd delict. Als risicomoment kwam de eerste dag van de insluiting 

naar voren en als risicoplaats een grote inrichting. Vrijwel alle suicides vonden plaats door 

verhanging. Risicofactoren werden niet gevonden vanwege de afwezigheid van een controlegroep. 
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Hardyman (1983) verrichtte eveneens onderzoek in de Amerikaanse staat Ohio. Hij bestudeerde 46 
suicides die in de periode 1980-1981 hadden plaatsgevonden in huizen van bewaring en 
politiecellencomplexen. De suicides, voornamelijk verhangingen met behulp van kledingstuklcen, 
vonden doorgaans plaats op de eerste dag na de insluiting gedurende de nachtelijke uren in een 

vakantieperiode. Het profiel van de suicidepleger kwam overeen met een 28-jarige alleenstaande 
blanke arbeider die was gearresteerd voor een vermogensdelict. De etniciteit van de suicidepleger 
bleek niet te verschillen van de etniciteit van de gedetineerdenpopulatie in de arrestatiestatistieken. 

Stone (1990) bestudeerde 107 onderzoeksrapporten die waren opgesteld naar aanleiding van 
suicides in huizen van bewaring in de Amerilcaanse staat Texas in de jaren 1986-1988. De 
prototypische suicide, zo blijkt uit het korte artikel over dit onderzoek, betrof een blanke man van 28 
jaar die door middel van verhanging, veelal met een broekriem of laken, om het Leven zou komen. 

Jordan, Schmeckpeper en Strope (1987) bestudeerden 16 lijkschouwingdossiers van gedetineerden 
die in de periode 1981-1983 door verhanging om het leven waren gekomen in huizen van bewaring in 
de Amerikaanse staat Oklahoma. In het beperkte verslag van dit onderzoek staat weergegeven dat de 
doorsnee suicide werd gepleegd door een alleenstaande blanke man van 29 jaar die was gearresteerd 
voor een alcohol-gerelateerd delict. De meeste suicides vonden plaats in de eerste twee dagen van de 
insluiting in de herfst op een woensdag rond zes uur 's ochtends. 

Kennedy (1984) bestudeerde de dossiers die voor 1980 en 1981 waren opgesteld naar aanleiding 
van suicides in huizen van bewaring of grote politiecellencomplexen in de Amerikaanse staat 
Michigan. Hij vergeleek de demografische kenmerken en de delicten waarvoor de 39 suicideplegers 
waren gearresteerd met de gegevens uit de arrestatiestatistieken van de staat Michigan. Sukideplegers 
waren doorgaans blanke mannen van 25 tot 29 jaar. Sukideplegers werden even vaak verdacht van 
een emstig delict als van een minder emstig delict. Kennedy constateerde hieruit dat de sukideplegers 
in huizen van bewaring niet afwijkend waren voor wat betreft ras, leeftijd en reden van arrestatie. 

Twee onderzoeken maakten alle suicides in de Verenigde Staten tot onderwerp van onderzoek' s . 
Hayes en Kajdan verstuurden in 1981 vragenlijsten naar alle Amerikaanse huizen van bewaring met 
het verzoek om infonnatie over suicides die in 1979 hadden plaats gevonden. Ter controle werd ook 
een korte vragenlijst gestuurd naar de geneeskundige diensten in de staten en gemeenten en naar 
andere aan penitentiaire inrichtingen gelieerde instanties. Dit leverde een totaal van 419 herkende 
suicides op. Vervolgens werd een langere vragenlijst verstuurd naar de inrichtingen die een suicide 
hadden meegemaakt, hetgeen verdere informatie opleverde over 344 sukidegevallen. In 1986 
verrichtten Hayes en Rowan een replicatieonderzoek onder 16.483 Amerikaanse huizen van bewaring 
en politiecellencomplexen. Deze inspanningen leverden een lijst van 854 suicides op. Van 339 
suicides uit 1986 werden aanvullende gegevens verIcregen. Analyse van de gegevens liet zien dat de 
kenmerken van de suicides in 1979 en 1986 nagenoeg hetzelfde waren'. Vergelijking van de gegevens 
nit de onderzoeken met de Amerikaanse "Bureau of Justice Statistics" liet zien dat de sukideplegers 

niet of nauwelijks verschilden van de gewone gedetineerdenpopulatie voor wat betreft geslacht, 
etniciteit, burgerlijke staat, leeftijd en delict. Wel waren sukideplegers doorgaans korter gedetineerd 
geweest. Opvallend veel gedetineerden pleegden suicide nadat zij in een isoleercel hadden gezeten of 
in een cel die daaraan gelijk stond (67%). Volgens de betrokken inrichtingsfunctionarissen hadden 
weinig sukideplegers een psychiatrische stoomis (19%), medische problemen (21%) of een verleden 
van eerdere suicidepogingen(16%). In de meeste gevallen (85%) werd hierop echter niet gescreend, 

zodat dergelijke informatie vaak niet aanwezig was. 

" Zie Hayes en Kajdan, 1981 en Hayes en Rowan, 1988. Zie ook Hayes, 1989. 
19  Zie Hayes, 1989, p. 11. 
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Uit de onderzoeken is duidelijk af te lezen dat de meeste suicides in huizen van bewaring worden 

gepleegd door middel van verhanging in de eigen cel, vaak met behulp van beddengoed. Duidelijke 

risicoperioden zijn de eerste periode van de insluiting en de nachtelijke uren. Ook komen uit de 

Amerikaanse onderzoeken enkele kenmerken van het suicideprofiel eenduidig naar voren: het gaat 

meestal om een alleenstaande of gescheiden man van achter in de twintig die is gearresteerd voor een 

alcohol-gerelateerd delict of voor een ernstig geweldsdelict. De etniciteit van de man komt minder 

eenduidig naar voren. Helaas leveren de onderzoeken weinig betrouwbare informatie op over 

mogelijke risicofactoren zoals huidige of eerdere verslaving, huidige of eerdere psychiatrische 

problematiek, eerdere suicidepogingen voor de detentie of tijdens de detentie, hulpverlenings-

geschiedenis en justitieel verleden. 

2.3.2 Buitenlands onderzoek in gevangenissen 
Onderzoek naar suicides in gevangenissen is nog schaarser dan onderzoek naar suicides in huizen van 

bewaring: slechts acht onderzoeken werden gevonden. In tegenstelling tot de onderzoeken in huizen 

van bewaring, werden de onderzoeken niet alleen uitgevoerd in de Verenigde Staten maar ook in 

Canada. Bestudering van de onderzoeken laat zien dat de onderzoeken in gevangenissen doorgaans 

van beter methodologisch niveau zijn dan de onderzoeken in huizen van bewaring. In de meeste 

onderzoeken wordt de groep suicideplegers op tenminste enkele kenmerken vergeleken met de 

gewone gedetineerdenpopulatie. Ook is de groepsgrootte vaker van voldoende omvang om met enige 

stelligheid conclusies te kunnen trekken. Tenslotte zijn de publicaties over de onderzoeken veelal 

vollediger en is duidelijk gemaakt wat precies werd bekeken. 

Anno (1985) verrichtte onderzoek naar suicides in gevangenissen in de Amerikaanse staat Texas. 

Hij bestudeerde hiervoor de medische kaarten en penitentiaire dossiers van 38 personen die suicide 

hadden gepleegd in de periode 1980-1985 en vergeleek de kenmerken van de suicideplegers zoveel 

mogelijk met die van de algemene gedetineerdenpopulatie in Texas. Het suicideprofiel betrof een 

alleenstaande blanke katholieke man van 30 jaar die al eens eerder was gearresteerd en die was 

veroordeeld voor een misdaad tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven. De prototypische 

suicidepleger had een geschiedenis van psychiatrische stoornissen en kon een verleden hebben van 

eerdere suicidepogingen. De suicides waren overwegend gepleegd door middel van verhanging, vaak 

met beddengoed. Kort na de insluiting vonden niet meer suicides plaats dan langer na de insluiting. 

Suicideplegers verschilden niet van de algemene gedetineerdenpopulatie in de verdeling van geslacht 

en leeftijd, maar waren wel vaker blank (43%), alleenstaand (79%), katholiek (45%), veroordeeld voor 

een misdaad tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven (58%) en hadden vaker een verleden van 

psychiatrische stoornissen (68%) en suicidepogingen (45%). Anno beschouwde deze laatstgenoemde 

kenmerken dan ook als risicofactoren voor suicide. 
Jones (1986) onderzocht 19 suicides die in de periode 1973-1986 hadden plaatsgevonden in 

gevangenissen in de Amerikaanse staat Kentucky. Voor het onderzoek bestudeerde hij de penitentiaire 

dossiers van de suicideplegers en vergeleek de gegevens uit deze dossiers met gegevens van de 

gewone gedetineerdenpopulatie. Het suicideprofiel behelsde een 29-jarige blanke man die was 

veroordeeld voor een geweldsdelict en die een verleden had van ernstige psychiatrische problemen en 

eerdere suicidepogingen. De suicides vonden doorgaans plaats in de nacht van zaterdag op zondag 

door middel van verhanging in een cel op een speciale afdeling. In vergelijking met de gewone 

gedetineerdenbevolking in Kentucky, hadden suicideplegers vaker een verleden van ernstige 

psychiatrische problemen en eerdere suicidepogingen (53%). Jones .  beschouwde een dergelijk 

verleden dan ook als een risicofactor voor suicide in gevangenissen. 
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Salive en anderen (1989) bestudeerden 37 suicides die in de periode 1979-1987 hadden 
plaatsgevonden in een bevolking van langgestrafte (meer dan een jaar) mannen in staatsgevangenissen 
van de Amerikaanse staat Maryland. Gegevens van suicideplegers en de gewone gedetineerden-
populatie werden verlcregen uit informatiesystemen van de staat Maryland. Daarnaast werden 
lijkschouwingdossiers bestudeerd. Het suicideprofiel beschreef een zwarte 29-jarige man die tot 
levenslang was veroordeeld voor een misdaad tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven. De 
meeste suicides werden gepleegd door middel van verhanging, waarbij geen relatie werd gevonden 
met de duur van de detentie. Salive en zijn medeauteurs constateerden dat suicideplegers in 
vergelijking met de gewone gedetineerdenpopulatie vaker blank waren (43%), tussen 25 en 34 jaar 
oud (62%), gedetineerd voor een misdaad tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven (62%) en 
veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf (24%). Zij concludeerden daaruit dat etniciteit, leeftijd, 

delict en strafduur risicofactoren zijn voor suicide in een gevangenis. 
Het meest uitgebreide onderzoek naar suicides in Amerikaanse gevangenissen werd uitgevoerd 

door Schimmel, Sullivan en Mrad (1989) en door White en Schimmel (1994). In beide onderzoeken 
werden suicides in het Amerikaanse federale gevangenissysteem onderzoche. Schimmel, Sullivan en 
Mrad bestudeerden de gegevens van 43 suicides die in de periode 1983-1987 hadden plaatsgevonden 
en White en Schimmel bestudeerden de gegevens van 43 suicides die in de periode 1988-1992 hadden 
plaatsgevonden in het Amerikaanse federale gevangenissysteem. In beide onderzoeken werden de 
gegevens verzameld door middel van psychologische autopsies, dat wil zeggen dat de onderzoekers 
probeerden de laatste levensloop van de suicidepleger in kaart brachten door gesprekken te voeren met 
degenen die het meest bij de overledene betrokken waren geweest. White en Schimmel (1994) 
bespraken de bevindingen uit beide onderzoeken en vergeleken de gegevens over de suicideplegers 
met de gegevens over de gewone gedetineerdenpopulatie zoals deze bekend waren uit Amerikaanse 
federale gevangenisstatistieken. Uit de analyse van de kenmerken van de suicideplegers uit beide 
onderzoeken kwamen dezelfde suicideprofielen en kenmerken van de suicide naar voren: 

The victim was a relatively young (35 years old) male, Caucasian (or possibly Cuban), with 
few friends or family ties in the community. He was a quiet, aloof individual who stayed to 
himself was poorly educated and had little religious affiliation. He frequently had a history 
of mental health problems and referrals, including past suicide attempts, but was not viewed 
as suicidal or actively psychotic immediately before his death. The victim was probably 

housed in an administrative facility and facing new legal complications or was in a high-
security institution and experiencing significant marital or family problems. Regardless of 
the institution's level of security, the victim was almost certain to be in a single cell, often in 
a special housing unit, and confined for protective custody. He was serving either less than a 
10-year sentence or more than 20 years (except in the case of Mariel Cuban detainees). As 
an inmate in protective custody, the victim frequently voiced exaggerated fears for and 

preoccupation with his safety but other than those concerns did not demonstrate any unusual 
behavior or give any overt warning of his intention before the suicide. The incident would 
occur in the early afternoon or evening, and the victim would hang himself with a sheet 

attached to a light future or grate over an air vent He would leave no suicide note. 
White en Schimmel constateerden dat de dreiging van straf (28%), relatieproblemen (23%) of 
problemen met medegedetineerden (23%) voor velen de belangrijkste aanleiding tot de suicide was. 

Relatief veel suicideplegers hadden een verleden met psychiatrische problematiek (50%) en een 



Suicides in detentie 	 23 

verleden met eerdere sukidepogingen (44%). De sukideplegers verschilden niet van de gewone 

federale gevangenispopulatie in geslacht, leeftijd of etniciteit. De onderzoekers beschouwden een 

verleden met psychiatrische problematiek, een verleden met eerdere sukidepogingen en eenzame 

opsluiting als duidelijke risicofactoren voor suicide in gevangenissen. 

Burtch en Ericson (1979) bestudeerden dossiers over 96 suicides die hadden plaatsgevonden in vier 

Canadese maximaal beveiligde gevangenissen in de periode 1959-1975. De dossiers bevatten onder 

meer de penitentiaire dossiers, lijkschouwingdossiers en rapportages van psychologen en psychiaters. 

Daar waar mogelijk werden de gegevens uit de sukidedossiers vergeleken met die van 1383 

gedetineerden die in 1977 gedetineerd waren geweest in vergelijkbare gevangenissen. Het profiel van 

de sukidepleger betrof een jonge alleenstaande man die een straf uitzat van twee tot drie jaar voor 

moord of inbraak. De suicide werd in de avonduren gepleegd in een cel die niet werd gedeeld met 

anderen, door middel van verhanging met een riem of beddengoed. De suicide vond plaats binnen de 

eerste twee jaren van de detentie op een moment dat nog geen denderde deel van de straf was 

uitgezeten. In vergelijking met niet-sukidale gedetineerden waren de sukideplegers vaker veroordeeld 

tot een korte straf of tot levenslang (47%), waren zij vaker alleenstaand (71%), hadden zij vaker een 

psychiatrische geschiedenis, vaak met eerdere sukidepogingen (31%) en werden zij vaker beschouwd 

als gedetineerden die psych iatrische zorg nodig hadden (35%). Sukideplegers waren relatief vaker 

ingesloten in een cel voor enkelvoudige bezetting (62.5%). Het onderzoek van Burtch en Ericson 

onderscheidt dus de volgende risicofactoren: burgerlijke staat, strafduur, psychiatrische geschiedenis, 

eerdere sukidepogingen, zorgbehoefte en plaats van insluiting. 

Green en anderen (1993) bestudeerden de penitentiaire dossiers betreffende 133 suicides in de 

periode 1977-1988 in Canadese federale gevangenissen. De prototypische sukidepleger betrof een 

alleenstaande man zonder kinderen die was gearresteerd voor een geweldsdelict. De meeste suicides 

werden in de eigen cel gepleegd, door middel van verhanging en met behulp van beddengoed. Meer 

dan de helft van de suicides vond plaats gedurende het eerste jaar van opsluiting. Een hoog aantal 

sukideplegers had een psychiatrische gevangenisbehandeling (44%) en/of een opname in een 

psychiatrische inrichting (32%) en/of ambulante psychiatrische behandeling (29%) gehad. Ook hadden 

veel sukideplegers een eerdere sukidepoging ondernomen (55%), waarvan de meeste (94%) een 

poging hadden ondernomen gedurende het jaar voor de feitelijke suicide. De sukideplegers waren 

veelal verslaafd geweest aan alcohol (65%) of drugs (54%). Een vrij groot aantal sukideplegers had 

gedurende het jaar voorafgaande aan de suicide enige tijd doorgebracht in een isoleercel (34%). 

Ondanks de afwezigheid van een controlegroep concludeerden Green en zijn medeauteurs dat suicides 

niet geassocieerd zijn met leeftijd maar wel met een alleenstaande burgerlijke staat, eerdere suicide-

pogingen, een verleden met alcohol- of druggebruik en een verleden met psychiatrische stoornissen. 

Laishes (1997) onderzocht 66 suicides die hadden plaatsgevonden in Canadese federale 

gevangenissen in de periode april 1992 tot april 1996. Zij bestudeerde daarvoor de Canadese 

jaarcijfers voor suicides, penitentiaire dossiers en dossiers die waren opgesteld naar aanleiding van de 

afzonderlijke suicides, en vergeleek de kenmerken van de sukideplegers, daar waar mogelijk, met de 

kenmerken van de gewone gedetineerdenpopulatie die werden beschreven in de Canadese gevangenis-

statistieken. De sukidepleger was in het algemeen een blanke alleenstaande mannelijke dertiger die al 

tien jaar lang contact had met Justitie, een verleden had van ernstige gewelddadigheid, nauwelijks 

contact had met medegedetineerden, en tot een straf was veroordeeld van twee tot vijf jaar voor 

inbraak. De man kwam uit een gezin met ernstige problemen, had vaak een verleden van alcohol- of 

" In dit federale gevangenissysteem verkeert ongeveer zes procent van de gedetineerden nog in afwachting van 
de rechtzaak. Strikt genomen zijn federale prisons dus geen gevangenissen, maar het lage aantal niet- 
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drugsverslaving en kon een verleden hebben van suicidaal gedrag. Veel suicideplegers hadden een 
persoonlijkheidsstoomis. De suicide, doorgaans een verhanging, vond meestal plaats in de avonduren 
of de nachtelijke uren en werd meestal gepleegd vanwege gezinsproblemen. De demografische 
gegevens en de strafduur van de suicidepleger bleken niet te verschillen van die van de gewone 

gedetineerdenpopulatie. Wet waren surcideplegers vaker veroordeeld voor moord (33%). Hoewel 
controlegegevens ontbraken, waren er opvallend hoge percentages stacideplegers met een 

persoonlijkheidsstoomis (44%), een disfunctionele opvoedingsachtergrond (97%), een verleden van 
emstige gewelddadigheid (56%), een lange duur van contact met Justitie (74%), een isolement ten 
opzichte van medegedetineerden (44%), ordeverstoringen in de inrichting (50%), een verleden van 
alcohol- of drugsverslaving (59%) en een verleden van suicidaal gedrag (45%). 

Uit de onderzoeken is af te lezen dat de meeste suicides in gevangenissen, net als in huizen van 
bewaring, worden gepleegd door middel van verhanging met behulp van beddengoed. In drie onder-
zoeken werd geconstateerd dat de meeste suicides werden uitgevoerd in een cel die niet werd gedeeld 
met anderen. Hierdoor werd in de Canadese en Amerikaanse onderzoeken soms gesproken van 
"eenzame opsluiting" als mogelijke risicofactor voor suicide in een gevangenis. De onderzoeken laten 
tevens zien dat suicides met name worden gepleegd in de avonduren en nachtelijke uren. Een relatie 
met de insluitingduur werd in sommige onderzoeken wel en in andere onderzoeken niet gevonden. 

Enkele kenmerken van het stacideprofiel komen eenduidig naar voren uit de verschillende 
onderzoeken: het gaat meestal om een alleenstaande of gescheiden blanke man van rond de dertig jaar 
die een verleden van psychiatrische problematiek en eerdere suicidepogingen heeft. Niet zelden zit de 
man een lange straf uit en is hij ingesloten voor een misdaad tegen de persoonlijke vrijheid of tegen 
het leven. De onderzoeken laten vrij eenduidig zien dat burgerlijke staat (alleenstaand), verleden van 
psychiatrische problematiek (50-68%) en verleden van eerdere suicidepogingen (31-53%) 
waarschijnlijk risicofactoren zijn voor suicide. De onderzoeken spreken elkaar echter soms tegen voor 
wat betreft andere risicofactoren voor suicide. Wat in het ene onderzoek een risicofactor blijkt te zijn, 
blijkt in het andere onderzoek niet een risicofactor te zijn. Twee onderzoeken identificeerden leeftijd 
(25-34 jaar) als risicofactor; twee onderzoeken etniciteit (blank); twee onderzoeken verslaving van 
alcohol of drugs; drie onderzoeken het delict (misdaad tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het 
leven); drie onderzoeken de opgelegde straf (kort of juist erg lang); en twee onderzoeken 
onderscheiden het aantal eerdere insluitingen (geen of veel) als risicofactor voor suicide. Hoewel de 
onderzoeken geen uitsluitsel geven over welke factoren onomstotelijk risicofactoren zijn voor suicide 
in een gevangenis, is niettemin duidelijk dat onderzoek in Nederlandse penitentiaire inrichtingen zich 
zou moeten richten op de risicofactoren die in enkele onderzoeken werden onderscheiden: leeftijd, 
etniciteit, burgerlijke staat, verslaving van alcohol of drugs, psychiatrisch verleden, eerdere 
suicidepogingen, geloofsovertuiging, delict, strafduur, plaats van insluiting, justitieel verleden, 
verleden van emstige gewelddadigheid, relatie ten opzichte van medegedetineerden, en mate van 

aanpassing in de inrichting. 

2.3.3 Buitenlands onderzoek in gecombineerde systemen 
Door middel van literatuuronderzoek werden acht onderzoeken onderscheiden die zowel suicides in 
gevangenissen als suicides in huizen van bewaring, of in gecombineerde inrichtingen, hadden 
onderzocht. ten van de onderzoeken was uitgevoerd in het Schotse gevangenissysteem, een in het 

gevangenissysteem van Engeland en Wales, een in het gevangenissysteem van Nieuw-Zeeland, een in 

het gevangenissysteem van de Amerikaanse staat South Carolina, en vier onderzoeken in (onderdelen 

veroordeelde gedetineerden maakt dat het systeem het best vergelijkbaar is met gevangenissen. 
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van) het gevangenissysteem van Australie. Net  als bij onderzoeken naar suicides in huizen van 

bewaring of gevangenissen, zijn onderzoeken naar suicides in gecombineerde systemen derhalve 

uitsluitend verricht in Anglosaksische landen. Bestudering van de onderzoeken laat zien dat de 

onderzoeken in gecombineerde systemen van varierende kwaliteit zijn. In sommige onderzoeken 

wordt de groep suicideplegers op tenminste enkele kenmerken vergeleken met de gewone 

gedetineerdenpopulatie. In andere onderzoeken wordt geen vergelijking gemaakt. Ook de groeps-

grootte en de kwaliteit van de publicaties varieren. 

Backett (1987) verrichtte onderzoek naar suicides in het Schotse gevangenissysteem in de periode 

tussen 1970 en 1982. Hij bestudeerde hiervoor de penitentiaire dossiers, medische kaarten, suicide-

meldingsformulieren en formulieren voor psychiatrische opname van in totaal 33 suicideplegers. Het 

suicideprofiel behelsde een 29-jarige alleenstaande man in voorlopige hechtenis. De man had een 

verleden van arrestaties en opsluitingen, en kon een verleden hebben met psychiatrische 

behandelingen (61%), psychiatrische opnames (33%), eerdere suicidepogingen (45%) en alcohol- of 

drugsverslaving (45%). Wanneer de man zou worden veroordeeld, zou dit zijn tot een korte 

gevangenisstraf voor een niet-gewelddadig delict. De suicides vonden doorgaans plaats binnen een 

maand na de insluiting (61%). Relatief veel suicideplegers hadden kort voor hun dood suicidale 

gedragingen laten zien (39%) en werden extra geobserveerd (33%). Het aantal personen in voorlopige 

hechtenis bleek onder de suicideplegers hoger te zijn (58%) dan in de gewone gedetineerdenpopulatie. 

Helaas werd in dit onderzoek geen controlegroep gebruikt voor de andere kenmerken. 

Dooley (1990) onderzocht 295 suicides die hadden plaatsgevonden in het gevangenissysteem van 

Engeland en Wales. Dooley bestudeerde hierbij de penitentiaire dossiers en de dossiers die waren 

opgesteld naar aanleiding van suicides in de periode 1972-1987, en vergeleek de gegevens uit deze 

dossiers met gegevens uit de Britse gevangenisstatistieken. Het profiel van de suicidepleger beschreef 

een alleenstaande 33-jarige blanke man die in het dagelijks leven woonde in een huis dat werd gedeeld 

met anderen. Deze man, die al eerder was gearresteerd en veroordeeld, was voor zijn huidige detentie 

veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor een misdaad tegen de persoonlijke vrijheid of 

tegen het leven. De man kon een geschiedenis hebben van psychiatrische contacten (33%), 

psychiatrische opnames (27%), alcoholverslaving (29%), drugsverslaving (23%), en eerdere suicide-

pogingen (43%). Sommigen hadden een suicidepoging ondernomen tijdens de detentie (22%). De man 

had in de week voor de suicide waarschijnlijk contact gehad met een arts (53%) en pleegde suicide 

omdat hij niet was opgewassen tegen de detentie (40%). De meeste suicides werden gepleegd door 

middel van verhanging met kleding of beddengoed in de nachtelijke uren binnen drie maanden na 

aanvang van de detentie, overwegend in de periode Juli-September. Dooley constateerde dat de groep 

suicideplegers en de gewone gedetineerdenpopulatie niet van elkaar verschilden in geslacht en 

etniciteit, maar dat suicideplegers wel vaker ouder waren (gemiddeld 33 jaar), vaker niet waren 

veroordeeld (47%), vaker een straf hadden opgelegd gekregen van tenminste vier jaren (26%) en vaker 

waren gedetineerd vanwege een misdaad tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven (44%). Uit 

het onderzoek van Dooley komen dus leeftijd, justitiele status, delict en straf(bedreiging) als risico-

factoren voor suicide in detentie naar voren. 

Skegg en Cox (1993) deden onderzoek naar suicides in het gevangenissysteem van Nieuw-Zeeland. 

Zij bestudeerden de informatie die bij het Ministerie van Justitie aanwezig was over 39 suicides in de 

periode 1973-1988. Het suicideprofiel bleek een jonge blanke man te beschrijven die inmiddels was 

veroordeeld. Maori's vormden een groot aandeel in de groep suicideplegers, maar eveneens in de 

gewone gedetineerdenpopulatie. Wel opmerkelijk was dat het aantal suicides onder Maori's in de 

leeftijdsgroep 15-49 jaar in het gevangenissysteem maar liefst 28 procent bedroeg van het totaal aantal 
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suicides in Nieuw-Zeeland in deze leeftijdsgroep. De onderzoekers veronderstelden dat sterke 

schaamtegevoelens onder de Maori's een belangrijke rot konden spelen bij de suicides. 

Memory (1984) bestudeerde 49 rapporten die waren opgesteld naar aanleiding van suicides in de 

periode 1978-1984 in locale penitentiaire inrichtingen en politiecellencomplexen in de Amerikaanse 

staat South Carolina. Hij vond dat het profiel van de suicidepleger overeen kwam met een blanke 30- 

jarige man die nog niet was veroordeeld en waarschijnlijk was gearresteerd voor openbare 

dronkenschap. De meeste suicides werden gepleegd door middel van verhanging op de eerste dag van 

de insluiting tussen vier uur 's middags en twee uur 's nachts. In vergelijking met de gewone 

gedetineerdenbevolking waren suicideplegers vaker blank en lichter van gewicht dan de gewone 

gedetineerdenbevolkine. Memory constateerde dan ook dat etniciteit en gewicht risicofactoren zijn 

voor suicide in detentie. 

Pounder (1986) bestudeerde 10 lijkschouwingdossiers betreffende suicides in de periode 1973- 

1983 in het gevangenissysteem van Zuid-Australie. De suicidepleger, die door verhanging om het 

leven zou komen, werd uiterst summier beschreven als een man van 24 die was veroordeeld tot 

gevangen isstraf. 

Hurley (1989) onderzocht 20 suicides die in de periode 1973-1987 hadden plaatsgevonden in een 

gevangenis in Brisbane (Australie). De gevangenis had een regime met maximale beveiliging voor 

zowel veroordeelde als niet-veroordeelde gedetineerden. Hurley bestudeerde gegevens uit de medische 

dossiers, penitentiaire dossiers en lijkschouwingdossiers van de overledenen en vergeleek de 

veroordelinggegevens met gegevens uit de gevangenisstatistieken van de Australische provincie 

Queensland. Hurley constateerde dat het suicideprofiel overeenkwam met een blanke man van 33 jaar 

die was gearresteerd voor een misdaad tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven, maar nog niet 

was veroordeeld. In vergelijking met de gewone gedetineerdenbevolking verkeerden suicideplegers 

vaker nog in afwachting van hun rechtzaak (60%) voor een misdaad tegen de persoonlijke vrijheid of 

tegen het leven (36%). De suicides werden hoofdzakelijk gepleegd door middel van verhanging in de 

avond of nacht in de eerste twee maanden van de detentie. Maar liefst 75 procent van de 

suicideplegers had in het verleden een psychiatrische stoomis gehad, 40 procent had een verleden van 

een of meer suicidepogingen, en 35 procent was daarvoor ooit opgenomen geweest in een 

psychiatrische inrichting. In totaal 55 procent werd ten tijde van de suicide in de gevangenis (nog) 

behandeld voor psychiatrische problematiek. Hoewel controlegegevens ontbraken, beschouwde 

Hurley een misdaad tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven, de niet-veroordeelden status, een 

jeugdige leeftijd, een psychiatrisch verleden en een verleden van eerdere suicidepogingen als risico-

factoren voor suicide in detentie. 

Het hoofdkantoor van het Australische gevangenissysteem (1988) bestudeerde 19 suicides die in de 

periode 1973-1985 hadden plaatsgevonden in de Australische staat Victoria. Voor dit onderzoek 

werden penitentiaire dossiers, medische kaarten en andere dossiers die bij het hoofdkantoor aanwezig 

waren vergeleken met gegevens uit de gevangenisstatistieken van de staat Victoria. De prototypische 

suicidepleger betrof een blanke ongetrouwde mannelijke twintiger die was gearresteerd voor moord en 

een straf uitzat van vijf jaar of meer. De man was laaggeschoold, had een beroep met een lage status 

en was nog niet eerder met Justitie in aanraking geweest. De man kon tijdens de insluiting onder 

psychiatrische behandeling zijn (33%) en kon tijdens de insluiting at enkele suicidepogingen hebben 

ondemomen (20%). De meeste suicides werden gepleegd door middel van verhanging in de eigen cel, 

die niet werd gedeeld met anderen, in de nachtelijke uren binnen zes maanden na aanvang van de 

21  Uit de publicatie was niet duidelijk af te lezen hoe gegevens over de controlegroep waren verkregen en wat 

de controlegegevens inhielden. 
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detentie. Gevonden werd dat de sukideplegers niet verschilden van de gewone gedetineerdenpopulatie 

voor wat betreft geslacht, etniciteit en opleidingsniveau. Wel hadden suicideplegers vaker een leeftijd 

tussen 25 en 29 jaar (37%), waren zij vaker alleenstaand (68%), hadden zij vaker een beroep (54%), 

was de laatste detentie vaker tevens hun eerste detentie (58%), waren zij vaker gearresteerd vanwege 

een misdaad tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven (53%), en waren zij vaker nog niet 

veroordeeld (37%) of hadden zij TBS (25%) of een straf van meer dan vijf jaar (42%) opgelegd 

gekregen. Uit dit Australische onderzoek komen derhalve leeftijd, burgerlijke staat, beroep, eerdere 

veroordelingen, huidige delict, en opgelegde straf als risicofactoren voor suicide naar voren. 

Hatty en Walker (1986) bestudeerden de gegevens van 77 suicides die in de periode 1980-1985 

hadden plaatsgevonden in Australische penitentiaire inrichtingen. Zij verzamelden deze gegevens met 

behulp van vragenlijsten die naar alle penitentiaire inrichtingen werden verstuurd en vergeleken de 

gegevens met gegevens uit de Australische gevangenisstatistieken. De doorsnee suicidepleger bleek 

een blanke alleenstaande werkeloze laag geschoolde mannelijke twintiger te zijn die was gearresteerd 

voor moord en inmiddels was veroordeeld. De man was in het verleden ook al eens gedetineerd 

geweest. De suicide gebeurde door middel van verhanging in de eigen cel, die niet werd gedeeld met 

anderen, in de eerste twee maanden van de detentie. Op dat moment was nog geen 10 procent van de 

uiteindelijke straf uitgediend. In vergelijking met de gewone gedetineerdenpopulatie verschilden 

suicideplegers niet van geslacht en etniciteit. Wel waren suicideplegers vaker alleenstaand (76%), 

tussen 20 en 29 jaar oud (64%), laag geschoold (82%), niet eerder gedetineerd (48%), gearresteerd 

voor moord (22%), nog niet veroordeeld (37%) of veroordeeld tot TBS (14%). Ook hadden 

suicideplegers vaker een baan (56%), hadden zij vaker nog een oude straf uitstaan (23%), hadden zij 

proeftijd geschonden (20%), hadden zij vaker een verleden met eerdere suicidepogingen (onbekend 

percentage), en waren zij vaker gedetineerd in een regime met maximale beveiliging (67%). Het 

onderzoek laat derhalve burgerlijke staat, leeftijd, opleidingsniveau, beroep, eerdere veroordelingen, 

huidige delict, justitiele status, opgelegde straf, uitstaande straffen, schending van proeftijd, regimair 

beveiligingsniveau en eerdere suitidepogingen als risicofactoren voor suicide in detentie zien. 

Uit de onderzoeken is af te lezen dat de meeste suicides in gecombineerde systemen, net als in 

huizen van bewaring en gevangenissen, worden gepleegd door middel van verhanging. De 

onderzoeken laten eenduidig zien dat suicides met name kort na de insluiting worden gepleegd. Het 

profiel van de stacidepleger komt overeen met zijn een mannelijke twintiger of dertiger die al eerder 

met Justitie in aanraking is geweest en alleenstaand is of woont in een huis dat wordt gedeeld met 

anderen. Uit de onderzoeken komt vrij eenduidig naar voren dat suicideplegers vaker dan gebruikelijk 

in de reguliere gedetineerdenpopulatie nog in afwachting zijn van hun vonnis (47-60%) of zijn 

veroordeeld tot een lange gevangenisstraf (26-42%) of TBS (25-67%). Suicideplegers lijken vaker 

alleenstaand te zijn (68-76%) en gedetineerd vanwege een misdaad tegen de persoonlijke vrijheid of 

tegen het leven (36-53%). Suicideplegers lijken niet te verschillen van andere gedetineerden in 

geslacht en etniciteit22 . Burgerlijke staat, delict, justitiele status en opgelegde straf zijn derhalve 

waarschijnlijk risicofactoren voor suicide. De onderzoeken spreken elkaar tegen voor wat betreft de 

vraag of opleidingsniveau en leeftijd risicofactoren zijn en geven vanwege methodologische 

beperkingen geen uitsluitsel over mogelijke risicofactoren zoals verleden van psychiatrische 

behandelingen (33-61%), psychiatrische opnames (27-35%), eerdere suicidepogingen (40-45%) en 

alcohol- of drugsverslaving (45-52%). De hoge percentages vestigen echter de indruk dat deze 

laatstgenoemde kenmerken risicofactoren kunnen zijn voor suicide, zodat onderzoek naar deze 

kenmerken gerechtvaardigd is. 

22 Memory constateerde dat etniciteit wel een risicofactor was. 
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2.3.4 Onderzoek in jeugdinriehtingen 

Hoewel meerdere onderzoeken sukidaliteit onder jeugdige gedetineerden centraal stellen, is slechts 

een onderzoek verricht naar suicides onder jeugdige gedetineerden. Liebling (1993) vergeleek de 

kenmerken van 31 jeugdige sukideplegers, alien jonger dan 21 jaar, met de kenmerken van 264 

volwassen sukideplegers. De gegevens voor dit onderzoek •waren verzameld door Dooley (zie 

paragraaf 2.3.3.) en besloegen suicides in het gevangenissysteem van Engeland en Wales in de periode 

1972-1987. Uit de vergelijkingen bleek dat de meeste jeugdige suicideplegers inmiddels waren 

veroordeeld, terwij1 volwassen suicideplegers vaker nog niet waren veroordeeld. Jeugdige suicide-

plegers zaten jets kortere straffen uit en pleegden suicide in een eerder stadium van hun detentie dan 

hun volwassen lotgenoten. Jeugdige sukideplegers hadden veel minder vaak een geschiedenis van 

psychiatrische behandelingen (13% versus 33%) en hadden lets vaker een geschiedenis van eerdere 

sukidepogingen of zelfdestructief gedrag. Bijna de helft van alle suicides was het gevolg van 

problemen in de inrichting. Onder volwassen sukideplegers was dit minder vaak een reden geweest 

voor suicide. Uit het onderzoek van Liebling is derhalve af te leiden dat kenmerken en 

sukidemotieven van sukideplegers in jeugdinrichtingen zeer waarschijnlijk afwijkend zijn van 

kenmerken en sukidemotieven van sukideplegers in inrichtingen voor volwassenen. 

Ook uit onderzoek onder jeugdige gedetineerden die een sukidepoging hebben ondemomen komt 

naar voren dat kenmerken en sukidemotieven van jeugdigen afwijkend zijn van die van volwassenen. 

Bijvoorbeeld onderzoek in een Australisch huis van bewaring voor jeugdigen liet onder meer zien dat 

16 procent van de sukidepogers vrouwelijk waren, dat een groot deel van hen te kampen had met 

geweld van opvoeders (58%), dat een kwart van hen nog bij de ouders woonde, dat 92 procent 

problemen had op school, dat maar liefst 92 procent was gearresteerd voor een geweldsdelict en dat 

veel sukidepogingen plaatsvonden na een confrontatie met het personeel in de inrichtine. Uit deze 

onderzoeken is dus af te leiden dat sukideplegers in jeugdinrichtingen waarschijnlijk afwijkend zijn 

van sukideplegers in inrichtingen voor volwassenen". 

2.4 Samenvatting 

Onderzoek naar suicides in huizen van bewaring is schaars en alleen uitgevoerd in de Verenigde 

Staten. Uit de onderzoeken is duidelijk af te lezen dat de meeste suicides in huizen van bewaring 

worden gepleegd door middel van verhanging in de eigen cel (vaak met behulp van beddengoed) in de 

eerste periode van de insluiting en in de nachtelijke uren. De sukidepleger is meestal een 

alleenstaande man van achter in de twintig die is gearresteerd voor een alcohol-gerelateerd delict of 

voor een emstig geweldsdelict. Door de methodologische tekortkomingen van de onderzoeken bestaat 

helaas weinig duidelijkheid over mogelijke risicofactoren voor suicide in een huis van bewaring. 

Slechts acht onderzoeken in de Verenigde Staten of Canada richtten zich op suicides in 

gevangenissen. hit deze onderzoeken blijkt dat suicides in gevangenissen doorgaans worden gepleegd 

in de avonduren of nachtelijke uren door middel van verhanging (vaak met behulp van beddengoed) in 

een cel die niet wordt gedeeld met anderen. De sukidepleger is meestal een alleenstaande blanke man 

van rond de dertig jaar die een verleden heeft van psychiatrische problematiek en eerdere 

sukidepogingen, en die een lange straf uitzit en is ingesloten voor een misdaad tegen de persoonlijke 

vrijheid of tegen het leven. Uit de onderzoeken komen burgerlijke staat (alleenstaand), eerdere 

psychiatrische problematiek en eerdere sukidepogingen eenduidig naar voren als risicofactoren voor 

suicide in een gevangenis. De onderzoeken geven minder uitsluitsel over risicofactoren zoals leeftijd, 

23  Zie Lawlor & Kosky, 1992. 
24 Suicides in jeugdinrichtingen werden buiten het bestek van het onderzoek "suicides in detentie" gehouden. 
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etniciteit, verslaving, delict, opgelegde straf, eerdere insluitingen, verleden van emstige geweld-

dadigheid, relatie ten opzichte van medegedetineerden, en mate van aanpassing in de inrichting. 

Eveneens acht onderzoeken, alle verricht in Anglosaksische landen, richtten zich op suicides in 

gecombineerde systemen. Bestudering van deze onderzoeken laat zien dat de meeste suicides in 

gecombineerde systemen kort na de insluiting plaatsvinden en vaak door middel van verhanging. De 

suicidepleger is meestal een mannelijke twintiger of dertiger die at eerder met Justitie in aanraking is 

geweest en alleenstaand is of woont in een huis dat wordt gedeeld met anderen. Uit de onderzoeken 

komen burgerlijke staat (alleenstaand), delict (tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven), 

justitiele status (nog niet veroordeeld) en opgelegde straf (lang of TBS) vrij eenduidig als 

risicofactoren voor suicide in detentie naar voren. De onderzoeken spreken elkaar tegen voor wat 

betreft de vraag of opleidingsniveau en leeftijd risicofactoren zijn voor suicide in detentie, en geven 

vanwege methodologische beperkingen geen uitsluitsel over mogelijke risicofactoren zoals verleden 

van psychiatrische behandelingen, psychiatrische opnames, eerdere suicidepogingen en verslaving. 

Slechts een onderzoek richtte zich op suicides onder jeugdige gedetineerden. Uit dit onderzoek 

blijkt dat jeugdige suicideplegers op meerdere punten afwijkend zijn van volwassen suicideplegers. 

Ook onderzoeken onder jeugdige suicidepogers leiden tot de constatering dat suicides in 

jeugdinrichtingen als afzonderlijke groep behoren te worden beschouwd. 

Al met at beschrijven Nederlandse en buitenlandse onderzoeken de suicidepleger als een 

ongehuwde werkeloze man van rond de dertig die wordt verdacht van een geweldsdelict (of alcohol-

gerelateerd delict). De man kan een verleden hebben van psychiatrische problematiek en eerdere 

suicidepogingen, en een lange straf uitzitten. Zowel de Nederlandse als buitenlandse onderzoeken (in 

huizen van bewaring, gevangenissen en gecombineerde systemen) onderscheiden de eerste periode 

van de insluiting en de nachtelijke uren als risicomomenten. Buitenlandse onderzoeken onderscheiden 

daarnaast een insluiting in een cel die niet wordt gedeeld met anderen als risicomoment. 

Onderzoeken laten niet een eenduidig beeld zien over welke kenmerken risicofactoren zijn voor 

suicide. Risicofactoren zijn volgens de Nederlandse bronnen een verdenking of veroordeling voor een 

emstig delict, een veroordeling tot een lange straf, de niet-Nederlandse nationaliteit, eerdere 

suicidepogingen, een hoge medische consumptie, en een depressieve reactie op de insluiting. Uit 

buitenlands onderzoek in gevangenissen komen burgerlijke staat, eerdere psychiatrische problematiek 

en eerdere suicidepogingen eenduidig naar voren als risicofactoren voor suicide. Buitenlands 

onderzoek in gecombineerde systemen onderscheidt burgerlijke staat, delict, justitiele status en 

opgelegde straf als indicatief voor suiciderisico. De buitenlandse onderzoeken (in huizen van 

bewaring, gevangenissen en gecombineerde systemen) leveren weinig duidelijkheid op over mogelijke 

risicofactoren als leeftijd, opleidingsniveau, etniciteit, verslaving, eerdere insluitingen, verleden van 

emstige gewelddadigheid, relatie ten opzichte van medegedetineerden, en mate van aanpassing in de 

inrichting. Desalniettemin is duidelijk dat onderzoek naar suicides in Nederlandse penitentiaire 

inrichtingen zich behoort te richten op al deze kenmerken. 



Hoofdstuk 3 

Methode van onderzoek 

3.1 Inleiding 
Het onderzoek "suicides in detentie" bestond uit drie deelonderzoeken. Het eerste onderzoek, een 

dossieronderzoek, richtte zich op kenmerken, omstandigheden van overlijden en mogelijk herkenbare 

signalen in de aanloop tot suicides van gedetineerden in Nederlandse penitentiaire inrichtingen of 

TBS-inrichtingen. Het tweede onderzoek richtte zich op kenmerken, gedachten en emoties van 

gedetineerden met een laag suiciderisico en het derde onderzoek richtte zich op kenmerken, gedachten 

en emoties van gedetineerden met een hoog suiciderisico. De eerste twee deelonderzoeken hadden tot 

doel kenmerken van suicideplegers af te zetten tegen die van gedetineerden met laag suiciderisico, 

teneinde een screeninginstrument voor suiciderisico te ontwikkelen. Het derde deelonderzoek had tot 

doel aanvullende informatie te verzamelen over gedetineerden met verhoogd suiciderisico. In dossiers 

die achteraf zijn opgesteld over suicideplegers is namelijk zelden informatie te vinden over gedachten 

en emoties of over motieven voor suicide. Ook zijn dossiers niet altijd volledig. Dossieronderzoek kan 

(mogelijk) belangrijke voorspellers van suiciderisico dus onderbelicht laten. Daarom werd er in dit 

onderzoek voor gekozen om een onderzoeksgroep te creeren van gedetineerden met hoog suiciderisico 

en in deze groep onderzoek te doen naar gedachten, emoties en motieven voor suicide. 

Wetenschappelijk gezien spreken we van suicide als iemand overlijdt ten gevolge van handelingen 

die door hemzelf zijn geinitieerd en uitgevoerd in de verwachting en wetenschap dat deze handelingen 

tot de dood zouden leiden. Wanneer iemand zich per ongeluk van het leven beneemt, gaat het om gedrag 

dat niet met de intentie van suicide wordt ondernomen. Te denken valt bijvoorbeeld aan seksuele 

asphyxie, waarbij men tijdens masturbatie een ademnood credert door het hoofd in een strop te steken en 

de strop aan te trekken. Ook valt te denken aan een accidentele overdosis van drugs. In dergelijke gevallen 

spreken we niet van suicide omdat een doodswens ontbreekt. Ook een val met dodelijke afloop in een 

doucheruimte kan een consequentie zijn van eigen handelen, maar is meestal toch niet dodelijk bedoeld. 

We spreken dan van een accident. 
De wetenschappelijke literatuur geeft niet goed antwoord op de vraag wanneer men mag spreken 

van een hoog of een laag suiciderisico. Natuurlijk betekent hoog suiciderisico dat iemand een relatief 

grote kans heeft om door suicide te overlijden, maar de precieze grootte van deze kans is arbitrair. 

Voor een deel wordt dit veroorzaakt door het feit dat suiciderisico een relatief begrip is, hetgeen 

betekent dat relatief hoog suiciderisico in een bepaalde groep overeen kan komen met relatief laag 
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suiciderisico in een andere groep. Zo is de kans om door suicide te overlijden in de Nederlandse 

bevolking ongeveer 1 procent, onder alcohol- en drugsverslaafden ongeveer 4 procene en onder 

personen die lijden aan een depressieve stoomis ongeveer 15 procene In de klinische praktijk kunnen 

we stellen dat verhoogd suiciderisico aanwezig is wanneer iemand een sterke wens en doordachte 

plannen heeft om suicide te plegen. Ook kunnen we stellen dat, achteraf gezien, verhoogd 

suiciderisico aanwezig was wanneer iemand een suicidepoging ondemam met een gerede kans op 

overlijden. Het is dan ook verdedigbaar om te spreken van hoog suiciderisico wanneer iemand een 

sterke wens en doordachte plannen heeft om suicide te plegen en wanneer deze persoon ooit een 

suicidepoging heeft ondemomen met een gerede kans op overlijden. 

In de wetenschappelijke literatuur wordt het begrip suicide-ideatie gebruikt als maat voor de 

wensen en plannen van een individu voor het plegen van suicide. Het begrip suicide-intentie wordt 

gebruikt voor de mate waarin gedachten, bedoelingen en voorbereidingen van een individu bij een 

eerdere suicidepoging op sterven waren gericht. In het huidige onderzoek werden deze twee begrippen 

tezamen gebruikt als indicator voor suiciderisico. Het suiciderisico werd gering geacht wanneer een 

persoon geen of geringe suicide-ideatie had en niet eerder een suicidepoging had ondemomen met een 

hoge suicide-intentie. Het suiciderisico werd hoog geacht wanneer een persoon een sterke suicide-

ideatie had en eerder een suicidepoging had ondemomen met een hoge suicide-intentie. Middelmatig 

suiciderisico werd aanwezig geacht wanneer een persoon sterke suicide-ideatie had of eerder een 

suicidepoging had ondemomen met een hoge suicide-intentie. 

3.2 Onderzoek naar kenmerken van sukideplegers 

In het onderzoek werd een sterfgeval als een suicide beschouwd wanneer uit de omstandigheden rond 

het overlijden bleek dat het om een opzettelijk gezochte dood ging. Dat betekent dat de bij de vaststelling 

van de doodsoorzaak betrokken personen (rijksrecherche, schouwarts, inrichtingsfunctionarissen) 

unaniem van mening waren dat het een suicide betrof. Wanneer alle betrokkenen meldden dat de 

gedetineerde suicide had gepleegd of wanneer in de rapporten was geconcludeerd dat de gedetineerde 

zichzelf kennelijk opzettelijk had verhangen, gewurgd, of scherpe of anderszins gevaarlijke voorwerpen 

had ingeslikt, werd een sterfgeval derhalve als suicide beschouwd. Wanneer een gedetineerde was 

overleden als gevolg van het innemen van een overdosis drugs of medicijnen en er geen duidelijke 

aanwijzingen of conclusies waren dat het om een opzettelijk gezochte dood ging, werd het sterfgeval niet 

als suicide beschouwd. 

Het onderzoek richtte zich op gedetineerden die suicide hadden gepleegd in een inrichting voor 

justitiabelen. Het criterium voor inclusie in de onderzoeksgroep werd hierbij gevormd door de vraag 

of de suicidepleger administratief was ingeschreven als justitiabele in een inrichting voor justitiabelen. 

Suicides van gedetineerden in een huis van bewaring of gevangenis n, in een TBS-inrichting of 

Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK), of op een Forensisch Psychiatrische Afdeling van een 

algemeen ziekenhuis (FPA) behoorden tot het onderwerp van onderzoek. Ook suicides die hadden 

plaatsgevonden in een penitentiaire inrichting maar waarbij de dood was ingetreden in een ziekenhuis 

of op weg naar het ziekenhuis, behoorden tot de onderzoeksgroep omdat de betrokkene ten tijde van 

het overlijden nog administratief was ingeschreven in de inrichting. Verder behoorden, om dezelfde 

25  Zie Murphy, 1992. 
26  Zie Kerkhof, 1994. 
27  Hieronder vallen open inrichtingen, half-open inrichtingen, zelfmeldinrichtingen, inrichtingen voor 

vreemdelingenbewaring, inrichtingen voor langgestraften, inrichtingen voor kortgestraften, inrichtingen voor 
dagdetentie, het Penitentiair Selectiecentrum (PSC), het Penitentiair Ziekenhuis en de Forensische Observatie 
en Begeleidings Afdeling van de Penitentiaire Inrichtingen Over-Amstel. 
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reden, suicides van personen op verlof of van personen die tijdelijk waren gelicht uit de inrichting 

(bijvoorbeeld voor verhoor of voor een verschijning voor de rechter) tot de onderzoeksgroep. Tot slot 

behoorden suicides van personen die vanwege het inslikken van drugs op last van de politie verbleven 

in een "Schiphol-cel" in het Penitentiair Ziekenhuis te Scheveningen tot de onderzoeksgroep omdat zij 

ten tijde van de suicide administratief waren ingeschreven in een penitentiaire inrichting. Personen die 

kort na de vrijlating elders suicide pleegden, behoorden niet tot de onderzoeksgroep omdat zij 

vanwege de vrijlating inmiddels waren uitgeschreven uit de inrichtine. Personen die in een FPK of 

een FPA suicide pleegden, maar geen justitiele verblijfstitel hadden (bijvoorbeeld personen met een 

rechterlijke maatregel), behoorden niet tot de onderzoeksgroep omdat in zulke gevallen niet kon 

worden gesproken van een justitiabele. 

Suicides in justitiele jeugdinrichtingen vielen buiten het bestek van dit onderzoek, hoewel de plaats 

van overlijden (een justitiele inrichting) en de juridische status opname van dergelijke suicideplegers 

in de onderzoeksgroep zouden kunnen rechtvaardigen. Afwijkende motieven voor suicide en 

afwijkende persoonskenmerken zouden namelijk een sensitiviteitverlagende werking hebben het te 

ontwiklcelen screeninginstrument dat zich met name richt op volwassen gedetineerden. Uit de 

stacideliteratuur (zie ook hoofdstuk 2) is bekend dat jeugdigen veelal andere motieven voor suicide 

hebben dan volwassenen en dat de demografische en justitiele kenmerken van jeugdige suicideplegers 

(zoals leeftijd, burgerlijke staat, hulpverleningsgeschiedenis, justitieel verleden en straf) veelal 

verschillen van die van volwassen suicideplegers 29. Ook vielen dergelijke suicides buiten het 

onderzoek omdat uit overzichten bekend was dat het aantal suicides in Nederlandse jeugdinrichtingen 

gering is. Betrouwbare vergelijkingen zouden hierdoor niet mogelijk zijn. 

3.2.1 Procedure 
Voor aanvang en tijdens de gegevensverzameling van het onderzoek "Suicides in detentie" werd met 

behulp van de begeleidingscommissie op dit onderzoek geinventariseerd waar informatie over 

suicideplegers zou kunnen worden verkregen. Ook werd met behulp van de begeleidingscommissie 

bekeken hoe medewerking aan het onderzoek zou kunnen worden verkregen. De besprekingen 

leverden de volgende mogelijke bronnen voor informatie op: Rijksrecherche, Bureau Medische 

Advisering van het Ministerie van Justitie, Laboratorium voor Gerechtelijke Pathologie te Rijswijk, 

Centrale Justitiele Documentatie te Almelo, arrondissementsparketten, forensisch psychiatrische 

diensten, Pieter Baan Centrum, Dr. F.S. Meijers Instituut, en bij suicides betrokken penitentiaire 

inrichtingen en TBS-inrichtingen. De begeleidingscommissie onderkende ook de mogelijkheid om 

informatie te verzamelen bij de bureaus van het penitentiair reclasseringswerk, bij de huisartsen van de 

overledenen en bij familieleden van de overledenen. Daarbij werd echter tevens onderkend dat het 

verzamelen van informatie bij de bureaus van het penitentiair reclasseringswerk en bij de huisartsen 

waarschijnlijk te grote inspanningen en tijdsinvesteringen zouden vergen om realiseerbaar te zijn. Het 

interviewen van familieleden van de overledenen zou waarschijnlijk onnodig -vanwege informatie die 

verkrijgbaar zou zijn uit andere informatiebronnen- belastend zijn. Daarom werd besloten om deze 

informatiebronnen niet te raadplegen. Tijdens het onderzoek attendeerde de Centrale Systeem-beheers 

Organisatie de onderzoekers op de mogelijkheid om dossiers te vinden bij het Bureau Bijzondere 

Diensten van het Ministerie van Justitie. Besloten werd om al deze bronnen te raadplegen. 

28  Hoewel enkele gevallen van suicide van kort na de vrijlating bekend zijn bij inrichtingsfunctionarissen, 
kunnen dergelijke suicides onopgemerkt blijven en niet worden onderzocht door de rijksrecherche. 
Dergelijke suicides kunnen niet worden bestudeerd met een opzet gelijk aan die van het huidige onderzoek. 

29  Hoewel suicides onder jeugdige gedetineerden niet worden beschreven in dit bock, zal daar in een latere 
publicatie wel verdere aandacht aan worden besteed. 
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In september 1997 werd begonnen met het dossieronderzoek naar kenmerken en de omstandigheden 

van overlijden van suicideplegers in Nederlandse penitentiaire inrichtingen. Het College van Procureurs-

Generaal verleende toestemming voor het bestuderen van dossiers op de vijf onderzoeksunits van de 

rijksrecherche, de Centrale Justitiele Documentatie te Almelo en de 19 arrondissementsparketten. Het 

Ministerie van Justitie verleende toestemming voor het bestuderen van dossiers bij het Bureau Medische 

Advisering van het Ministerie van Justitie, het Bureau Bijzondere Diensten van het Ministerie van 

Justitie, het Laboratorium voor Gerechtelijke Pathologie te Rijswijk en voor het bestuderen van dossiers 

en het interviewen van functionarissen in penitentiaire inrichtingen en TBS-inrichtingen. 

Na ontvangst van de toestemmingsbrieven van het College van Procureurs-Generaal en het Ministerie 

van Justitie werden alle instanties, bureaus en inrichtingen aangeschreven met het verzoek tot 

medewerking. Alle hoofden of directeuren van deze instanties, bureaus en inrichtingen alsmede alle 

Hoofdofficieren van Justitie toonden zich bereid tot medewerking en assistentie. Na deze bereid-

verklaringen werden afspraken gemaakt en werden de dossiers in de maanden september 1997 tot en met 

augustus 1998 ter plaatse bestudeerd. Gegeven de vele informatiebronnen en de maximale medewerking 

van alle instanties, bureaus en inrichtingen is er reden om aan te nemen dat verdere inspanningen slechts 

een kleine meerwaarde zouden hebben gehad en dat op geen enkele andere wijze veel meer informatie te 

verkrijgen zou zijn over gedetineerden die suicide hadden gepleegd in een inrichting voor justitiabelen. 

3.2.2 Informatiebronnen 

Rijksrecherche: Wanneer ambtenaren van een overheidsinstelling betrokken kunnen zijn geweest bij 

een strafbaar feit, hetgeen het geval kan zijn bij het overlijden van een gedetineerde, dan wordt de 

(Hoofd)Officier van Justitie daarvan op de hoogte gesteld. Tot 1 april 1997 kon een (Hoofd)Officier 

van Justitie zelfstandig beslissen om een suicide in een penitentiaire inrichting al dan niet te laten 

onderzoeken en dit al dan niet te laten doen door de rijksrecherche. Bij de beslissing om een 

onderzoek te laten verrichten door de rijksrecherche lichtte de (Hoofd)Officier van Justitie dan de 

Procureur-generaal in en vroeg om een onderzoek. Overeenkomstig de ministeriele circulaire van 10 

juli 1997 moet tegenwoordig elke suicide in een penitentiaire inrichting door de rijksrecherche worden 

onderzocht. De rijksrecherche heeft dan de opdracht te onderzoeken of er mogelijk sprake is geweest 

van ontoelaatbaar gedrag van ambtenaren van de penitentiaire inrichting. De rijksrecherche onderzoekt 

het sterfgeval door de situatie ter plekke te bekijken, door rapporten van de technische recherche te 

bestuderen, door gesprekken te voeren met betrokken ambtenaren, door gesprekken te voeren met 

andere betrokken personen, door registratieformulieren te inspecteren en door de lokale regelgeving te 

bekijken. Na het onderzoek rapporteert de rijksrecherche haar bevindingen aan de (Hoofd)Officier van 

Justitie. 

De rijksrecherche is een zelfstandig onderdeel van de Nederlandse politie, valt onder het gezag van 

het College van Procureurs-Generaal, het hoogste orgaan binnen het Openbaar Ministerie, en staat 

onder leiding van een directeur die in Tiel is gehuisvest. De rijksrecherche is een landelijke organisatie 

die bestaat uit circa 80 medewerkers. Er zijn vijf onderzoeksunits in Amsterdam, Arnhem, Den Bosch, 

Den Haag en Leeuwarden. De unit in Amsterdam onderzoekt suicides in penitentiaire inrichtingen in 

de provincies Noord-Holland en Utrecht. De unit in Arnhem onderzoekt suicides in de provincies 

Flevoland, Gelderland en Overijssel. Onder de unit Den Bosch vallen Limburg en Noord-Brabant. 

Onder Den Haag vallen suicides in penitentiaire inrichtingen in Zeeland en Zuid-Holland en onder 

Leeuwarden vallen die in Friesland, Groningen en Drenthe. 

Bij de vijf units werden de registratiesystemen geraadpleegd op onderzoeken van de rijksrecherche 

naar suicides in penitentiaire inrichtingen in de periode 1977-1998. Dit leverde 79 dossiers op die alle 

ter plekke werden bestudeerd. De inventarisatielijst werd met behulp van de dossiers ingevuld en er 
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werd een samenvatting van de dossiers gemaakt. In de vijf units vermeldden de unithoofden van de 

rijksrecherche dat de onderzoekers alle rapporten van suicides in penitentiaire inrichtingen hadden 

ontvangen, wat betekent dat de rijksrecherche als informatiebron volledig werd benut. In de dossiers 

was informatie te vinden over de omstandigheden waaronder de suicidepleger was aangetroffen, over 

demografische en justitiele gegevens van de suicidepleger, over het gedrag van de gedetineerde tij dens 

de insluiting, en over de preventiemaatregelen die aan de gedetineerde waren opgelegd. 

Bureau Individuele Medische Advisering bij het Ministerie van Justitie: Het Bureau Individuele 

Medische Advisering -voorheen Geneeskundige Inspectie- heeft tot taak (1) te zorgen voor adequate 

medische en verpleegkundige voorzieningen ten behoeve van individuele gedetineerden, en (2) het 

gevraagd en ongevraagd geven van adviezen aangaande individuele justitiabelen, bijvoorbeeld in 

verband met plaatsing in een strafinrichting, strafonderbreking, omgekeerde bezoekregeling en 

gratieverlening wegens medische redenen. Het Bureau beheert de medische dossiers van alle personen 

die uit detentie zijn verdwenen (bijvoorbeeld door overlijden). Tot voor kort behielden de TBS-

inrichtingen de medische dossiers van uitgeschreven gedetineerden, maar sinds 1 januari 1998 worden 

ook deze dossiers verstuurd naar het Ministerie van Justitie. 

Het registratiesysteem van het Bureau Individuele Medische Advisering werd geraadpleegd op 

mogelijke gevallen van suicide uit de periode 1977-1998. Al snel bleek dat dossiers in de periode 

1977-1986 niet traceerbaar waren omdat deze na tien jaar worden vernietigd. Met behulp van de 

aanwezige namen van overledenen werden daarna de medische kaarten bekeken en werden, in 

gevallen van suicide, de medische dossiers gelicht. In totaal 65 dossiers werden met behulp van de 

inventarisatielijst ter plekke bestudeerd. Meer dossiers waren niet traceerbaar omdat dossiers na het 

onderzoek van de rijksrecherche niet terug waren teruggestuurd door de rijksrecherche, of omdat 

dossiers na de suicide niet waren opgestuurd naar de Geneeskundige Inspectie van het Ministerie van 

Justitie. In de dossiers waren met name medische gegevens, medische handelingen (medicatie-

verstrekking, ziekenhuisopname, enzovoort) en persoonskenmerken van de overledene te vinden. 

Laboratorium voor Gerechtelijke Pathologie te Rijswijk: Een patholoog van het Laboratorium voor 

Gerechtelijke Pathologie van het Ministerie van Justitie te Rijswijk pleegt sectie op een stoffelijk 

overschot wanneer een persoon overlijdt in een penitentiaire inrichting en niet onomstotelijk vaststaat 

dat hij of zij is overleden door natuurlijke oorzaken of door suicide. Alleen wanneer onomstotelijk 

vaststaat dat de persoon is overleden door natuurlijke oorzaken of door suicide kan de (Hoofd)Officier 

van Justitie het lichaam vrijgeven zonder dat een gerechtelijk patholoog het lichaam onderzoekt. De 

verklaring van een natuurlijke dood dan wel een dood door suicide moet dan wel door een arts of door 

een lijkschouwer worden gegeven. De patholoog van het Laboratorium voor Gerechtelijke Pathologie 

vraagt voor een goed beeld van de doodsoorzaak doorgaans zo veel mogelijk informatie op over de 

omstandigheden waaronder een sterfgeval kon plaatsvinden. 

Het registratiesysteem van het Laboratorium voor Gerechtelijke Pathologie werd geraadpleegd op 

mogelijk nog ontbrekende gevallen van suicide in detentie in de periode 1977-1998. Hierbij werd 

gezocht naar dodelijke gevallen van verhanging, zelfverwurging, vergiftiging en valpartijen in 

penitentiaire inrichtingen. Deze zoekactie leverde vier nieuwe namen van suicideplegers op. Daarnaast 

werd een dossier met behulp van de inventarisatielijst ter plekke bestudeerd omdat dit dossier nog niet 

was bestudeerd bij de rijksrecherche. 

Arrondissementsparketten: Wanneer tegen een persoon een strafrechtelijk onderzoek wordt opgestart, 

wordt daarvan verslag gedaan in een vervolgingsdossier. In een vervolgingsdossier is doorgaans 
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informatie te vinden over het delict en over de verdachte. Wanneer een persoon wordt veroordeeld, 

wordt daarvan verslag gedaan in een strafdossier. In het strafdossier is doorgaans inforrnatie te vinden 

over de opgelegde straf, eerdere straffen, specialistische rapportages (pro justitia rapportages en soms 

ook rapporten van de reclassering of sociale dienst) en zittingsdata. Vervolgingsdossiers en straf-

dossiers worden opgeslagen in het archief van het arrondissement waar het strafbaar feit is begaan. 

Voor het bestuderen van dossiers bij de arrondissementsparketten waren parketnummers benodigd 

van strafdossiers en vervolgingsdossiers. Het College van Procureurs-Generaal gaf opdracht aan de 

Centrale Systeembeheers Organisatie om parketnummers te verzamelen die konden behoren bij een 

suicidepleger. De Centrale Systeembeheers Organisatie benaderde de applicatiebeheerders van de 

arrondissementsparketten om via een speciale zoekopdracht (gebaseerd op de namen en geboortedata 

van suicideplegers) te zoeken in het computersysteem COMPAS. COMPAS was echter pas in 1989 

operationeel geworden, zodat geen parketnummers konden worden verkregen van gedetineerden die 

voor 1989 suicide hadden gepleegd. Het handmatig doorlopen van alle dossiers in arrondissements-

parketten zou te tijdrovend zijn. Ook waren parketnummers niet altijd te vinden vanwege gevoeligheid 

van het systeem voor kleine fouten in diacretische tekens (umlaut, spatie, enzovoort). Na ontvangst 

van de lijst met gevonden parketnummers, werden de 19 arrondissementsparketten benaderd met het 

verzoek tot lichting van de (voor iedere suicidepleger) meest recente dossiers. Op deze wijze werd 

over 42 suicideplegers aanvullende informatie gevonden. 

Forensisch Psychiatrische Diensten (FPD's): Een Forensisch Psychiatrische Dienst —voorheen 

Districtpsychiatrische Dienst of DPD genoemd- kan op twee manieren in aanraking komen met een 

gedetineerde. De meest voorkomende manier is dat een FPD, in de persoon van een forensisch 

psychiater, wordt verzocht om een gedetineerde te onderzoeken omdat deze zich tijdens zijn insluiting 

afwijkend gedraagt. De forensisch psychiater rapporteert dan zijn bevindingen in het Psycho-medisch 

overleg of aan de arts of psycholoog van de inrichting. Ook kan een FPD worden ingeschakeld door 

een rechter (of rechter-commissaris) om onderzoek te doen verrichten naar de mate van 

toerekeningsvatbaarheid van een verdachte. De forensisch psychiater beschrijft dan zijn bevindingen 

over de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoomis van een verdachte in een rapport. Wanneer een 

gedetineerde wordt uitgeschreven, behoren rapportages te worden opgestuurd naar het Ministerie van 

Justitie. Desondanks waren FPD's potentiele informatiebronnen omdat zij zelf kopieen van rapporten 

konden hebben gemaakt; nog originele rapporten konden bezitten; of nog kennis konden hebben van 

de suicideplegers. 

Voor het bestuderen van dossiers bij de FPD's was een instemmingverklaring benodigd van een 

medisch-ethische commissie. De medisch-ethische commissie van de Vrije Universiteit Amsterdam 

bestudeerde de opzet van het onderzoek en de vermelding van de voorgenomen wijze van publicatie, 

en schreef in haar brief dat er volgens de commissie geen bezwaar was tegen inzage van dossiers bij 

de FPD's. Deze brief werd opgestuurd naar het Bureau Districtpsychiatrische Diensten bij het 

Ministerie van Justitie met het verzoek tot het geven van een aanbeveling voor medewerking aan het 

onderzoek. De verkregen aanbevelingsbrief en de brief van de medisch-ethische commissie werden 

vervolgens verstuurd naar de hoofden van de FPD's met het verzoek tot medewerking aan het 

onderzoek. Nadat alle 19 hoofden FPD zich bereid hadden getoond tot medewerking, werden 

afspraken gemaakt en werd ter plekke naar dossiers gezocht. Ook werden forensisch psychiaters 

geinterviewd. Dit leverde aanvullende informatie op over 20 suicideplegers. Van de overige 

suicideplegers was niets bekend omdat deze gedetineerden geen consult hadden gehad van een 

psychiater of omdat de rapporten waren vemietigd en de psychiater zich niets meer wist te herinneren 

over de gedetineerde. Uit de rapporten en interviews over de 20 suicides in de periode 1987-1998 
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(inmiddels was besloten om alleen suicides in deze periode te onderzoeken; zie paragraaf 3.2.4) werd 

met name aanvullende informatie verkregen over een eventuele psychiatrische stoornis, de 

persoonlijkheid, psychische klachten en gedragsobservaties. 

Centrale Justitiele Documentatie te Almelo: De Centrale Justitiele Documentatie te Almelo houdt 

registratie bij van de strafrechtelijke vervolging van personen. In deze registratie is informatie 

aanwezig over ten laste gelegde delicten en opgelegde straffen (strafblad). Wanneer een persoon 

overlijdt, behoren deze gegevens te worden vernietigd. Omdat de kans echter bestond dat een 

sterfgeval niet altijd aan de Centrale Justitiele Documentatie wordt doorgegeven, was de Centrale 

Justitiele Documentatie een mogelijke bron voor informatie. 

De registratie in het Justitieel Documentatiesysteem wordt bijgehouden op naam en op 

geboortedatum, hetgeen betekent dat het systeem gevoelig is voor kleine fouten in diacretische tekens 

(umlaut, accent grave, enzovoort). Aan het hoofd Justitiele Documentatie werd de lijst toegestuurd met 

sukideplegers in de periode 1977-1997. Met behulp van deze lijst werd door het hoofd Justitiele 

Documentatie in het Justitieel Documentatiesysteem gezocht naar dossiers. Daarbij werden zoveel 

mogelijk alternatieve schrijfwijzen voor namen ingevoerd. De zoektocht leidde tot het vinden van 

aanvullende informatie over 63 sukideplegers uit de periode 1977-1997. De onderzoekers kregen deze 

informatie toegestuurd en vulden de informatie in op de inventarisatielijst. 

Bureau Bijzondere Diensten van het Ministerie van Justitie (BBD): Een van de taken van het BBD is 

het beheren van de penitentiaire dossiers van ex-gedetineerden. In principe wordt er van iedere 

gedetineerde bij eerste insluiting in een penitentiaire inrichting een penitentiair dossier aangemaakt. 

Dit gebeurt door de inrichting waar de gedetineerde is ingesloten. Tot 1996 werd een penitentiair 

dossier gebruikt betreffende alle gedetineerden (1) die als preventief gehechte werden ingesloten; (2) 

die werden ingesloten met een vrijheidsstraf of meerdere vrijheidsstraffen van meer dan 30 dagen 

werkelijke straftijd totaal; (3) waarvan de werkelijke straftijd door de ontvangst van een of meer 

vervolgvonnissen of arresten de grens van 30 dagen overschreed. Vanaf 1996 dient, personen in 

vreemdelingenbewaring uitgezonderd, van elke gedetineerde een penitentiair dossier te worden 

aangelegd. Een penitentiair dossier bevat doorgaans een eindrapport per verblijf per inrichting, een 

fotokopie van de voor- en achterzijde van de inschrijvingskaart en andere stukken met belangrijke 

gegevens, zoals een selectieadvies, een advies van het Penitentiair Selectiecentrum, een verzoek en/of 

machtiging tot (o)verplaatsing, een preadvies, beschikking of afwijzing van een aanvraag tot 

vervroegde invrijheidsstelling, en een gratieverzoek. 

Met behulp van de namen en geboortedata van de overledenen werd het registratiesysteem van het 

BBD geraadpleegd. Omdat ook deze registratie gevoelig is voor kleine fouten in de schrijfwijze van de 

namen en voor variaties in diacretische tekens, werd op tal van varianten van namen gezocht en werd 

daarna gecontroleerd of de juiste dossiers waren gevonden. Dit leverde 73 dossiers op van suicides in 

de periode 1977-1997 die met behulp van de inventarisatielijst ter pleldce werden bestudeerd. De 

overige dossiers waren niet aanwezig in het archief van het BBD of waren niet te vinden met behulp 

van alleen namen en geboortedata van de sukideplegers. 

Dr. F.S. Meyers Instituut: Het Dr. F.S. Meijers Instituut verzorgt de selectie en plaatsing van 

gedetineerden die door de rechter (in enige mate) ontoerekeningsvatbaar werden geacht en TBS 

opgelegd hebben kregen. Met het oog op de selectie en plaatsing, worden dergelijke gedetineerden 

geobserveerd, worden gesprekken met hen gevoerd en worden psychologische tests afgenomen. 

Verslagen van de bevindingen van deze observaties, gesprekken en tests worden verzameld in een 
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dossier dat tevens de pro justitia rapportages bevat. Na overplaatsing van de gedetineerden worden de 
dossiers bewaard, zodat het Dr. F.S. Meijers Instituut een belangrijke bron voor informatie was. 

Met behulp van de namen en geboortedata van de overledenen in de periode 1977-1997 werd 
gezocht naar dossiers op het Dr. F.S. Meijers Instituut. Op deze wijze werden elf dossiers gevonden en 
bestudeerd. Alle elf dossiers hadden betrekking op personen die overleden in een TBS-inrichting. 

Pieter Baan Centrum: Een deel van de onderzoeken naar de toerekeningsvatbaarheid van een 

verdachte wordt verricht in de psychiatrische observatieldiniek van het gevangeniswezen; het Pieter 

Baan Centrum. Met name geruchtmakende zaken, die voor onathankelijke rapporteurs erg belastend 

lcunnen zijn, gecompliceerde meer-dader-zaken, zaken waarbij onderzoek van het milieu van de 

verdachte van belang is en zaken waarover al eerder werd gerapporteerd maar waarbij 

onduidelijlcheden bleven bestaan, komen in het PBC terecht. In het Pieter Baan Centrum probeert 

men een psychiatrische diagnose te stellen, neemt men tests en vragenlijsten af, spreekt men vele 

uren met de verdachte, brengt men de voorgeschiedenis en het milieu van de verdachte in beeld en 

bekijkt men zeven weken lang hoe een verdachte zich gedraagt in de interactie met groepsgenoten en 

groepsleiders. Van al deze zaken wordt rapportage bijgehouden in het Pieter Baan Centrum. 
Met behulp van de namen en geboortedata van de overledenen werd het registratiesysteem van het 

Pieter Baan Centrum geraadpleegd op gevallen van suicide in de periode 1977-1997. Dit leverde zes 
dossiers op die alle ter plaatse werden bestudeerd. 

Penitentiaire- en TBS-inrichtingen: Niet zelden vormden suicides voor penitentiaire inrichtingen de 

aanleiding om de procedures met betrekking tot suicidepreventie onder de loep te nemen. In sommige 
gevallen leverde dit een rapport op waarin infonnatie was weergegeven over de suicidepleger en de 
procedures waaraan deze was onderworpen. In de meeste gevallen leidde een intern onderzoek niet tot 
een rapport, maar had men wel enig inzicht in de kenmerken van de suicidepleger en de 
omstandigheden waaronder deze kon overlijden. Dit gold des temeer voor TBS-inrichtingen omdat 
TBS-inrichtingen altijd dossiers aanleggen van personen die aldaar verblijven en deze dossiers bij 
overlijden van een gedetineerde niet hoeven op te sturen naar het Ministerie van Justitie. In deze 
dossiers zijn doorgaans pro justitia rapportages, rapportages van het Dr. F.S. Meijers Instituut en 
behandelingsverslagen opgenomen. Inrichtingen waren daardoor een belangrijke informatiebron. 

Vier inrichtingen uitgezonderd (deze inrichtingen waren inmiddels gesloten of waren ten tijde van 
het onderzoek gesloten) werden alle inrichtingen bezocht die in de periode 1987-1998 een suicide 
hadden meegemaakt (inmiddels was besloten om alleen suicides in de periode 1987-1997 te 
onderzoeken; zie paragraaf 3.2.4). In deze 35 inrichtingen werden voor alle 95 suicides aanwezige 
rapportages bestudeerd en gesprekken gevoerd met functionarissen die betrokken waren geweest bij de 
suicide (bijvoorbeeld piw'ers, psychologen, artsen). Dit leverde meestal informatie op over 

verslavingsproblematiek, gedragskenmerken, psychische en lichamelijke problematiek, medicatie-

gebruik, eventuele eerdere suicidepogingen in detentie en ondemomen preventiemaatregelen. 

3.2.3 Meetinstrument 
Voor het dossieronderzoek werd een gestandaardiseerde inventarisatielijst ontworpen met een 
systematische opsomming van vragen. Ongeveer tweederde deel van deze vragen behoorde te worden 

beantwoord in voorgecategoriseerde antwoordcategorieen, waarvan ongeveer de helft in dichotome 
(ja/nee) antwoordcategorieen. Tot deze voorgestructureerde opzet was besloten omdat uit onderzoek van 
onder meer Dooley (1990) blijkt dat dossiers niet altijd traceerbaar zijn en niet altijd eenduidig als ze wel 
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traceerbaar zijn (bronnen kunnen vaag zijn over een bepaald kenmerk en verschillende bronnen kunnen 

elkaar tegenspreken). In het onderhavige onderzoek werd gepoogd het absentieprobleem te ondervangen 

door in inrichtingen die een suicide hadden meegemaakt navraag te doen bij functionarissen die bij de 

suicide betrokken waren geweest. Het eenduidigheidprobleem werd hierdoor weliswaar mogelijk 

versterkt, maar dit werd zo goed mogelijk tegengegaan door bij de meeste vragen te werken met elkaar 

uitsluitende (slechts een antwoord mogelijk) antwoordcategorieen. Bij de resterende vragen was niet 

duidelijk welke antwoorden mogelijk waren, zodat werd gewerkt met open vragen. 

De vragen uit de gestandaardiseerde inventarisatielijst behelsden punten waarvan uit de literatuur 

blijkt dat zij kunnen samenhangen met verhoogd suiciderisico, zoals burgerlijke staat, eerdere 

psychiatrische problematiek/behandelingen, eerdere suicidepogingen, delict, opgelegde straf, leeftijd, 

opleidingsniveau, verslaving en eerdere insluitingen. Daarnaast werden vragen gesteld over 

kenmerken die (nog) niet als samenhangend met verhoogd suiciderisico uit de literatuur naar voren 

kwamen, bijvoorbeeld nationaliteit, medicatie en meegemaakte levensgebeurtenissen. Verder bevatte 

de inventarisatielijst vragen over het gedrag van de suicidepleger tijdens detentie. Dit onderdeel 

bevatte vragen over stemmingen, agressiviteit, aanspreekbaarheid, enzovoort. Tevens bevatte de 

inventarisatielijst vragen over procedures die waren toegepast ter identificatie van suiciderisico en 

preventie van suicide, zoals celinspecties, controles, plaatsing in isoleercel, medische en paramedische 

contacten, enzovoort. Tot slot werd informatie verzameld over de plaats van suicide (soort cel, afdeling, 

aanwezige materialen, enzovoort) en de procedure die was gevolgd toen de suicide was geconstateerd. 

3.2.4 Onderzoeksgroep 
Een door het Ministerie van Justitie beschikbaar gestelde lijst van 84 geregistreerde suicides in de 

periode 1987-1997 vormde de basis voor de gegevensverzameling van het dossieronderzoek. Deze 

lijst bevatte de namen van de overledenen, de data van overlijden en de plaatsen van overlijden. Door 

gesprekken met psychologen in penitentiaire inrichtingen en bestudering van dossiers bij het 

Laboratorium voor Gerechtelijke Pathologie en het Bureau Individuele Medische Advisering bij het 

Ministerie van Justitie, werd de lijst uitgebreid met 24 mogelijke andere suicides in de periode 1987- 

1998. Dezelfde bronnen leverden ook namen op van 19 mogelijke suicideplegers in de periode 1977- 

1986, zodat de onderzoekers de beschikking hadden over een lijst met 127 namen van mogelijke 

suicideplegers in de periode 1977-1997. 
Twee suicides werden uit de oorspronkelijke onderzoeksgroep van 127 verwijderd omdat de 

betrokken personen niet meer administratief in de inrichting verbleven ten tijde van de suicide. Deze 

twee personen waren opgenomen geweest in een Forensisch Psychiatrische Kliniek en pleegden direct 

na hun vrijlating suicide door zich te laten overrijden door een trein. Drie andere sterfgevallen werden 

uit de onderzoeksgroep verwijderd omdat de betrokken personen niet door suicide waren overleden. 

Een van deze personen was tijdens verlof overleden aan een overdosis drugs. Volgens de betrokken 

inrichtingsfunctionarissen was de man niet suicidaal geweest en waren de drugs waarschijnlijk niet 

met het oog op suicide ingenomen. De tweede niet-suicide betrof een man die overleed aan een 

overdosis barbituraten. Ook deze man had volgens inrichtingsfunctionarissen waarschijnlijk niet de 

intentie gehad te overlijden. De derde niet-suicide betrof een gedetineerde die volgens de gerechtelijk 

patholoog mogelijk was overleden aan de gevolgen van een ernstige aanval van astma, hetgeen 

mogelijk zou hebben geleid tot zuurstofnood in de lichaamsweefsels. Een zesde suicide werd uit de 

oorspronkelijke onderzoeksgroep verwijderd omdat de suicide betrekking had op een persoon die in 

een psychiatrisch ziekenhuis verbleef (geen justitiele inrichting) vanwege een plaatsing in het kader 

van de BOPZ (geen justitiabele). Naast deze zes sterfgevallen (alle uit de periode 1987-1997), werden 
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vijf suicides uit de onderzoeksgroep verwijderd (twee uit de periode 1977-1986 en drie uit de periode 

1987-1997) omdat zij betrekking hadden op suicides in justitiele jeugdinrichtingen. 

In totaal 16 suicides werden uit de onderzoeksgroep verwijderd omdat van de suicides zeer weinig 

gegevens bekend waren (elf uit de periode 1977-1986 en vijf uit de periode 1987-1997). De dossiers 

van deze suicides bleken reeds te zijn vernietigd omdat de termijn van bewaring was verstreken, 

bleken niet traceerbaar, of bleken vrijwel onbruikbaar omdat zij weinig infommtie bevatten over de 

suicideplegers en de omstandigheden van overlijden. Bestudering van de resterende onderzoeksgroep 

van 100 suicides liet daarna zien dat van slechts zes van de 60 suicides uit de periode 1977-1986 enige 

informatie was verkregen. Omdat dit overeenkwam met een traceerpercentage van slechts 10 procent, 

werd besloten om ook deze zes suicides uit de onderzoeksgroep te verwijderen. De onderzoeksgroep 

had hierdoor betrekking op suicides in de periode van 1987 tot en met 1997, in plaats van de 

oorspronkelijk bedoelde periode van 1977 tot en met 1997. 

Aan de onderzoeksgroep van 94 suicides uit de periode 1987-1997 werd een suicide uit het begin 

van 1998 toegevoegd. De uiteindelijke onderzoeksgroep bestond hierdoor uit 95 suicides uit de 

periode van 1987 tot en met 1998. Op een (bekend) totaal van 100 suicides in penitentiaire 

inrichtingen en TBS-inrichtingen in de periode van 1987 tot en met begin 1998, betekende een totaal 

van 95 bestudeerde suicides in de onderzoeksgroep een traceerpercentage van 95 procent. 

3.3 Onderzoek naar kenmerken van de reguliere gedetineerdenpopulatie 

Bij de keuze voor de samenstelling van de controlegroep van gedetineerden uit de reguliere 

gedetineerdenpopulatie speelden enkele overwegingen een rol. Een eerste was dat de controlegroep 

representatief behoorde te zijn voor de gehele gedetineerdenpopulatie vanwege de doelstelling om een 

screeninginstrument te ontwikkelen dat bij alle gedetineerden kan worden gebruikt. Een tweede 

overweging was dat de controlegroep voor wat betreft insluitingduur vergelijkbaar behoorde te zijn 

met de groep suicideplegers. Een derde overweging was dat de controlegroep voldoende vrouwen 

behoorde te bevatten om een betrouwbare vergelijking te kunnen maken met vrouwen uit de groep 

suicideplegers, hoewel niet verwacht werd dat kenmerken van vrouwelijke suicideplegers afwijkend 

zouden zijn van die van mannelijke suicideplegers. Een vierde overweging was dat de controlegroep 

groot genoeg behoorde te zijn om statistisch verantwoorde analyses te kunnen doen. Een laatste 

overweging was dat gedetineerden uit de controlegroep behoorden te voldoen aan de gebruikelijke 

eisen die worden gesteld aan respondenten die meewerken aan wetenschappelijk onderzoek. 

Met het oog op de representativiteit van de controlegroep werd gekozen voor mondelinge 

benadering van de gedetineerden voor medewerking aan het onderzoek (in plaats van schriftelijke) en 

voor interviews als methode van gegevensverzameling (in plaats van vragenlijsten). Dit vanwege 

mogelijke uitval van gedetineerden die niet konden lezen of schrijven en selectieve uitval als gevolg 

van een schriftelijke benaderingswijze. Met het oog op de representativiteit van de controlegroep 

werden huizen van bewaring gekozen als onderzoeksinrichtingen. Gedetineerden verblijven doorgaans 

eerst in een huis van bewaring'', en worden daarna eventueel overgebracht naar een gevangenis of 

TBS-inrichting. Gedetineerden komen in een gevangenis terecht wanneer zij na hun verblijf in een 

huis van bewaring worden veroordeeld tot gevangenisstraf. Gedetineerden worden opgenomen in een 

TBS-inrichting wanneer zij een delict hebben begaan waarvoor TBS mogelijk is en wanneer zij door 

de rechter ontoerekeningsvatbaar worden geacht. De gevangenispopulatie vomit derhalve, net als de 

TBS-populatie, een selectie van de populatie uit huizen van bewaring. Derhalve vormden 

" De eerste fase van vrijheidsbeneming wordt veelal verzorgd door de politie. Cellenblokken van de politie 
behoren echter niet tot de justitiele inrichtingen. 
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gedetineerden uit huizen van bewaring de logische keuze voor de controlegroep. Ten behoeve van de 

representativiteit van de controlegroep werd ertoe besloten om gedetineerden aan te wijzen door 

middel van toeval. Hierdoor zouden alle gedetineerden een gelijke kans te geven om te worden 

opgenomen in de controlegroep. 

Besloten werd om tenminste 240 gedetineerden te interviewen. Omdat discriminantanalyse de 

geeigende analysemethode leek te zijn voor de constructie van het screeninginstrument, werd de 

grootte van de controlegroep voorgeschreven door de eisen die aan een betrouwbare discriminant-

analyse worden gesteld. Discriminantanalyse vereist doorgaans een minimum van twintig 

waarnemingen per groep (suicideplegers en controlegroep) per variabele. Met een (geschat) benodigd 

aantal van tien variabelen voor het maken van en goed onderscheid tussen suicideplegers en 

gedetineerden uit de controlegroep, leidt dit tot een controlegroep van tenminste 200 gedetineerden'. 

Om te voorkomen dat het verwijderen van gedetineerden met middelmatig tot hoog suiciderisico uit de 

controlegroep zou leiden tot een te kleine groep voor statistisch verantwoorde analyses, werd besloten 

om tenminste 240 gedetineerden te interviewen. 

Besloten werd om de controlegroep te laten bestaan uit tenminste 20 vrouwelijke gedetineerden en 

uit ongeveer even grote groepen van gedetineerden met een korte respectievelijk lange insluiting-

duur32 . De selectie van tenminste 20 vrouwen diende een goede vergelijking mogelijk te maken van 

vrouwelijke suicideplegers met reguliere vrouwelijke gedetineerden. De selectie op insluitingduur was 

wenselijk omdat uit verschillende onderzoeken naar suicides in detentie blijkt dat een deel van de 

suicides kort na de insluiting plaatsvindt en een deel van de suicides langer na de insluiting. Uit het 

onderzoek van Kerkhof en Bernasco (1990) naar suicides in de periode 1973-1984 in Nederlandse 

penitentiaire inrichtingen bleek dat nagenoeg de helft van deze suicides plaatsvond binnen drie 

maanden na insluiting en de helft later dan drie maanden na de insluiting. Daarom werd besloten om 

drie maanden insluiting als demarcatiecriterium voor korte versus lange ins luitingduur te hanteren. 

Tot slot was het van belang om de samenstelling van de controlegroep te laten bepalen door 

ethische overwegingen. Bij wetenschappelijk onderzoek met respondenten mogen alleen personen 

worden toegelaten tot het onderzoek wanneer zij dit vrijwillig doen en wanneer zij goed over de 

doelstelling en inhoud van het onderzoek zijn geinformeerd. Daarnaast mogen zij uitsluitend aan 

onderzoek meedoen wanneer dit geen toegevoegde schadelijke gevolgen voor hen kan hebben. 

Informatie over het onderzoek en vrijwillige medewerking waren geen probleem en werden in het 

onderzoek gegarandeerd. Mogelijk schadelijke gevolgen waren in het algemeen niet te verwachten 

omdat gedetineerden de mogelijkheid zouden krijgen om met een getrainde interviewer te spreken 

over zaken die hen aan het hart lagen. Bovendien werd afgesproken dat de inrichtingspsychologen 

zouden worden gewaarschuwd wanneer er volgens de interviewer sprake zou kunnen zijn van 

mogelijk levensbedreigend gedrag in de toekomst. Desondanks werd afgesproken om inrichtings-

psychologen een inschatting te laten maken van de vraag of medewerking aan het onderzoek voor een 

individuele gedetineerde schadelijk kon zijn. 

3.3.1 Procedure 
Besloten werd om tien huizen van bewaring te selecteren als onderzoeksinrichting. Dit aantal is 

voldoende om te voorkomen dat lokale omstandigheden een te grote invloed uitoefenen op de 

samenstelling van de controlegroep. Tevens waarborgt dit aantal representativiteit voor alle 

31  Met deze omvang van de controlegroep zouden eventuele statistische beperkingen worden opgelegd door de 
omvang van de groep suicideplegers en niet door de omvang van de controlegroep. 

32  De vraag of suicides disproportioneel vaak plaatsvinden onder mannen en vroeg tijdens de insluiting was nog 
te beantwoorden door een vergelijking te maken met statistieken van het Ministerie van Justitie. 
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inrichtingen in Nederland voor wat betreft grootte, regimes, beveiligingsniveau, ouderdom, en 

regionale ligging. Tot slot garanderen tien onderzoeksinrichtingen een controlegroep van voldoende 

omvang. De volgende tien huizen van bewaring werden geselecteerd op basis van de ouderdom van het 

gebouw, beveiligingsniveau en spreiding over Nederland: 

Alphen aan de Rijn "De Geniepoort" 	 Amsterdam "Over-Amstel" 

Arnhem-Zuid 	 Breda, PI voor vrouwen 

Groningen 	 Maastricht "Overmaze" 

Rotterdam "Noordsingel" 	 Rotterdam "De Schie" 

Utrecht "Wolvenplein" 	 Zoetermeer 

Eind augustus 1997 werden informatiebrieven naar de Algemeen Directeuren van de onderzoelcs-

inrichtingen verstuurd met het verzoek tot medewerking aan het onderzoek. Alle Algemeen Directeuren 

toonden zich bereid tot medewerking en wezen de inrichtingspsycholoog aan als contactpersoon voor de 

onderzoekers. Met deze contactpersonen werden in de daarop volgende maanden nadere afspraken 

gemaakt over de momenten van gegevensverzameling. Enkele dagen voor de gegevensverzameling 

bezocht de onderzoeker de onderzoeksinrichting en selecteerde samen met de inrichtingspsycholoog de 

gedetineerden die zouden worden geMterviewd. In de eerste zeven onderzoeksinrichtingen werden 40 

gedetineerden met behulp van een lijst met willekeurige getallen (door de computer gegenereerd) 

geselecteerd uit alle gedetineerden in de inrichting (door de afdelingen bevolking werden 

gedetineerdenlijsten gegenereerd). Vervolgens werden deze gedetineerden door de onderzoeker 

mondeling benaderd voor medewerking aan het onderzoek. Wanneer de gedetineerde wilde meewerken 

werd hij genoteerd op een interviewlijst waarop stond weergegeven wanneer het interview zou 

plaatsvinden. Bij de planning van de interviews werd zoveel mogelijk rekening gehouden met 

bloktijden: gedetineerden werden bij voorkeur niet geibterviewd op de momenten dat zij arbeid, sport of 

bezoek hadden. Wanneer de gedetineerde niet wilde meewerken, werd zijn naarn genoteerd op een lijst 

met weigeraars. Deze procedure herhaalde zich tot in elke inrichting 30 gedetineerden medewerking aan 

het onderzoek hadden toegezegd. 

In de achtste, negende en tiende onderzoeksinrichting was de selectieprocedure afwijkend van die in 

de andere onderzoeksinrichtingen. In de achtste onderzoeksinrichting werden eerst 10 vrouwelijke 

gedetineerden willekeurig geselecteerd, vervolgens 15 mannelijke gedetineerden die op dat moment 

korter dan drie maanden waren gedetineerd (door de gerandomiseerde procedure was een oververtegen-

woordiging ontstaan van gedetineerden die langer dan drie maanden waren gedetineerd) en tenslotte 5 

mannelijke gedetineerden die langer dan drie maanden waren gedetineerd. In de negende inrichting 

werden alleen 12 vrouwelijke gedetineerden willekeurig geselecteerd en in de tiende inrichting alleen 15 

mannelijke gedetineerden die kotter dan drie maanden waren gedetineerd. 

De gedetineerden van de controlegroep werden in de maanden november 1997 tot en met februari 

1998 geinterviewd. Om te voorkomen dat antwoorden van gedetineerden konden worden beInvloed door 

de aanwezigheid van anderen (bijvoorbeeld uit angst voor represaillemaatregelen), werden alle 

gedetineerden geInterviewd in een een (interviewer) op een (gedetineerde) situatie: in geen van de 

gevallen was daarbij een inrichtingsfunctionaris of andere persoon aanwezig. Alle interviews werden 

afgenomen in een ruimte die storing door anderen zou beperken: veelal een bezoekkamer, advocaten-

kamer of werkkamer van een inrichtingsfunctionaris. Alle interviewers waren laatstejaars of 

afgestudeerde psychologiestudenten die training hadden genoten in het afnemen van deze interviews. 

Voor aanvang van het interview werd het doel en de werkwijze aan de gedetineerde uitgelegd en 

werd nogmaals vermeld dat het interview vertrouwelijk zou worden gehouden en anoniem verwerkt. De 

interviews duurden gemiddeld ongeveer twee uren, waarbij het kortste interview anderhalf uur duurde en 

het langste viereneenhalf uur (interviews van suitidale gedetineerden en van gedetineerden met emstige 



Suicides in detentie 	 43 

pathologic, andere spreektalen en spraakproblemen duurden het langst). In vier gevallen werd 

geconstateerd dat de inrichtingspsycholoog niet op de hoogte was van de sukide-ideatie van de 

gedetineerde, zodat de inrichtingspsycholoog daarvan op de hoogte werd gesteld (nadat de gedetineerde 

hierover was ginformeerd). Nadat de interviews waren afgelopen, werd een telefoonkaart van 10 gulden 

overhandigd aan de gedetineerden of werd een bedrag van 10 gulden op hun rekening gestort. In den 

onderzoeksinrichting kregen de gedetineerden geen beloning omdat de Algemeen Directeur kenbaar had 

gemaakt dit niet wenselijk te vinden. Bij de overhandiging van de beloning werd er zorg voor gedragen 

dat de gedetineerde niet voor de beloning op rapport zou worden gesteld. 

Ter preventie van uitval van gedetineerden die geen Nederlands of Engels spraken, werd bij de 

benadering van 12 gedetineerden gebruik gemaakt van anderen die de juiste taal spraken (andere 

gedetineerden of inrichtingsfunctionarissen), en werd bij deze 12 interviews gebruik gemaakt van 

tolken of de tolkentelefoon. Om uitval te voorkomen van gedetineerden die tijdelijk niet aanspreek-

baar waren vanwege een psychotische episode, werden drie gedetineerden twee maal benaderd voor 

medewerking (twee van deze gedetineerden vielen uit omdat zij op dat latere moment nog niet 

aanspreekbaar waren). Ter preventie van uitval van gedetineerden die tijdelijk niet aanspreekbaar 

waren vanwege een verschijning voor de rechtbank, een lichting (bijvoorbeeld een verhoor in een 

politiebureau), insluiting in een strafcel of isoleercel, of een behandeling elders (bijvoorbeeld FOBA, 

PSC of Pen itentiair Ziekenhuis) werden 17 gedetineerden op een later moment geInterviewd of 

benaderd voor medewerking. Hierbij werd vier maal een unitdirecteur benaderd voor toestemming 

voor het interviewen van een gedetineerde die een disciplinaire straf opgelegd had gekregen of ter 

observatie in een isoleercel was geplaatst (alien verleenden toestemming), en werd zes maal een 

rechter-commissaris benaderd voor een gedetineerde die beperkingen opgelegd had gekregen (vijf 

rechters-commissarissen verleenden hiervoor toestemming). 

Nadat alle interviews waren afgenomen in een onderzoeksinrichting, werden gegevens uit het 

computersysteem TULP verzameld. Hiervoor raadpleegde de onderzoeker zelf de computer of 

bestudeerde hij de registratiekaarten die door het Bureau Sociale Dienst (BSD) waren aangeleverd. Ook 

verzamelde de onderzoeker tezamen met de inrichtingspsycholoog de aanvullende gegevens die uit het 

Psycho-Medisch Overleg konden worden verkregen over de geInterviewde gedetineerden. 

3.3.2 Meetinstrument 

Het meetinstrument dat werd afgenomen bij de gedetineerden bevatte tal van vragen over begrippen 

van uiteenlopende complexiteit. Een deel van de vragen was door de onderzoekers opgesteld en had 

betrekking op eenvoudige begrippen: demografische gegevens (leeftijd, geslacht, nationaliteit, 

opleiding, werkbetrekking, gezinsopbouw, scheidingen, psychiatrisch verleden), justitiele gegevens 

(eerdere insluitingen, status, insluitinggrond, insluitingduur, strafbedreiging), houding ten aanzien van 

medegedetineerden en penitentiaire inrichtingswerkers, eerdere psychologische en psychiatrische 

behandelingen, en percepties van pesterijen en bedreigingen. 

Het meetinstrument bevatte enkele vragen die niet aan gedetineerden werden gesteld maar werden 

opgezocht in het computer-registratiesysteem TULP. Deze vragen behelsden belangrijke data 

(insluiting, voorkomen rechtbank, voorlopige invrijheidstelling, opgelegde maatregelen, opgelegde 

straf en strafduur), nationaliteit, artikelnummers van de delicten, geregistreerde sulcidaliteit en 

geregistreerde vluchtgevaarlijkheid. Ook bevatte het meetinstrument vragen die over gedetineerden 

werden gesteld aan inrichtingspsychologen. Deze vragen behelsden gediagnosticeerde psychiatrische 

ziektebeelden, persoonlijkheidsstoomissen, gedragsproblematiek, opgemerkte stemmingsproblemen, 

en opnames op gespecialiseerde afdelingen of in gespecialiseerde inrichtingen. 
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Veel vragen uit het meetinstrument besloegen complexe begrippen die het gebruik van 

gestandaardiseerde vragenlijsten vereisten. Enkele gestandaardiseerde vragenlijsten leverden metingen 

op van behoeften van gedetineerden n , de mate waarin gedetineerden vonden dat de omgeving voorzag 

in hun behoeftee, persoonlijkheidskenmerkee, gepercipieerde mogelijkheden om de situatie te 

beinvloeden 36, gevoelens van afhankelijkheie en gevoelens van agressie. Vier gestandaardiseerde 

vragenlijsten hadden betrekking op sukidaliteit en twee gestandaardiseerde vragenlijsten hadden 

betrekking op stemmingen die vaak worden geassocieerd met sukidaliteit: 

Eerdere zelfdestructieve gedragingen: Met behulp van drie vragen werden eerdere zelfdestructieve 

gedragingen van de gedetineerde in kaart gebracht". Eerst werd gevraagd of de gedetineerde ooit in 

zijn leven met opzet van een hoogte was gesprongen, voor een bewegend voertuig was gesprongen, 

zichzelf ooit had vergiftigd, verwond, gesneden, verhangen, verbrand, of anderszins zichzelf had 

getracht te verwonden. Daama werd gevraag hoe tang geleden dat was gebeurd en of de gedetineerde 

daama een somatische of psychiatrische behandeling had gekregen. Na deze vragen werd de Suicide 

Intent Scale afgenomen voor een van deze gedragingen. 

Suicide-intentie: Sukide-intentie beschrijft de mate waarin gedachten, bedoelingen en 

voorbereidingen van een individu bij een eerdere sukidepoging op sterven waren gericht. Voor meting 

van dit concept werd gekozen voor de Suicide Intent Scale omdat deze schaal betrouwbaar is 

gebleken en in staat om uiteindelijke sukideplegers te onderscheiden van niet-suicideplegers". De 

schaal bestaat uit 15 vragen die in een interview worden nagevraagd bij personen die een 

sukidepoging hebben ondemomen. Elke vraag vereist een beoordeling van overlijdensrisico (laag-, 

midden- of hoog risico op overlijden). De vragen behelzen onder meer de mate van afzondering, de 

waarschijnlijkheid van ontdekking, het communiceren van de intentie naar anderen, het doel van de 

poging, verwachting ten aanzien van de dodelijkheid van de daad, en de mate van 

voorbedachtzaamheid. Scores op de Suicide Intent Scale kunnen varieren van 0 tot 30 punten, waarbij 

een hoge score hoge sukide-intentie weergeeft. Een score van tien of hoger kan worden opgevat als 

een sukidepoging met een hoge kans op overlijden, omdat dit overeenkomt met een maximale score 

op eenderde deel van de vragen of een middelmatige score op tweederde deel van de vragen. 

Suicide-ideatie: Waar suicide-intentie betreklcing heeft op een eerdere suicidepoging, heeft suicide-

ideatie betrekking op gedachten over een mogelijk toekomstige sukidepoging. Experts op het gebied 

van de suicidologie stellen dat de emst van sukide-ideatie indicatief is voor suiciderisico 42 . Voor het 

meten van suicide - ideatie werd in dit onderzoek de Scale for Suicidal Ideation 43  gebruikt, omdat dit 

instrument een hoge interne consistentie, betrouwbaarheid en constructvaliditeit heeft. De schaal meet 

(prospectief) de aanwezigheid van plannen en wensen om suicide te plegen. De Scale for Suicidal 

33  Hiervoor werd gebruik gemaakt van de Prison Preference Questionnaire (loch, 1992). 

34  Hiervoor werd gebruik gemaakt van de Environmental Quality Scale (Gibbs & Hanrahan, 1993). 

35  Hiervoor werd gebruik gemaakt van de Nederlandse vertaling (Hoekstra, Orrnel & Fruyt, 1996) van de NE0- 

FFI (Costa & McCrae, 1992). 

36  Hiervoor werd gebruik gemaakt van de Lijst van BeInvloedingstactieken (van Knippenberg, 1996). 

37  Hiervoor werd gebruik gemaakt van de Afhankelijkheidsschaal (van Knippenberg, 1996). 

38  Hiervoor werd gebruik gemaakt van de State-Trait Anger Expression Inventory (Spielberger, 1979). 

39  Hierbij werd dezelfde methode gevolgd als Bancroft, Skrimshire en Simkin (1976). 

Zie Beck, Schuyler & Herman, 1974. 

41  Zie Beck, Steer & Trexler, 1989. 

47  Zie bijvoorbeeld Beck, Davis, Frederick, Perlin, Pokorny, Schulman, Seiden & Wittlin, 1973. 

43  Zie Beck, Kovacks & Weissman, 1979. 
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Ideation bestaat uit 19 vragen, die worden gescoord op een drie-puntsschaal, die in een interview 
behoren te worden nagevraagd. De schaal bevat vragen over de frequentie en duur van sukidale 
gedachten, over de wens om te leven en te sterven, over de mate van controle over de sukide-ideatie, 

en over de karakteristieken van de mogelijk uit te voeren sukidepoging. Scores kunnen varieren van 0 
tot 38 punten, waarbij een hoge score hoge sukide-ideatie weergeeft. Een score van drie of hoger kan 

worden opgevat als aanwezige sukide-ideatie, omdat dit tenminste een ambivalente houding ten 
aanzien van het leven, de dood, en een sukidepoging weergeeft. 

Motieven voor suicide: Mogelijke motieven voor een sukidepoging werden geinventariseerd met 
behulp van een vragenlijst die was ontwikkeld door Bancroft en anderen (1979). De vragenlijst bestaat 
uit 15 vragen, waarbij de respondent dient weer te geven in hoeverre een bepaald motief een rol 
speelde bij de eerdere sukidepoging (geen rol, kleine rol of grote rol). Vier motieven worden hierbij 
nagevraagd: vijf vragen meten de wens om te sterven, vijf vragen de wens om een beroep op anderen 
te doen (bijvoorbeeld hulp krijgen of iemand's mening veranderen), drie vragen de wens om een 
moeilijke situatie tijdelijk te ontvluchten en twee vragen de wens om op iemand wraak te nemen. 

Depressie: De Center for Epidemiological Studies Scale (CES-D)" werd gebruikt om de ernst van de 
depressieve stemming te meten. De CES-D wordt veelvuldig gebruikt in epidemiologisch onderzoek 
en staat bekend als een betrouwbaar en valide instrument. De CES-D bestaat uit 20 uitspraken, waarbij 
de respondent dient weer te geven hoe vaak hij of zij zich in de afgelopen week voelde als in de 
uitspraak wordt gesteld (zelden of nooit, soms, vaak, altijd of bijna altijd). Scores kunnen varieren van 
0 tot 60, waarbij een score van zestien of hoger duidt op een gebrek. Deze score komt overeen met het 
hebben van zes symptomen voor het grootste gedeelte van de afgelopen week of met het hebben van 
veel symptomen gedurende een kortere periode. 

Hopeloosheid: Hope loosheid beschrijft een relatief stabiele staat die negatieve verwachtingen over de 
toekomst omvat. Het is het cognitieve kenmerk dat zeer consistent gerelateerd blijkt te zijn aan 
sukide-ideatie, sukide-intentie en suicide'. Voor het meten van hopeloosheid werd de Beck 
Hopelesness Scale46  gekozen omdat deze schaal als intern consistent, betrouwbaar en valide te boek 
staat. Deze schaal bestaat uit 20 juist-onjuist uitspraken die betrekking hebben op de toekomst. 
Hoewel de Beck Hopelesness Scale drie dimensies van hopeloosheid bevat (Negatieve gevoelens over 
de toekomst, Verlies van motivatie en Negatieve toekomstverwachtingen), wordt doorgaans gewerkt 
met de totaalscore van de schaal. Scores van 0 tot 3 worden daarbij dan geinterpreteerd als normaal, 
van 4 tot 8 als zwak, van 9 tot 14 als matig, en groter dan 14 als ernstig. Van scores boven de negen is 
aangetoond dat ze voorspellend zijn voor uiteindelijke suicide bij mensen met hoge suicide-ideatie 47 . 

3.3.3 Onderzoelogroep 
Voor de controlegroep werden in totaal 291 willekeurig gekozen gedetineerden benaderd voor 
medewerking aan het onderzoek. Van deze 291 gedetineerden weigerden 24 gedetineerden aan het 
onderzoek mee te werken, wat overeen kwam met een weigeringspercentage van 8 procent. Als reden 
voor de weigering gaven deze gedetineerden veelal de reden "geen zin" of "geen tijd" op. Overleg met 
de inrichtingspsychologen gaf de indruk dat de gedetineerden die medewerking weigerden niet 
afwijkend waren van gedetineerden die medewerking toezegden. Verder zeiden 16 gedetineerden, 5 

44  Zie Raclloff, 1977. 
45  Zie bijvoorbeeld Beck et al. (1990) en Fawcett et al. (1987). 
46  Zie Beck, Weissman, Lester & Trexler, 1974. 
47  Zie Beck, Steer, Kovacs & Garrison, 1985. 
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procent, aanvankelijk wel medewerking toe, maar werden zij desondanks niet geinterviewd. Deze 
gedetineerden waren doorgaans overgeplaatst of vrijgelaten op het moment dat het interview zou 
worden afgenomen, en waren voor het overige waarschijnlijk niet afwijkend van de gedetineerden die 
aan het onderzoek meewerkten. Van de 291 benaderde gedetineerden werkten dus uiteindelijk 251 
gedetineerden mee aan het onderzoek: een medewerkingpercentage van 86 procent. 

Voor de ontwikkeling van een screeninginstrument is het van belang om kenmerken van een 

onderzoeksgroep van personen met een afwijking of ziekte te vergelijken met kenmerken van een 
controlegroep van personen zonder die afwijking of ziekte. Toegepast op de ontwikkeling van een 
screening-instrument voor sukiderisico betekent dit dat het van belang is om kenmerken van een 

onderzoeksgroep van •personen met hoog sukiderisico te vergelijken met kenmerken van een 
controlegroep van personen met laag suiciderisico. Voorzichtigheid is hierbij geboden omdat opname 
van personen met middelmatig of hoog sukiderisico in de controlegroep kan leiden tot een 
onbetrouwbaar instrument. Daarom werden gedetineerden met middelmatig tot hoog sukiderisico 
verwijderd uit de (controle)groep van het eerste respondentenonderzoek, hetgeen het geval was bij 26 
gedetineerden. Van deze 26 gedetineerden hadden 3 gedetineerden een score van drie of hoger op de 
Scale for Suicidal Ideation, wat kon worden opgevat als aanwezige sukide-ideatie, hadden 16 een 
score van tien of hoger op de Suicide Intent Scale, wat weergaf dat zij een eerdere sukidepoging 
hadden ondemomen met een vrij hoge kans op overlijden, en hadden 7 gedetineerden een hoge score 
op de Scale for Suicidal Ideation en de Suicide Intent Scale, wat weergaf dat zij hoge sukide-ideatie 

en hoge sukide-intentie hadden (deze 7 werden opgenomen in de groep met hoog sukiderisico). 
Vier gedetineerden werden uit de controlegroep verwijderd omdat de interviews vroegtijdig waren 

afgebroken, hetgeen te weinig gegevens op1everde voor analyse. Door de uitval van 30 interviews 
bestond de uiteindelijke controlegroep uit 221 interviews van gedetineerden met bag sukiderisico. Dit 
aantal voldeed aan de doelstelling om de controlegroep uit tenminste 200 gedetineerden te laten 
bestaan. Van de 221 gedetineerden verbleven 94 gedetineerden op het moment van interview korter 
dan drie maanden in detentie en 127 langer dan drie maanden in detentie. Deze aantallen kwamen 
voldoende tegemoet aan de doelstelling om een grote groep gedetineerden met een korte insluiting-
duur te selecteren en een grote groep gedetineerden met een lange insluitingduur. Van de 221 
gedetineerden waren 18 gedetineerden van het vrouwelijk geslacht. Het aantal vrouwen kwam hiermee 
voldoende tegemoet aan de wens om de controlegroep te laten bestaan uit een redelijk grote groep 

vrouwelijke gedetineerden". 
De gedetineerden in de controlegroep waren aficomstig van alle mogelijke afdelingen in huizen van 

bewaring, inclusief inkomstafdelingen (6%), onderwijsafdelingen (2%), verslavings begeleidings-
afdelingen (2%), bijzondere zorg afdelingen (5%) en individuele begeleidingsafdelingen 1%). Op dit 
punt was de controlegroep dus representatief voor de Nederlandse gedetineerdenpopulatie. 
Vergelijking van de nationaliteit- en leeftijdsopbouw van de controlegroep met de leeftijdsopbouw van 
de Nederlandse gedetineerdenpopulatie uit 1997 liet zien dat de controlegroep voor wat betreft 
nationaliteit en leeftijd representatief was voor de Nederlandse gedetineerdenpopulatie. Vanwege de 
bewuste selectie van vrouwen, bevatte de controlegroep procentueel iets meer vrouwen (8%) dan in de 
Nederlandse gedetineerdenpopulatie gebruikelijk is (4%). Gewelddelicten als insluitinggrond waren 

lichtelijk ondervertegenwoordigd in de controlegroep (21% versus 29%). Vermogensdelicten (33% 

48  Oorspronkelijk waren 21 vrouwelijke gedetineerden geselecteerd voor medewerking, maar den van deze 
vrouwen bleek ten tijde van het interview reeds te zijn vrijgelaten, den vrouw brak het interview voortijdig af, 
en den vrouw bleek hoge sukide-intentie te hebben. 

49  Voor dit boek werden niet-gepubliceerde gegevens over 1997 beschikbaar gesteld door het Ministerie van 
Justitie. 
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versus 27%) en overtredingen van de Opiumwet (22% versus 16%) waren licht oververtegen-

woordigd. Bij de vergelijking werd echter gebruik gemaakt van statistieken over de gehele 

Nederlandse gedetineerdenbevolking. Gevangenissen huisvesten waarschijnlijk verhoudingsgewijs 

meer gedetineerden met een geweldsdelict als insluitinggrond dan huizen van bewaring, vanwege de 

lange strafduur die voor dergelijke delicten is gedefinieerd. In huizen van bewaring is het percentage 

gedetineerden met een geweldsdelict als insluitinggrond derhalve waarschijnlijk lager dan de 32 

procent die in de statistieken is weergegeven. Hoe dan ook, de verschillen zijn klein genoeg om te 

mogen stellen dat de controlegroep op de onderzochte variabelen representatief was voor de 
gedetineerdenpopulatie in huizen van bewaring. 

Er is geen reden om aan te nemen dat de geinterviewde gedetineerden informatie achterhielden 

voor de interviewers. In sommige gevallen was er sprake van heftige emoties tijdens het interview. 

Veel gedetineerden vermeldden na het interview dat zij het erg prettig hadden gevonden om met 

iemand te kunnen spreken die hun problemen serieus nam. Gedetineerden spraken zelfs vrijelijk over 

moeilijke zaken zoals seksueel misbruik in de kinderjaren, het soms vreselijke delict waarvoor zij 

waren ingesloten, en het zich slachtoffer voelen van pesterijen. Er is derhalve alle reden om aan te 

nemen dat de weergegeven antwoorden van de gedetineerden representatief waren voor hun 
gedachten, emoties, ideeen en ervaringen. 

3.4 Onderzoek naar kenmerken van sulicidale gedetineerden 

Het tweede respondentenonderzoek richtte zich bij suicidale gedetineerden op kenmerken die 

doorgaans niet in dossiers terug zijn te vinden. Bij de keuze voor de samenstelling van de 

onderzoeksgroep van suicidale gedetineerden speelden meerdere overwegingen een rol. Allereerst was 

het van belang om bij de eerste selectie van gedetineerden niet een te strakke definitie van hoog 

suiciderisico te hanteren. Dit zou namelijk betekenen dat sommige suicidale gedetineerden ten 

onrechte niet geinterviewd zouden worden. Ook zou het screeninginstrument niet kunnen worden 

getest op gedetineerden met onduidelijk suiciderisico: ook gedetineerden die dreigen met suicide, 

zelfbeschadigend gedrag vertonen, of "manipuleren" vormen een probleem voor penitentiaire 

inrichtingen. Bovendien zou een te beperkte definitie met zich mee kunnen brengen dat de 

onderzoeksgroep te klein zou worden om statistisch verantwoorde analyses te kunnen doen. Deze 

overwegingen leidden tot de beslissing om alle gedetineerden te interviewen die door 

inrichtingspsychologen of andere inrichtingsfunctionarissen als suicidaal werden beschouwd en daarna 

bij deze gedetineerden een controle uit te voeren op suiciderisico. Gedetineerden met laag tot 

middelmatig suiciderisico zouden pas na deze controle uit deze onderzoeksgroep wegvallen'. 

Net als bij de gedetineerden uit de niet-suicidale controlegroep, was het van belang om de suicidale 

onderzoeksgroep groot genoeg te laten zijn voor statistisch verantwoorde analyses. Dit leidde tot de 

beslissing om zo mogelijk 100 door inrichtingspsychologen of andere inrichtingsfunctionarissen als 

suicidaal beschouwde gedetineerden te interviewen. Na het wegvallen van gedetineerden met laag of 

onduidelijk suiciderisico zouden er dan waarschijnlijk nog voldoende gedetineerden overblijven voor 

statistisch verantwoorde analyses. 

In tegenstelling tot bij de gedetineerden uit de niet-suicidale controlegroep, konden gedetineerden 

niet door middel van toeval worden geselecteerd. Dit zou namelijk veel te grote aantallen willekeurig 

geselecteerde gedetineerden vereisen alvorens voldoende suicidale gedetineerden zouden zijn 

50 Gedetineerden die door inrichtingspsychologen of andere inrichtingsfunctionarissen als suit idaal werden 
aangemeld, maar laag tot middelmatig sultiderisico bleken te hebben, worden in dit boek afzonderlijk 
behandeld. Deze gedetineerden maken geen deel uit van de onderzoeksgroepen, op basis waarvan het 
screening-instrument werd geconstrueerd, maar worden wel besproken in relatie tot dit instrument. 
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gevonden. Daarom werd besloten om inrichtingspsychologen verantwoordelijk te laten zijn voor de 

selectie van gedetineerden. Het was daarbij niet belangrijk om gedetineerden te selecteren op geslacht 

of duur van de detentie. 

Net als bij de gedetineerden uit de niet-suicidale controlegroep, was het van belang om 

gedetineerden alleen te interviewen wanneer: (1) medewerking gebeurde op vrijwillige basis, (2) 

informatie zou zijn gegeven over de doelstelling en inhoud van het onderzoek, en (3) er geen sprake 

zou zijn van toegevoegde schadelijke gevolgen voor de gedetineerde. Deze eisen leidden, net als bij de 

gedetineerden uit de andere onderzoeksgroep, niet tot noemenswaardige problemen. Tevens was het 

van belang om geen selectieve uitval van gedetineerden te krijgen door analfabetisme, het niet 

beheersen van de Nederlandse taal, het tijdelijk niet aanspreekbaar zijn en het tijdelijk niet verblijven 

in de inrichting. Daarom werd opnieuw gekozen voor mondelinge benadering van de gedetineerden 

voor medewerking aan het onderzoek, voor interviews als methode van gegevensverzameling, voor 

het gebruik van tolken, voor het herhalen van verzoeken om medewerking, en voor het afnemen van 

interviews op tijdtippen die door de gedetineerde konden worden bepaald. 

3.4.1 Procedure 
Eind augustus 1997 werden informatiebrieven naar de Algemeen Directeuren van alle huizen van 

bewaring verstuurd met het verzoek tot medewerking aan het onderzoek. Alle Algemeen Directeuren 

toonden zich bereid tot medewerking en wezen de inrichtingspsycholoog aan als contactpersoon voor de 

onderzoekers. In een huis van bewaring toonde de psycholoog zich niet bereid tot het laten interviewen 

van gedetineerden. Met alle andere psychologen werden in de maanden januari tot en met augustus 1998 

afspraken gemaakt voor het interviewen van gedetineerden. Aan alle inrichtingspsychologen werd 

uitgelegd dat het de bedoeling was om gedetineerden te interviewen die om den of andere reden als 

suicidaal bekend stonden in de inrichting. Hierbij werd niet aangegeven welke criteria (later) zouden 

worden gehanteerd voor hoog suiciderisico. De inrichtingspsychologen kregen het verzoek om 

potentieel geschikte gedetineerden te benaderen met het verzoek tot medewerking en om contact met 

de onderzoekers op te nemen wanneer den of meer gedetineerden medewerking hadden toegezegd. 

Nadruk werd gelegd op het feit dat iedere suicidale gedetineerde geschilct zou zijn voor het onderzoek 

(ook psychisch gestoorde of agressieve gedetineerden) en dat de psycholoog zou worden geinformeerd 

over suicideplannen wanneer zou blijken dat de gedetineerde concrete suicideplannen zou hebben. 

De procedure bij de interviews van als suicidaal aangemelde gedetineerden was identiek aan de 

procedure bij de interviews van gedetineerden uit de controlegroep. De suicidale gedetineerden werden 

geinterviewd in een een (laatstejaars of afgestudeerde psychologiestudent) op een (gedetineerde) situatie 

in een ruimte die storing door anderen zou beperken. Voor aanvang van het interview werd het doel en 

de werkwijze aan de gedetineerde uitgelegd en werd vermeld dat het interview anoniem zou worden 

verwerkt. Uitgelegd werd dat het interview vertrouwelijk zou worden gehouden tenzij de gedetineerde 

concrete plannen zou vermelden voor het plegen van suicide, in welk geval de inrichtingspsycholoog 

daarvan op de hoogte zou worden gesteld (in den geval leverde dit achteraf problemen op en in een geval 

leidde dit tot het achterhouden van informatie). De interviews duurden gemiddeld ongeveer drie uren, 

waarbij het kortste interview anderhalf uur duurde en het langste zes uren. Nadat de interviews waren 

afgelopen, werd een telefoonkaart van 10 gulden overhandigd of overgemaakt naar de gedetineerden. 

Ter preventie van uitval van gedetineerden die geen Nederlands of Engels spraken, werden drie 

gedetineerden geinterviewd met behulp van een tolk. 

Na de interviews werd het computersysteem TULP voor elke geinterviewde geraadpleegd op 

belangrijke data, nationaliteit, artikelnummers van de delicten, en geregistreerde suicidaliteit en 

vluchtgevaarlijkheid. Tevens werd over elke geinterviewde gesproken met de inrichtingspsycholoog 
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over gediagnosticeerde psychiatrische ziektebeelden en persoonlijkheidsstoornissen, gedrags-

problematiek, opgemerkte stemmingsproblemen, opnames op gespecialiseerde afdelingen of in 

gespecialiseerde inrichtingen, plaatsingen in een isoleercel, en de redenen waarom de geInterviewde 

als suitidaal werd beschouwd. 

In augustus 1998 werd besloten om de dataverzameling te beeindigen, hoewel op dat moment nog 

geen 100 sukidale gedetineerden waren genterv lewd. Het aantal van 78 geInterviewde gedetineerden 

uit 30 huizen van bewaring werd echter groot genoeg geacht voor statistisch verantwoorde analyses. 

3.4.2 Meetinstrument 

Het meetinstrument dat werd afgenomen bij de sukidale gedetineerden was identiek aan het 

meetinstrument dat werd afgenomen bij willekeurig gekozen gedetineerden (zie paragraaf 3.3.2). Wel 

waren enkele vragen toegevoegd die aan de inrichtingspsycholoog werden gesteld. Deze vragen 

behelsden redenen waarom de geInterviewde als suitidaal werd beschouwd (suitidale uitingen of 

gedragingen, resultaat van screening, eerdere pogingen, enzovoort), eventuele aanmeldingen bij een 

individuele begeleidingsafdeling of de Forensische Observatie en Begeleidings Afdeling, eventuele 

plaatsingen in een isoleercel, en de door de psycholoog ingeschatte mate van sukiderisico. 

3.4.3 Onderzoeksgroep 
In 30 huizen van bewaring werden 78 gedetineerden geInterviewd nadat zij door de inrichtings-

psychologen waren aangemeld als sukidaal. Gesprekken met de inrichtingspsychologen vestigden de 

indruk dat vrijwel iedere aangesproken gedetineerde tot medewerking bereid was, zodat er 

waarschijnlijk sprake was van een hoog medewerkingpercentage. 

Bij de constructie van de onderzoeksgroep van gedetineerden met hoog sukiderisico was het van 

belang om gedetineerden met middelmatig of laag sukiderisico uit de onderzoeksgroep te laten 

wegvallen. Opname van dergelijke gedetineerden in de onderzoeksgroep zou namelijk leiden tot een 

onbetrouwbaar screeninginstrument. Analyse op de interviews van de 78 geInterviewde gedetineerden 

liet zien dat 16 gedetineerden een score van twee of lager hadden op de Scale for Suicidal Ideation, 

hetgeen kon worden opgevat als afwezige suitide-ideatie. Daarnaast hadden 16 gedetineerden een 

score van negen of lager op de Suicide Intent Scale, wat weergaf dat zij niet eerder een suitidepoging 

hadden ondernomen met een vrij hoge kans op overlijden. Deze 32 werden uit de onderzoeksgroep 

van gedetineerden met hoog sukiderisico verwijderd omdat zij niet hoge suitide-ideatie en hoge 

suitide-intentie hadden. Door de uitval van 32 interviews bestond de resterende onderzoeksgroep van 

gedetineerden met hoog suitiderisico uit 46 interviews. Aan deze onderzoeksgroep werden 7 

interviews toegevoegd van gedetineerden die willekeurig waren geselecteerd en die hoge suitide-

ideatie en hoge suitide-intentie bleken te hebben (zie paragraaf 3.3.3). De uiteindelijke 

onderzoeksgroep van gedetineerden met hoog sukiderisico bestond hierdoor uit 53 gedetineerden. 

De onderzoeksgroep van gedetineerden met hoog suitiderisico bestond uit 3 vrouwelijke en 50 

mannelijke gedetineerden. Deze gedetineerden waren afkomstig van alle mogelijke afdelingen in 

huizen van bewaring, inclusief inkomstafdelingen (2), verslavings begeleidingsafdelingen (2), 

bijzondere zorg afdelingen (21) en individuele begeleidingsafdelingen (2). Ook de verschillende 

delicten waren redelijk vertegenwoordigd in de onderzoeksgroep. Hierdoor is er reden om aan te 

nemen dat de geInterviewde gedetineerden representatief waren voor alle sukidale gedetineerden in 

huizen van bewaring. Deze indruk wordt bevestigd door het felt dat inrichtingspsychologen regelmatig 

waarschuwingen gaven over het felt dat een gedetineerde kampte met extreme sukidaliteit, tat van 

plaatsingen in een isoleercel, sukidaliteit gecombineerd met hoge mate van agressie, moeilijke 

aanspreekbaarheid, en tat van andere zaken die wijzen op een ernstige crisis. Bovendien werd soms 
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gesproken met• een gedetineerde die op dat moment verbleef in een isoleercel en werd iOn maal 

gesproken met een gedetineerde die als extreem agressief werd beschouwd (dit interview werd door 

twee interviewers afgenomen). 

Net als bij de controlegroep, is er reden om aan te nemen dat de antwoorden van de suicidale 

gedetineerden representatief waren voor bun gedachten, emoties en 'dean. Er was nogal eens sprake 

van heftige emoties tijdens het interview. Toch vermeldden velen dat zij het interview als erg prettig 

hadden ervaren. Gedetineerden spraken net als gedetineerden uit de controlegroep eveneens vrijelijk 

over tal van moeilijke zaken en maakten een geloofwaardige indruk op de interviewers. 

3.5 Samenvatting 

Het onderzoek "Suicides in detentie" bestond uit een dossieronderzoek dat zich richtte op de 

kenmerken, omstandigheden van overlijden en mogelijk herkenbare signalen in de aanloop tot het 

overlijden van gedetineerden die in de afgelopen jaren in Nederlandse penitentiaire inrichtingen of 

TBS-inrichtingen door suicide waren overleden. Suicides in justitiele jeugdinrichtingen vielen buiten 

het bestek van dit onderzoek Voor het onderzoek werden gegevens van suicideplegers verzameld met 

behulp van een gestandaardiseerde inventarisatielijst verzameld. Dossiers werden bestudeerd van de 

rijksrecherche, Bureau Individuele Medische Advisering van het Ministerie van Justitie, Laboratorium 

voor Gerechtelijke Pathologie te Rijswijk, Centrale Justitiele Documentatie te Almelo, 

arrondissementsparketten, forensisch psychiatrische diensten, Pieter Baan Centrum, Dr. F.S. Meijers 

lnstituut, en bij suicides betrokken penitentiaire inrichtingen en TBS-inrichtingen. Tevens werden 

gesprekken gevoerd met functionarissen van forensisch psychiatrische diensten en bij suicides 

betrokken penitentiaire inrichtingen en TBS-inrichtingen. Alle instanties, bureaus en inrichtingen 

toonden zich bereid tot medewerking. De uiteindelijke onderzoeksgroep bestond uit 95 suicides uit de 

periode van 1987 tot en met begin 1998, hetgeen een traceerpercentage betekende van 95 procent. 

Het onderzoek "Suicides in detentie" bestond ook uit een respondentenonderzoek onder 

willekeurig gekozen gedetineerden uit de reguliere gedetineerdenpopulatie in huizen van bewaring. 

Voor dit deelonderzoek werden 251 gedetineerden uit tien huizen van bewaring geinterviewd met 

behulp van een meetinstrument ten aanzien van demografische gegevens, justitiele gegevens, eerdere 

psychologische en psychiatrische behandelingen, behoeften, persoonlijkheidskenmerken, suicidaliteit 

en stemmingen die vaak worden geassocieerd met suicidaliteit. Uit de onderzoeksgroep werden 

gedetineerden verwijderd met hoge suicide-ideatie of hoge suicide-intentie, zodat de onderzoeksgroep 

bestond uit uitsluitend gedetineerden met bag suiciderisico. De 221 resterende gedetineerden waren 

representatief voor de reguliere gedetineerdenpopulatie, zij het dat er een kleine oververtegen-

woordiging was van vrouwen (bedoeld) en gedetineerden met een korte insluitingduur (bedoeld), en 

een kleine ondervertegenwoordiging van gedetineerden met een geweldsdelict (onbedoeld). 

Tot slot bestond het onderzoek "Suicides in detentie" uit een respondentenonderzoek onder 

gedetineerden die als suicidaal bekend stonden in huizen van bewaring. Interviews werden afgenomen 

van 78 als suicidaal beschouwde gedetineerden uit 30 huizen van bewaring. Het meetinstrument was 

gelijk aan het instrument dat was afgenomen van de willekeurig gekozen gedetineerden. Uit de 

onderzoeksgroep van dit deelonderzoek werden alle gedetineerden verwijderd met middelmatige of 

lage suicide-ideatie of met middelmatige of lage suicide-intentie. De uiteindelijke onderzoeksgroep 

bestond hierdoor uit 53 gedetineerden met hoog suiciderisico. Er is reden om aan te nemen dat de 

geinterviewde suicidale gedetineerden representatief waren voor alle suicidale gedetineerden in 

Nederlandse huizen van bewaring. 
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Controlegroep 

291 benaderd 

Niet onderzocht 

24 weigeringen 

16 uitgevallen 

4 onvolledig 

19 mogelijk 

suit idaal 

14  

221 niet-suicidale 

gedetineerden 

De onderzoeicsgroepen in schema 

Suicidepogers 

78 interviews 

7 suicidaal 

Niet onderzocht 

32 niet 
suicidaal 

- 

V 

53 suicidepogers 

Onderzoeksgroepen 

Suicideplegers 

128 namen 

95 suicides 

Niet onderzocht 

1 niet justitiabele 

2 niet justitiele 

inrichting 

16 onvolledig 

3 niet suicides 

5 suicides van 

jeugdigen 

6 van voor 1987 

De kenmerken van de niet-suicidale gedetineerden worden in de hoofdstukken vier, vijf en zes beschreven. De kenmerken 
van de suicidepogers komen in hoofdstuk zes aan de orde. De kenmerken van de suicideplegers worden in de hoofdstukken 
vier en vijf beschreven en komen in hoofdstuk zes summier aan de orde. In hoofdstuk zeven worden de resultaten van de 
vergelijkingen van deze groepen verder uitgewerkt. 
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Hoofdstuk 4 

Suicides in detentie 

4.1 Inleiding 
Een 47-jarige niet-verslaafde gedetineerde mag na drie maanden van zijn detentie op weekendverlof. 

Hoewel zijn resterende straf nog maar drie maanden is, keert hij niet terug van dit verlof. De vrijheid 

is echter van korte duur omdat de politic hem al snel opnieuw aanhoudt en overbrengt naar een huis 

van bewaring. In deze (nieuwe) inrichting wordt de man op een inkomstafdeling geplaatst, alwaar 

men constateert dat de man veel depressieve klachten heeft. Een overplaatsing naar de individuele 

begeleidingsafdeling volgt. Na een bezoek van zijn vriendin doet de man een mislukte poging tot 

ontvluchting. Omdat de man zeer verward is, wordt hij in een observatiecel geplaatst en regelmatig 

gecontroleerd, en krijgt hij Haidol® voorgeschreven. In de observatiecel, die tevens dienst doet als 

strafcel, krijgt de man te horen dat hij als straf voor de poging tot ontvluchting 14 dagen in die cel 

moet blijven, waarop hij reageert met de opmerking "dat red ik niet". De volgende ochtend wordt de 

man levenloos aangetroffen, hangend aan een strop die is gemaakt van beddengoed en bevestigd aan 

de verlichtingsarmatuur. Het is de zevende suicide in detentie in dat jaar. 

Deze casus roept enkele vragen op. Is de casus exemplarisch voor wat betreft de plaats van 

overlijden: vinden veel suicides plaats in een isoleercel en op een individuele begeleidingsafdeling? Is 

een suicide door middel van verhanging met beddengoed gebruikelijk of worden suicides vaak met 

andere methoden gepleegd? Is een suicide drie maanden voor de invrijheidstelling exemplarisch? 

Welke risicomomenten zijn te onderscheiden? Hoeveel suicides vinden jaarlijks plaats? Hoe vaak en 

op welke manier worden gedetineerden als suicidaal herkend? De antwoorden op deze vragen staan 

centraal in dit hoofdstuk. 

4.2 Aantal suicides 
Het aantal cellen in het gevangeniswezen is in de afgelopen jaren flunk gestegen' van 4.883 cellen in 

1987 tot 15.348 cellen in 1998. Met het aantal cellen is ook het aantal gedetineerden toegenomen. 

Omdat bij een toename van het aantal gedetineerden een toename te verwachten is van het aantal 

' Zie de verschillende jaargangen van Feiten in Ciffers van het Ministerie van Justitie. 
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suicides, moet men hiermee rekening houden bij het bestuderen van veranderingen in het aantal 

suicides. In de onderstaande grafiek is dit gedaan door het jaarlijks aantal suicides uit te drukken per 

10.000 cellen (de gegevens hebben betrekking op alle suicides in de periode 1987-1998 2). 
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In de periode 1987 tot en met 1998 vonden jaarlijks gemiddeld 9 suicides in detentie plaats, wat 

overeen komt met gemiddeld 10.2 suicides per 10.000 cellen. Uit de grafiek is echter af te lezen dat 

het aantal suicides en het aantal suicides per 10.000 cellen sterk van jaar tot jaar varieren. Het aantal 

suicides varieert van vijf in 1987, 1991 en 1994 tot zestien in 1995 en 1996 en het aantal suicides per 

10.000 cellen fluctueert tussen 5.5 in 1994 en 14.8 in 1995. Sterke fluctuaties waren te verwachten 

omdat suicides betrekkelijk zeldzaam optredende gebeurtenissen zijn. Over de hele onderzoeks-

periode is er sprake van een statistisch significante stijging van het aantal suicides. Na 

verdiscontering van de toename in het aantal cellen, blijkt er echter geen sprake meer te zijn van een 

statistisch significante toename in het aantal suicides'. 
Uit buitenlands onderzoek blijkt dat individuele opsluiting een risicofactor is voor suicide. Deze 

conclusie is gebaseerd op het feit dat veel suicides plaats vinden in een ruimte die niet wordt gedeeld 

met anderen. In buitenlandse penitentiaire inrichtingen is een individuele opsluiting bijzonder omdat 

cellen doorgaans warden gedeeld met meerdere gedetineerden. In de Nederlandse situatie wordt een 

cel door slechts een gedetineerde bezet en is er dus altijd sprake van individuele opsluiting. Hierdoor 

zou men wellicht verwachten dat het Nederlandse suicidecijfer hoger is dan dat in andere landen. Dit 

blijkt niet het geval te zijn. Het aantal suicides per 10.000 gedetineerden° in Nederlandse inrichtingen 

is hoger dan het suicidecijfer in bijvoorbeeld Noord -lerland (5.0), Engeland (7.5), Zweden (8.1) en 

Oostenrijk (8.9) maar lager dan dat in lerland (11.5), Noorwegen (12.0) en Denemarken (29.8). 

Het is opmerkelijk dat de toename van het aantal suicides in het Nederlandse gevangeniswezen 

grotendeels is toe te schrijven aan het toegenomen aantal cellen, en daarmee aan het toegenomen 

2  De informatie over het aantal suicides in 1998 is verlcregen van het Bureau lndividuele Medische Advisering 
bij het Ministerie van Justitie. 
Voor verdiscontering r(12)=.695, p<.05 en na verdiscontering r(12)=.09, niet significant. 

° Dit is niet helemaal hetzelfde als het aantal suicides per 10.000 cellen maar voor de vergelijking is gebruik 
gemaakt van gegevens van de Raad van Europa die zich van deze cijfers bedient. De gegevens hebben 
betrekking op de periode 1983-1991. Zie ook Verhagen, 1996. 



Suicides in detentie 	 57 

aantal gedetineerden. Het Nederlandse gevangeniswezen heeft immers tal van veranderingen 

doorgemaakt in de afgelopen jaren. Kennelijk zijn deze veranderingen niet van invloed geweest op 

het aantal suicides of houden . positieve en negatieve veranderingen elkaar in evenwicht. Opmerkelijk 

is ook dat er geen sprake is van een hoog suicidecijfer in vergelijking met andere landen, terwijl er in 

Nederlandse inrichtingen altijd sprake is van individuele opsluiting. Kennelijk houden bepaalde 

omstandigheden het effect van individuele opsluiting in balans. 

4.3 Methoden van suicide 
In de periode 1987 tot en met begin 1998 kwamen de meeste suicideplegers in het Nederlandse 

gevangeniswezen (79%) om het leven door verhanging. In de meeste gevallen werd een strop 

gemaakt van een kledingstuk (37%) of beddengoed (31%), maar ook werden stroppen gefabriceerd 

van touw, elektriciteitssnoer, verbandgaas, en zelfs van een stofzuigerslang (samen 32%). Deze 

stroppen werden veelal bevestigd aan een uitsteeksel in de celkast of aan een verwarmingbuis, 

ventilatierooster of raamsluiting, maar ook deurknoppen, wasbakken, lichtbakken, gordijnrails en 

andere bevestigingspunten werden gebruikt. 

Na verhanging waren verstikking (8%) en vergiftiging (7%) de meest voorkomende methoden van 

suicide. Zes gedetineerden crederden ademnood door een plastic zak over het hoofd te trekken en een 

gedetineerde verstikte zich door neus en mond vol te stoppen met toiletpapier. Twee gedetineerden 

pleegden suicide door middel van koolmonoxidevergiftiging: een door brand in de cel te stichten en 

de rook in te ademen en een door uitlaatgassen van zijn auto in te ademen toen hij op verlof was. De 

overige gevallen van vergiftiging waren eveneens divers: een gedetineerde beet opzettelijk een 

cocainebolletje door, een gedetineerde slikte bladeren in van een taxusplant, een gedetineerde nam 

een dodelijke hoeveelheid medicijnen in (Tildieng en Paracetamol) en een gedetineerde nam een 

dodelijke hoeveelheid drugs in (Heroine, Methadon, Seresta en Valium). Zes procent van de suicides 

werd gepleegd door middel van andere methoden. Drie gedetineerden pleegden suicide door van een 

hoge verdieping in de inrichting naar beneden te springen. ten gedetineerde liet zich met de keel op 

een toiletrand vallen, een bonkte hard met het hoofd tegen een raam en een verwondde zichzelf 

dodelijk met een scherp voorwerp. 

Het is begrijpelijk dat de meeste suicides in detentie plaats vinden door middel van verhanging. 

Methoden die beschikbaar zijn in het dagelijkse leven, zoals het innemen van giftige stoffen en 

springen voor een voertuig of van een hoogte, zijn nauwelijks beschikbaar in detentie. Daarentegen 

zijn mogelijkheden voor verhanging wel aanwezig tijdens detentie. Vrijwel iedere gedetineerde heeft 

de beschikking over kleding en beddengoed en over andere voorwerpen die kunnen worden gebruikt 

als strop, zoals zelfs een stofzuigerslang. Uit de diversiteit van andere methoden dan verhanging is 

duidelijk dat de detentiesituatie ook genoeg andere mogelijkheden biedt voor suicide. Klaarblijkelijk 

kunnen sommige gedetineerden aan voldoende drugs en medicijnen komen om hiermee suicide te 

plegen. Suicide blijkt zelfs mogelijk te zijn als alleen maar een muur of raam aanwezig is of als alleen 

maar toiletpapier voorradig is. 

De meeste overledenen (90%) pleegden suicide in een ruimte die niet vrij toegankelijk was voor 

andere gedetineerden. In 77 procent van de gevallen was dit de eigen cel op de afdeling en in 13 

procent van de gevallen was dit een stripcel, isoleercel of strafcel. De overige suicides vonden plaats 

in een cellengalerij (3), luchtkooi (2), cellengang, doucheruimte of parkeergarage of op een medische 

afdeling. Het hoge van percentage suicides in de eigen cel is begrijpelijk vanuit de gedachte dat dit de 

kans op ingrijpen van anderen vermindert. 
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4.4 Inrichtingen en afdelingen 
Het Nederlandse gevangeniswezen bestond anno 1998 uit tien TBS-inrichtingen en 39 penitentiaire 

inrichtingen. In de periode 1987 tot en met begin 1998 kregen elf van deze inrichtingen te kampen 

met drie of meer suicides: in twee inrichtingen vonden drie suicides plaats, in vier inrichtingen vier, 

in een inrichting vijf, in twee inrichtingen zes, in een inrichting zeven en in een inrichting zestien. De 

scheve verdeling van 62 sukides in elf inrichtingen, oftewel 65 procent van alle suicides in 22 

procent van de inrichtingen, is niet geheel toevallig. Acht van de elf inrichtingen waren (grotendeels) 

huizen van bewaring en in twee inrichtingen werden ter beschikking gestelde gedetineerden 

verpleegd. Deze bestemming van de inrichtingen vormt, zoals uit het navolgende zal blijken, deels 

een verklaring voor de hoge aantallen suicides in deze inrichtingen. In zeven van de elf inrichtingen 

waren landelijke (4) of regionale (3) afdelingen aanwezig voor de opvang van psychisch gestoorde 

gedetineerden. Deze concentratie van psychisch gestoorde gedetineerden vormt, zoals zal blijken, een 

deel van de verklaring van de hoge aantallen suicides in deze inrichtingen. 

In de onderzoeksperiode vond 73 procent van de suicides plaats onder gedetineerden in een huis 

van bewaring', 14 procent onder gedetineerden in een gevangenis en 14 procent onder gedetineerden 

in een TBS-inrichting of forensisch psychiatrische afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis. Cijfers 

van het Ministerie van Justitie laten zien dat het Nederlandse gevangeniswezen in deze periode voor 

63 procent bestond uit cellen in huizen van bewaring, voor 30 procent uit cellen in gevangenissen en 

voor 6.5 procent uit cellen in TBS-inrichtingen. Vergelijking van deze percentages laat zien dat 

suicides significant vaker plaats vinden in huizen van bewaring en TBS-inrichtingen en minder vaak 

in gevangenissen dan men zou verwachten op basis van het aantal plaatsen in deze inrichtingena. 

In de meeste huizen van bewaring en gevangenissen is in de afgelopen jaren een "inkomst-

afdeling" opgezet waar gedetineerden de eerste weken van de detentie verblijven. Op de inkomst-

afdeling kunnen gedetineerden in een betrekkelijk rustige omgeving wennen aan de detentiesituatie 

en worden zij doorgaans meer in het oog gehouden door penitentiaire inrichtingswerkers dan op 

andere afdelingen. Hoewel precieze cijfers ontbreken, maken cellen op inkomstafdelingen naar 
schatting ongeveer drie procent uit van alle cellen in het Nederlandse gevangeniswezen. In de 

onderzoeksperiode vond tien procent van de suicides plaats op een inkomstafdeling, wat significant 
meer is dan men zou verwachten op basis van het aantal plaatsen op inkomstafdelingen'. 

Gedetineerden die tijdens hun detentie aan hun verslaving willen werken, en daarvoor in 

aanmerking komen, kunnen worden geplaatst op een "verslavings begeleidingsafdeling". Dergelijke 

afdelingen kennen bijzondere programma's, regelmatige urinecontroles en bijzondere afspraken met 

exteme instanties. In 1998 had het gevangeniswezen de beschikking over 461 plaatsen op verslavings 

begeleidingsafdelingen, wat overeenkomt met ongeveer vier procent van alle cellen in het 

gevangeniswezens. In de onderzoeksperiode vond twee procent van de suicides plaats op een 

verslavings begeleidingsafdeling, wat ongeveer overeenkomt met de verwachting op basis van het 

aantal verslavings begeleidingsplaatsen in het gevangeniswezen. 

5  Vier van deze suicides vonden plaats buiten de muren van het huis van bewaring: Oen in een politiebureau 
men de gedetineerde was gelicht voor verhoor, den op een parkeerplaats toen de gedetineerde op verlof was, 
en twee in het Penitentiair Ziekenhuis Scheveningen, waar de gedetineerden medisch werden behandeld. 
Huizen van bewaring z(95)=1.69, p<.05. TBS-inrichtingen z(95)=2.77, p<.005. Gevangenissen z(95)=-3.19, 

< 001 
z(92)=3.54, p<.001. 
Deze cijfers werden beschikbaar gesteld door de Dienst Justitiele Inrichtingen. 
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In de jaren negentig is in steeds meer huizen van bewaring een "bijzondere zorg afdeling" opgezet, 

at heeft momenteel nog lang niet elk huis van bewaring een dergelijke afdeling. Een bijzondere zorg 

afdeling is bestemd voor gedetineerden met psychiatrische stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, 

psychosociale problematiek of medische problemen en voor gedetineerden die vanuit de aard van het 

delict bescherming nodig hebben 9. Vanwege grote aantallen gedetineerden met psychische 

problemen, zijn cellen op een bijzondere zorg afdeling in de praktijk echter doorgaans gereserveerd 

voor gedetineerden met psychiatrische problematiek of ernstige psychosociale problemen 1 °. Het 

aantal bijzondere zorg plaatsen is door de jaren heen gegroeid naar een totaal van (naar schatting) 

ongeveer 600 in 1997, wat overeenkomt met ongeveer vier procent van alle cellen in het 

gevangeniswezen. In de periode van 1987 tot en met begin 1998 vond 14 procent van de suicides 

plaats op een bijzondere zorg afdeling, wat significant meer is dan men zou verwachten op basis van 

het aantal bijzondere zorg plaatsen in het gevangeniswezen". 

Wanneer gedetineerden meer zorg nodig hebben dan op de bijzondere zorg afdeling kan worden 

gegeven, kunnen zij worden aangemeld voor een plaats op een "individuele begeleidingsafdeling". 

Dergelijke afdelingen kennen, vanwege een bevolking van gedetineerden met zeer ernstige 

problematiek, een aangepast regime, hogere personele bezetting en grotere bereikbaarheid van 

hulpverleners. In de afgelopen jaren is het aantal plaatsen op individuele begeleidingsafdelingen 

gestegen naar een totaal van 167 plaatsen in 1997, oftewel een percentage van ongeveer een procent 

van alle plaatsen in het gevangeniswezen. Van de suicides in de onderzoeksperiode vond zeven 

procent plaats op een individuele begeleidingsafdeling, wat significant meer is dan men zou 

verwachten op basis van het aantal plaatsen op individuele begeleidingsafdelingen'. 

Gedetineerden met een psychiatrische stoornis kunnen ook worden opgenomen op een landelijke 

voorziening voor de opvang van psychisch gestoorde gedetineerden. De Forensische Observatie en 

Begeleidingsafdeling (FOBA) van de penitentiaire inrichtingen Over-Amstel biedt tijdelijke opvang 

en begeleiding aan gedetineerden die dringend meer zorg en behandeling nodig hebben dan op 

individuele begeleidingsafdelingen kan worden geboden. Beveiligde Individuele Begeleidings-

afdelingen (BIBA's) bieden plaats aan psychische gestoorde gedetineerden die vanwege groeps-

ongeschiktheid individuele begeleiding en bejegening nodig hebben en daarnaast een groot vlucht-

risico hebben. Het Penitentiair Selectie Centrum biedt tijdelijk plaats aan langgestrafte gedetineerden 

met ernstige psychosociale problematiek in de laatste fase van hun detentie en aan gedetineerden die 

mogelijk moeten worden geplaatst in bijzondere regimes binnen het gevangeniswezen of in TBS-

voorzieningen". Op de afdeling Klinisch Psychologisch Observatie van het Penitentiair Selectie 

Centrum wordt psychologisch onderzoek verricht en is crisisinterventie en psychotherapie mogelijk. 

In 1997 hadden de drie landelijke voorzieningen een gezamenlijke capaciteit van 146 plaatsen, wat 

overeenkomt met ongeveer een procent van alle plaatsen in het gevangeniswezen. In de periode 1997 

tot en met begin 1998 vond negen procent van de suicides plaats op de FOBA, drie procent in het 

Penitentiair Selectie Centrum en een procent op een BIBA. Het aantal suicides in de landelijke 

9  Zie het Rapport van de Deelprojectgroep Psychisch Gestoorde Gedetineerden —tweede fase-, 1995. 
Zie bijvoorbeeld Wijnheymer, Blaauw & Veen, 1998. 
z(92)=4.70, p<.001. 

12  z(92)=4.82, p<.001. 
" Zie het Rapport van de Deelprojectgroep Psychisch Gestoorde Gedetineerden, 1994. 
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voorzieningen voor psychisch gestoorde gedetineerden is hiermee significant hoger dan verwacht op 

basis van het aantal plaatsen in deze voorzieningen H . 

Uit het voorgaande blijkt dat het risico voor suicide disproportioneel hoog is op plaatsen waar zich 

veel gedetineerden met psychische problemen bevinden. Maar liefst 48 procent van de overledenen 

was gedetineerd in een inrichting of op een afdeling die speciaal was bedoeld voor gedetineerden met 

psychische problemen. In de periode 1995 tot en met begin 1998 was dit percentage zelfs gestegen tot 

55 procent. Analyses laten zien dat suicides vaker voorkomen in TBS-inrichtingen en op bijzondere 

zorg afdelingen, individuele begeleidingsafdelingen en landelijke bijzondere zorg afdelingen dan men 

zou verwachten op basis van het aantal van zulke plaatsen in het gevangeniswezen". Deze 

bevindingen zijn in overeenstemming met bevindingen uit buitenlandse onderzoeken en zijn 

ongetwijfeld toe te schrijven aan een concentratie van gedetineerden met een psychiatrische stoomis 

in deze inrichtingen en op deze afdelingen. 

Uit het voorgaande blijkt ook dat het risico voor suicide disproportioneel hoog is in huizen van 

bewaring en op inkomstafdelingen en dat het risico laag is in gevangenissen. Waarschijnlijk is een 

deel van de suicides het gevolg van onvermogen om effectief om te gaan met de plotselinge 

vrijheidsbeneming en de onzekerheden en beperkingen die vooral in het begin van de detentie 

optreden. Psychische problemen van gedetineerden zijn doorgaans het hevigst kort na de insluiting, 

dus in een huis van bewaring en op een inkomstafdeling, en nemen af naarrnate de detentie !anger 

duurt''. Gedetineerden in huizen van bewaring kampen met meer onzekerheden dan gedetineerden in 

gevangenissen''. Vooral kort na de insluiting is er sprake van veel onzekerheden. Daamaast krijgen 

gedetineerden in huizen van bewaring doorgaans meer beperkingen opgelegd dan gedetineerden in 

gevangenissen. Verder is er voor gedetineerden in huizen van bewaring vaak sprake van een recente 

overgang van vrijheid naar opsluiting en is dit voor gedetineerden in een gevangenis niet het geval. 

4.5 Risicomomenten 
Onderzoeken naar suicides in detentie onderscheidden de eerste periode van de detentie als risico-

moment (zie hoofdstuk 2). Op het moment van de suicide verbleef twee procent van de overledenen 

minder dan een dag in de inrichting, 15 procent minder dan een week, 40 procent minder dan een 

maand, en 60 procent minder dan drie maanden. De meeste suicides vonden derhalve relatief kort na 

binnenkomst in de inrichting plaats. Enkele overledenen waren echter eerst in een andere inrichting 

gedetineerd geweest, zodat de duur van de insluiting in de inrichting niet overeen kwam met de totale 

duur van de detentie. Voor wat betreft de periode tussen de aanvang van de detentie en het moment 

van suicide blijkt dat een procent minder dan een dag gedetineerd was, negen procent minder dan een 

week, 25 procent minder dan een maand en 46 procent minder dan drie maanden. Hoewel in dit geval 

minder dan de helft van de suicides binnen drie maanden plaats vond, blijkt opnieuw dat de eerste 

periode van de detentie risicovol is. 
Suicides waren ongeveer gelijkelijk verdeeld over de weekdagen, zij het dat suicides iets vaker 

plaats vonden op zondag (19%). Analyse van de maanden van suicide liet zien dat in alle maanden 

behalve juli ongeveer evenveel suicides hadden plaatsgevonden. In de maand juli was het aantal 

14  z(92)=- 12.0, p<.001. 
IS Bij de vergelijkingen is uitgegaan van gegevens van 1997 of 1998. In voorgaande jaren waren er naar 

verhouding minder bijzondere plaatsen, waardoor de suYcidecijfers nog opvallender worden. 
Zie bijvoorbeeld Gibbs, 1987; Paulus & Dzindolet, 1993. 

17  Zie Blaauw, 1997. 
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suicides iets hoger dan verwacht (16%), wat te maken kan hebben met een lagere personele bezetting 

in de inrichtingen vanwege vakanties. Analyse van de tijdstippen van suicide liet zien dat tweederde 

deel van de suicides plaatsvond in de uren tussen zes uur 's avonds en acht uur 's ochtends. Hierbij 

vonden ongeveer evenveel suicides plaats in de avonduren tussen zes en middernacht (27%) als in de 

nachtelijke uren tussen middernacht en zes uur 's ochtends (30%). In deze uren is de personele 

bezetting in penitentiaire inrichtingen gewoonlijk lager dan in de uren overdag. Verlaagde personele 

bezetting zou dus verband kunnen houden met de kans op suicide, doordit er sprake kan zijn van 

meer gevoelens van isolement of doordat minder suicides kunnen worden voorkomen op momenten 

dat minder personeel aanwezig is. 

Buitenlands onderzoek liet zien dat "eenzame opsluiting" lijkt samen te hangen met verhoogd 

sukiderisico (zie hoofdstuk 2). Wanneer een insluiting in een stripcel, isoleercel of strafcel en het niet 

mogen hebben van contact met medegedetineerden vanwege opgelegde beperkingen door de rechter-

commissaris worden beschouwd als een vorm van eenzame opsluiting, dan was er bij 18 procent van 

de overledenen sprake van eenzame opsluiting in de laatste drie dagen voor de suicide. Tenminste zes 

overledenen mochten ten tijde van de suicide geen contact hebben met medegedetineerden omdat zij 

beperkingen opgelegd hadden gekregen van de rechter-commissaris. Daarnaast overleden, zoals 

eerder vermeld, twaalf gedetineerden in een stripcel, isoleercel of strafcel. In totaal vijf gedetineerden 

pleegden suicide binnen drie dagen na het verlaten van een stripcel en veertien binnen drie dagen na 

het verlaten van een isoleercel of strafcel. Bij 35 procent was er in de maand voor de suicide sprake 

geweest van zo'n eenzame opsluiting. Deze percentages zijn hoog genoeg om te kunnen stellen dat 

eenzame opsluiting ook in het Nederlandse penitentiaire systeem samen hangt met sukidaliteit. 

De werkgroep (para)stacidaal gedrag van gedetineerden onderscheidde de periode rond de rechter-

lijke uitspraak en rond het moment van veroordeling tot een lange straf als risicomomenten. Helaas 

waren deze justitiele risicomomenten niet volledig op hun betekenis voor suicide te toetsen omdat 

deze inforrnatie vaak niet te achterhalen was uit de verschillende informatiebronnen. Wel was van 

vier overledenen bekend dat zij vlak voor (3) of na (1) de rechterlijke zittingsdatum suicide pleegden. 

Ook was bekend dat een gedetineerde suicide pleegde binnen twee dagen na de rechterlijke uitspraak, 

dat een gedetineerde dit deed op de dag van het onherroepelijk worden van het vonnis, dat drie 

gedetineerden suicide pleegden op de dag voor invrijheidstelling (2) of van invrijheidstelling (1), dat 

een gedetineerde dit deed op de eerste dag van de detentie en dat negen gedetineerden dit deden 

binnen drie dagen na overplaatsing vanuit een andere inrichting. In totaal 18 procent van de 

overledenen had een (16%) of meer (2%) van deze justitiele veranderingen meegemaakt in de drie 

dagen voor de suicide of zou zo'n verandering meemaken in de komende drie dagen. De helft van de 

overledenen had in de maand voor de suicide dergelijke justitiele veranderingen meegemaakt of zou 

zulke veranderingen meemaken (24% een en 25% meer veranderingen). In de controlegroep van 

gewone gedetineerden had 53 procent van de gedetineerden in de maand voor het interview een 

(28%) of meer (25%) justitiele veranderingen meegemaakt. Justitiele veranderingen en !evens-

gebeurtenissen komen dus ongeveer net zo vaak voor in de reguliere gedetineerdenpopulatie zonder 

dat dit leidt tot verhoogd sukiderisico. Afzonderlijke justitiele veranderingen hebben dan ook niet 

veel voorspellende waarde. 

Van nagenoeg de helft van de overledenen (48%) was uit rapporten bekend dat zij kort voor de 

suicide een belangrijke levensgebeurtenis hadden meegemaakt en van ongeveer een kwart (24%) was 

uit rapporten bekend dat dit niet het geval was geweest. In 14% procent van de gevallen kreeg de 

overledene van de partner het bericht dat deze de relatie wilde beeindigen. Anderen kregen bericht 
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van de dood van de partner of een belangrijk ander persoon, kregen een verlenging van de maatregel 

van TBS, vernamen de beslissing tot uitzetting uit Nederland, werden bedreigd, raakten gewond na 

een schietpartij, werden verdacht van een poging tot ontvluchting, enzovoort. In de controlegroep van 

gewone gedetineerden had 40 procent een belangrijke levensgebeurtenis meegemaakt gedurende de 

detentie". Het percentage is dus hoger onder de overledenen, ondanks het felt dat bij een aantal 

overledenen hierover geen gegevens beschikbaar waren (28%) en ondanks het felt dat bij de 

overledenen een kortere tijdsperiode werd bekeken. Het meemaken van een belangrijke levens-

gebeurtenis lijkt dan ook indicatief te zijn voor suiciderisico, zij het dat het lijkt te gaan om een 

zwakke indicatie. 

Van 77 procent van de overledenen was bekend dat zij in de maand voor de suicide een justitiele 

verandering of belangrijke gebeurtenis hadden meegemaakt. In de controlegroep van gewone 

gedetineerden lag dit percentage jets lager, namelijk op 70 procent. Voorzichtigheid is dus geboden 

wanneer een gedetineerde een levensgebeurtenis of justitiele verandering meemaakt. Tegelijkertijd is 

echter duidelijk dat een levensgebeurtenis of justitiele verandering heel vaak niet leidt tot 

stficidaliteit. In de groep overledenen had 51 procent meerdere justitiele veranderingen of belangrijke 

gebeurtenissen meegemaakt. In de controlegroep van gewone gedetineerden lag dit percentage op 37 

procent. Het percentage gedetineerden dat meerdere justitiele veranderingen en levensgebeurtenissen 

had meegemaakt is dus hoger onder de overledenen dan in de reguliere gedetineerdenpopulatie. 

Voorzichtigheid lijkt dus geboden wanneer een gedetineerde meerdere levensgebeurtenissen en 

justitiele veranderingen meemaakt in een vrij korte periode. 

Een verklaring voor de relatie tussen levensgebeurtenissen en suicidaliteit is dat sommige 

gedetineerden niet goed kunnen omgaan met levensgebeurtenissen. Het is aannemelijk dat 

levensgebeurtenissen bij gedetineerden leiden tot stressgevoelens en dat sommige gedetineerden niet 

goed kunnen omgaan met deze stressgevoelens, wat dan kan leiden tot hoger suiciderisico. 

Voorzichtigheid lijkt met name geindiceerd in de maand nadat een gedetineerde afgezonderd is 

geweest, gezien het felt dat dit bij niet minder clan 35 procent van de overledenen het geval was 

geweest. Voorzichtigheid lijkt eveneens geindiceerd in de maand nadat een gedetineerde te horen 

heeft gekregen dat de partner wit scheiden. Echter, ook ogenschijnlijk goede veranderingen of 

gebeurtenissen kunnen een negatieve lading hebben voor gedetineerden, getuige het felt dat een 

gedetineerde suicide pleegde op de dag van vrijlating en dat een gedetineerde dit deed kort nadat hij 

zijn moeder voor het eerst in vier jaren weer had gezien. Bij belangrijke gebeurtenissen, ongeacht of 

zij goed of slecht lijken, is het dus van belang te letten op veranderingen in suiciderisico. 

4.6 Herkenning van suliciderisico 

Herkenning van staiderisico is een moeilijke zaak wanneer de betrokkene niets vermeldt van zijn of 

haar gemoedstoestand en hij of zij niet een eerdere suicidepoging heeft ondernomen. Hoewel de 

penitentiaire inrichtingen in de onderzoeksperiode niet konden beschikken over een 

screeninginstrument, waren er wet andere methoden om suicidaliteit van gedetineerden in te schatten. 

In inrichtingen kon men zich bijvoorbeeld baseren op de mededelingen van de gedetineerde of van 

anderen, kon men een diagnostisch gesprek laten voeren door een hulpverlener, en kon men 

rapportages van politiebureaus of inrichtingen van herkomst bekijken. Via deze en andere methoden 

' 8  In het onderzoek werd niet gevraagd naar meegemaakte gebeurtenissen in de maand voor het interview. 
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werd bij 38 overledenen, oftewel 44 procent, onderkend dat zij suicidaal waree. In twee gevallen 

was hiervoor een informatiebron gebruikt en in 36 gevallen waren hiervoor twee (4), drie (8) of meer 

(24) bronnen gebruikt. Zo waren er 23 gevallen waarbij de gedetineerde suicidale uitingen had gedaan 

tegenover een inrichtingsfunctionaris, 20 gevallen waarbij de suicidaliteit bleek uit een mislukte 

suicidepoging, 34 gevallen waarbij suicidaliteit werd vastgesteld door een inrichtingshulpverlener, en 

tien gevallen waarbij de inrichting werd gewaarschuwd door een andere penitentiaire inrichting (6), 

politiebureau (4), medegedetineerde (1) of familielid van de betrokkene. 

Uit de dossiers van de 48 overledenen, oftewel 56 procent, waarbij de suicidaliteit pas werd 

onderkend nadat de suicide was gepleegd was veelal niet te achterhalen of de verschillende 

informatiebronnen al dan niet melding hadden gemaakt van de suicidaliteit van de overledene. Wel 

hadden tenminste negen gedetineerden suicidale uitlatingen gedaan tegenover een inrichtings-

functionaris en hadden tenminste 15 gedetineerden suicidale uitlatingen gedaan tegenover een ander 

persoon (advocaat, familie, medegedetineerde). Ondanks het feit dat de 48 gedetineerden niet als 

suicidaal werden ingeschat, werden 31 van hen wel regelmatig besproken in het Psycho-Medisch 

Overleg en was voor 24 van hen een speciaal bejegeningprogramma opgesteld. Klaarblijkelijk werden 

deze gedetineerden wel als afwijkend beschouwd. Opmerkelijk is dat drie gedetineerden niet als 

suicidaal werden beschouwd ondanks waarschuwingen van een functionaris uit een andere 

penitentiaire inrichting. Wellicht nog opmerkelijker is dat een suicide volgens alle betrokkenen als 

een verrassing was gekomen terwijl in de nachtrapporten van de inrichting was geregistreerd dat de 

gedetineerde suicidaal was. Uit deze gevallen blijkt het belang van goede communicatie tussen 

inrichtingsfunctionarissen in inrichtingen en tussen inrichtingen, en het belang van het zorgvuldig 

raadplegen van geregistreerde informatie. 

Niet alleen herkenning van sulciderisico is een moeilijke zaak, maar ook de preventie van suicide. 

Bij de 38 gedetineerden die als suicidaal waren herkend, werden vaak tal van maatregelen getroffen 

om suicide tegen te gaan: tenminste .35 overledenen ontvingen psycho-medicatie, 18 overledenen 

werden 's nachts meerdere malen gecontroleerd, bij vijf overledenen waren alle potentieel gevaarlijke 

voorwerpen uit de cel verwijderd, zeven hadden in de maand voor de suicide in een stripcel gezeten 

en 25 in een isoleercel, 12 waren aangemeld voor de Forensische Observatie en Begeleidings 

Afdeling (FOBA) van de penitentiaire inrichtingen "Over-Amstel" en 35 werden regelmatig 

besproken in het Psycho-Medisch Overleg..In totaal 28 van de als suicidaal herkende gedetineerden 

werden onderworpen aan tenminste drie van deze maatregelen. Opmerkelijk is dat een gedetineerde 

als suicidaal werd beschouwd, maar niet werd onderworpen aan enige preventiemaatregel. 

4.7 Samenvatting en discussie 

Uit dit onderzoek blijkt dat het aantal suicides in detentie in de afgelopen jaren is toegenomen en dat 

deze toename hoofdzakelijk is toe te schrijven aan een toename van het aantal cellen en 

gedetineerden. Uit dit onderzoek blijkt ook dat de meeste suicides plaats vinden door middel van 

verhanging met kledingstukken of beddengoed. De suicide wordt doorgaans gepleegd in de eigen cel. 

Deze kenmerken van suicides in detentie zijn begrijpelijk vanuit de wetenschap dat verhanging een 

methode is die beschikbaar is in detentie, dat kledingstukken en beddengoed vrijwel altijd 

voorhanden zijn in een cel en dat de eigen cel het ingrijpen van anderen minder waarschijnlijk maakt. 

19  Deze gegevens zijn gebaseerd op 86 overledenen. 
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lets minder dan de helft van de overledenen was als suicidaal herkend. Bij deze personen waren er 

vaak meerdere bronnen die wezen op de suicidaliteit. Bij gedetineerden die niet als suicidaal werden 

beschouwd was er soms sprake van tegenstrijdige informatie uit verschillende bronnen en was er 

soms sprake van informatie die werd genegeerd. Daarbij ontbrak het soms aan goede communicatie 

tussen inrichtingsfunctionarissen en aan zorgvuldige raadpleging van geregistreerde informatie. Op de 

bijzondere afdelingen (bijzondere zorg afdelingen, individuele begeleidingsafdelingen, enzovoort), 

waar gewoonlijk meer aandacht wordt gegeven aan gedetineerdenbesprekingen en registratie van 

opvallende gegevens, werden meer overledenen als suicidaal herkend (56%) dan op reguliere 

afdelingen (29%). In de jaren 1995 tot begin 1998 waren meer overledenen als suicidaal herkend 

(47%) dan in voorgaande jaren (41.5%). Dit is wellicht te danken aan een toename van het aantal 

bijzondere opvangplaatsen in inrichtingen, aan een toegenomen aantal psychologen in inrichtingen en 

aan het feit dat elke inrichting nu zijn Psycho-Medisch Overleg heeft. 

Bij veel overledenen waren meerdere maatregelen getroffen om suicide tegen te gaan, maar bleken 

deze maatregelen niet in staat om de suicide te voorkomen. Preventie van suicides is dus duidelijk een 

probleem ook at worth het suiciderisico onderkend. Dit onderzoek laat zien dat het probleem des te 

groter is op momenten dat de personele bezetting lager is dan gebruikelijk: op zondagen, in de 

vakantieperiode en gedurende de avonduren en nachtelijke uren. 

Uit dit onderzoek blijkt dat veel suicides plaats vinden in de eerste drie maanden van de detentie. 

Ook laat dit onderzoek zien dat relatief veel suicides pints vinden in huizen van bewaring; in 

inrichtingen die de eerste fase van detentie verzorgen. Verder vinden relatief veel suicides plaats op 

inkomstafdelingen; op afdelingen waar gedetineerden kort na de arrestatie voor het eerst worden 

gedetineerd. Al deze bevindingen bevestigen de indruk dat een deel van de suicides voortkomt uit 

onvermogens van gedetineerden om het hoofd te bieden aan de nieuwe detentiesituatie. Ongeveer 

driekwart van de overledenen had een justitiele verandering of belangrijke levensgebeurtenis 

meegemaakt voor de suicide. Ongeveer eenderde was ingesloten geweest in een stripcel, strafcel of 

isoleercel, of had beperkingen opgelegd gekregen van de rechter-commissaris. 

Dit onderzoek laat zien dat disproportioneel veel suicides pints vinden in TBS-inrichtingen. Ook 

vinden relatief veel suicides plaats op landelijke, regionale en locale afdelingen die zijn bedoeld voor 

de bijzondere opvang van gedetineerden met psychische problemen. Deze bevindingen maken 

duidelijk dat een deel van de suicides samenhangt met een psychiatrische stoornis. 



Hoofdstuk 5 

Risicofactoren 

5.1 Inleiding 
Een 28-jarige man van Antilliaanse komaf is zwervende, heeft geen vast werk en gebruikt regelmatig 

heroine en andere middelen. In het verleden is hij al enkele malen opgesloten geweest voor diefstal en 

bedreiging. Op een bepaald moment vermoordt hij in verwarde toestand, mogelijk onder invloed van 

heroine, een toevallige voorbijganger en verwondt hij een andere voorbijganger. Hiervoor wordt hij 

veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf met TBS. De man gedraagt zich tijdens zijn gevangenisstraf 

soms ernstig agressief, heeft hallucinaties, en geraakt in een psychotische toestand. Daarom wordt hij 

enkele malen opgenomen op de FOBA. Geconstateerd wordt dat de man schizofreen is met een 

borderline persoonlijkheidstoornis. Hij belandt na anderhalf jaar in een TBS-inrichting in het kader 

van artikel 120 van de Gevangenismaatregel". De man is vaak onrustig op de afdeling en slaapt 

slecht. Soms is hij goed aanspreekbaar en soms is contact onmogelijk. Na anderhalf jaar te zijn 

verpleegd, bonkt de man op een dag enkele malen met zijn hoofd tegen het raam in zijn cel en 

overlijdt hij aan de verwondingen die hij hierbij oploopt. 
Enkele kenmerken in deze casus roepen vragen op. Is schizofrenie, of een andere psychiatrische 

stoornis, indicatief voor sukiderisico? Worden suicides met name gepleegd door mensen die een 

ernstig delict hebben begaan of is de casus in dit opzicht uitzonderlijk? Welke rol spelen zaken als 

een zwervend bestaan, nationaliteit en leeftijd met betrekking tot het sukiderisico? Deze en andere 

vragen over demografische kenmerken, delictskenmerken, justitiele kenmerken, verslavings-

problematiek, eerdere hulpverleningscontacten, eerdere sukidepogingen en psychiatrische stoornissen 

worden in dit hoofdstuk behandeld. 

5.2 Demografische kenmerken 
Volgens eerder Nederlands onderzoek komt het profiel van een sukidepleger overeen met een 

ongehuwde werkeloze Nederlandse mannelijke dertiger, en is een niet-Nederlandse nationaliteit een 

Artikel 120 van de Gevangenismaatregel stelt dat een gedetineerde zijn straf (verder) kan uitzitten in een 
TBS-inrichting wanneer er sprake is van een (emstige) psychiatrische stoomis. 
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risicofactor voor suicide (zie hoofdstuk 2). Buitenlandse onderzoeken beschrijven de typische 

suicidepleger als een alleenstaande blanke man van rond de dertig jaar. De buitenlandse onderzoeken 

onderscheiden burgerlijke staat als duidelijke risicofactor en leeftijd, opleidingsniveau en etniciteit als 

mogelijke risicofactoren. Uit het huidige onderzoek blijkt dat het profiel van de prototypische 

suicidepleger overeenkomt met een werkeloze alleenstaande blanke Nederlandse man van 34 jaar die 

alleen basisonderwijs heeft genoten. 

Selcse: Uit dit onderzoek blijkt dat zes procent van de overledenen in de periode 1987 tot en met 

begin 1998 van het vrouwelijk geslacht was. Dit percentage is niet afwijkend" van het percentage 

vrouwen in de reguliere gedetineerdenbevolking (4%). Sekse is dus geen risicofactor voor suicide in 

detentie. In een gedetineerdenbevolking waar 96 procent van het mannelijk geslacht is, en de risico-

factor dus zeer vaak aanwezig is, differentieert sekse klaarblijkelijk niet meer. 

Leeftijd: De jongste gedetineerde die suicide pleegde was 20 jaar oud en de oudste 73 jaar. De 

meeste overledenen waren twintigers (43%) maar de groep dertigers (29%) en de groep van 40 jaar en 

ouder (28%) waren niet veel kleiner. De reguliere gedetineerdenbevolking" kent ongeveer even grote 

groepen twintigers (44%) en dertigers (34%) maar minder gedetineerden van 40 jaar en ouder 

(18%)". De gemiddelde leeftijd van de overledenen was daardoor hoger" (34.2 jaar) dan in de 

reguliere gedetineerdenpopulatie (31.1 jaar). Over het geheel genomen is het verschil in leeftijd niet 

erg groot, zodat leeftijd een matig sterke indicator vormt voor verhoogd suiciderisico. 

Etniciteit: In de groep overledenen was 61 procent geboren in Nederland, vijf procent in Marokko, 

vijf procent in Suriname, vier procent op de Nederlandse Antillen, en twee procent in Turkije. De 

overige overledenen waren geboren in andere landen in Europa (9%), Azle (8%), Afrika (4%), of 

Amerika (1%). In de groep overledenen en in de controlegroep van gewone gedetineerden heeft een 

verhoudingsgewijs ongeveer gelijk aantal gedetineerden Nederland als geboorteland" (respectievelijk 

61% en 51%) en de Nederlandse nationaliteit" (respectievelijk 72% en 75%). De overgrote 

meerderheid van de overledenen had een blanke (79%) of zwarte (20%) huidskleur en beheerste de 

Nederlandse taal (83%) of de Engelse, Duitse of Franse taal (12%) in voldoende mate om zich in de 

inrichting verstaanbaar te kunnen maken. Hoewel dit niet werd geregistreerd voor de controlegroep 

van gewone gedetineerden, is er reden om aan te nemen dat deze kenmerken niet anders waren 

verdeeld in deze groep. Een ander geboorteland, een niet-Nederlandse nationaliteit, communicatie-

problemen door een niet gangbare taal en een afwijkende huidskleur spelen doorgaans dus hoogstens 

een minieme rol met betrekking tot het suiciderisico. 

Opleiding: De meeste suicideplegers waren laag geschoold": 45 procent had alleen basisonderwijs 

gevolgd, 21 procent had lager beroepsonderwijs voltooid, 11 procent had middelbaar beroeps-

onderwijs voltooid, 19 procent had de middelbare school voltooid en vier procent had hoger 

beroepsonderwijs voltooid. Het percentage laaggeschoolde personen -alleen basisonderwijs of lager 

beroepsonderwijs- is in de groep overledenen (66%) ongeveer even hoog" als in de controlegroep van 

gewone gedetineerden (71%). Opleidingsniveau is dus niet indicatief voor suiciderisico. 

21  z(95)=.75, niet significant. 

Zie Feiten in Ciffers van het Ministerie van Justitie. 

z(95)=2.7, p<.005. 

24  4311)=2.3, p<.05. 

25  X2(1)=2.6, niet significant. 
26  x2c 6<• 

I) 	niet significant. 

27  Deze gegevens zijn gebaseerd op 53 overledenen. 

28  X1(1)<1, niet significant. 
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Betrekking: Veel stacideplegers hadden op het moment van overlijden geen baan" en waren 

werkzoekend (61%), arbeidsongeschikt (5%), gepensioneerd (4%) of anderszins zonder werk (4%). 

Degenen met een beroep hadden veelal een ambachtelijk beroep of een beroep in de industrie of in 

het wegtransport. Het percentage personen met een vaste betrekking verschilt niet significant" tussen 

de overledenen en de gewone gedetineerden (respectievelijk 26% en 36%). Het ontbreken van een 

vaste betrekking is dus geen risicofactor voor suicides in detentie. 

Woonsituatie: Maar liefst 76 procent van de overledenen was alleenstaand: 62 procent had geen 

partner, tien procent was gescheiden en drie procent was weduwe of weduwnaar. Slechts 24 procent 

van de overledenen was gehuwd of woonde samen met een partner. De minderheid van de suicide-

plegers woonde samen met hetzij een partner, kinderen, vrienden of anderen (39%) 31 . De meerderheid 

woonde alleen (61%). In de reguliere gedetineerdenbevolking woont daarentegen een minderheid 

alleen en woont de meerderheid samen met anderen (69%). Dit grote verschil" maakt het alleen 

wonen tot een risicofactor voor suicide. 

Zwerven: In de groep overledenen leidde 24 procent een zwervend bestaan". Deze personen 

hadden geen vaste woon- of verblijfplaats en sliepen op straat, in opvangcentra of zo nu en dan bij 

vrienden. Dit percentage is niet alleen statistisch significant hoger' dan in de gewone gedetineerden-

bevolking, maar het is ook een zeldzaam verschijnsel in de gewone gedetineerdenbevolking (2%). 

Het niet hebben van een vaste woon- of verblijfplaats is daarmee een krachtige indicator voor 

verhoogd suiciderisico. 

Uit de kenmerken van de suicideplegers in de periode 1987 tot en met begin 1998 blijkt dat sekse, 

geboorteland, nationaliteit, spreektaal, huidskleur, opleidingsniveau en arbeidssituatie niet indicatief 

zijn voor suiciderisico. Hogere leeftijd lijkt een matige indicatie te geven van verhoogd suiciderisico. 

Een sterkere indicatie lijkt te worden gevormd door het alleen wonen. Vooral het ontbreken van een 

vaste woon- of verblijfplaats is sterk indicatief voor verhoogd suiciderisico. 

5.3 Justitiele kenmerken 
Uit eerder Nederlands onderzoek komen een verdenking of veroordeling voor een ernstig 

(geweld)delict en een veroordeling tot een lange straf als delictgebonden risicofactoren voor suicides 

in detentie naar voren. Buitenlands onderzoek laat, naast deze twee risicofactoren, zien dat een 

verleden zonder eerdere insluitingen of met veel eerdere insluitingen en een oplegging van de 

maatregel van TBS indicatief zijn voor suiciderisico. Uit het huidige onderzoek blijkt dat het 

delictprofiel van de prototypische suicidepleger overeenkomt met een preventief gehechte 

gedetineerde die is ingesloten voor een gewelddelict, een strafdreiging heeft van bijna vier jaar, en in 

het verleden iets meer dan een jaar gedetineerd is geweest. 

Status: In de periode 1987 tot en met begin 1998 was 44 procent van de overledenen gedetineerd 

in het kader van preventieve hechtenis en 29 procent in het kader van gevangenisstraf. Cijfers van het 

Ministerie van Justitie" laten zien dat de gedetineerdenbevolking in de onderzoeksperiode voor 341/2 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

Deze gegevens zijn gebaseerd op 76 overledenen. 
X2(1)=2.3, niet significant. 
Deze gegevens zijn gebaseerd op 75 overledenen. 
X2(1)=21.5, p<.001. 
Deze gegevens zijn gebaseerd op 75 overledenen. 
X2(1)=36.9, p<.001. 
Zie de Jaarciffers Gevangeniswezen Kerninformatie van het Ministerie van Justitie. 
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procent bestond uit preventief gehechte gedetineerden en voor 401/4 procent uit tot gevangenisstraf 

veroordeelde gedetineerden. Vergelijking van de suicidecijfers en de ministeriele cijfers laat zien dat 

suicides vakerm plaats vonden onder preventief gehechte gedetineerden en minder vaak onder 

personen met gevangenisstraf dan men zou verwachten op basis van het percentage personen met die 

juridische status. 
Acht procent van de overledenen had de status van vreemdeling. Deze personen bezaten geen 

geldige verblijfsvergunning en wachtte uitzetting uit Nederland". Volgens cijfers van het Ministerie 

van Justitie" nam het aantal vreemdelingen in de afgelopen jaren toe van twee procent in 1990 tot 

zeven procent in 1997. Het percentage van acht procent in de groep overledenen wijkt hier niet sterk 

van af. De status van vreemdeling is dus geen indicatie voor verhoogd suiciderisico. 

Zeventien procent van de overledenen had de maatregel opgelegd gekregen van plaatsing in een 

TBS-inrichting. Daamaast was twee procent volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard en onder-

worpen aan de maatregel van plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis (PZ). Cijfers van het 

Ministerie van Justitie" uit de periode 1988-1997 over het aantal TBS-plaatsen (gemiddeld 551 per 

jaar), TBS-opleggingen (gemiddeld 143 per jaar), TBS-passanten (gemiddeld 82 per jaar) en het 

aantal cellen in het Nederlandse gevangenissysteem (gemiddeld 9006 per jaar) laten zien dat de 

gedetineerdenbevolking in de onderzoeksperiode voor maximaal 8 procent bestond uit personen met 

een PZ- of TBS-maatregel, hetgeen een lager' percentage vomit dan in de groep overledenen. 

Personen met de maatregel van PZ of TBS hebben dus een verhoogd sukiderisico. 

Delict: Vrij veel overledenen, namelijk 41 procent, waren ingesloten voor een gewelddelict zoals 
moord, doodslag, mishandeling en dood door schuld. Dit percentage is veel hoger" dan dat in de 

controlegroep van gewone gedetineerden (22%). Een insluiting voor een gewelddelict is dus duidelijk 

indicatief voor verhoogd stficiderisico. 

Twintig procent van de groep overledenen was ingesloten voor een vermogensdelict, zoals 

diefstal, afpersing, verduistering en oplichting. Dit percentage is lager" dan dat in de controlegroep 
van gewone gedetineerden (33%). Een insluiting voor een vermogensdelict duidt hierdoor 

verhoudingsgewijs vaker niet dan wel op verhoogd suiciderisico. 

Vijftien procent van de groep overledenen was ingesloten voor een overtreding van de Opiumwet 

en 24 procent was ingesloten voor een ander delict, zoals een zedendelict, brandstichting of een 

overtreding van de Wet Wapens en Munitie of de Vreemdelingenwet. Deze percentages verschillen 

niet significant" van die in de controlegroep van gewone gedetineerden (respectievelijk 22% en 

24%). Uit een insluiting voor een overtreding van de Opiumwet of voor een "ander delict" is dus geen 

informatie over sukiderisico af te leiden. 

Straf(dreiging): Rechters laten de straftoemeting doorgaans afhangen van verschillende factoren. 

Ten eerste zijn natuurlijk de strafbare feiten die ten laste zijn gelegd van belang en de vraag of er 

voldoende bewijs is voor de schuld van de verdachte. Daamaast zijn de omstandigheden waaronder 

Preventieve hechtenis z(93)=1.85, p<.05. Gevangenisstraf z(92)=-2.16, p<.05. 
" Van 83 overledenen (12 onbekend) hadden acht geen verblijfsvergunning, 12 wel en hadden 63 geen 

verblijfsvergunning nodig. 
Zie de Jaarciffers Gevangeniswezen Kerninformatie en Felten in Cijfers van het Ministerie van Justitie. 

" De afdeling Beleidsinformatie van het Ministerie van Justitie stelde deze gegevens beschikbaar. 
40  z(95)=3.5, p<.001. 

• 41 X
1 ( 1 	p<.005. 

42 xio 	p<.05. 
43  Opiumwetdelicten X 2(1)=1.3, niet significant. Overige delicten X 2(1)<1, niet significant. 
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het misdrijf werd gepleegd, het justitieel verleden van de verdachte en de mate van 

toerekeningsvatbaarheid van belang voor de straftoemeting. Na overweging van al deze factoren komt 

de rechter tot een uitspraak (die ook vrijspraak kan inhouden). Omdat van slechts 40 overledenen 

gegevens bekend waren over de strafdreiging of opgelegde straf, werd de hulp ingeroepen van een 

rechter-plaatsvervanger voor een inschatting van de strafdreiging van de overledenen die voorlopig 

gehecht waren op het moment van hun overlijden. De rechter-plaatsvervanger maakte deze 

inschatting met behulp van delictgegevens, informatie over aanwezige psychiatrische stoornissen, en 

informatie over het detentieverleden. Van overledenen die waren gedetineerd vanwege een 

overtreding van de Opiumwet werd geen strafdreiging bepaald omdat de strafdreiging te zeer 

afhankelijk is van de hoeveelheid verdovende middelen die bij het delict zijn betrokken. Ook van 

overledenen die hoogstwaarschijnlijk de maatregel van PZ of TBS opgelegd zouden krijgen werd 

geen strafdreiging bepaald. Uit de geschatte strafdreiging van 37 overledenen en de bekende straf of 

strafdreiging van 40 overledenen blijkt dat 29 procent van de overledenen een strafdreiging of 

opgelegde straf had van minder dan een jaar, dat 43 procent een strafdreiging of opgelegde straf had 

van een tot vier jaar en dat 29 procent een strafdreiging of opgelegde straf had van vier jaar of meer. 

Overledenen hadden in vergelijking met gedetineerden die in de periode 1994-1997 werden 

veroordeeld" minder vaak een straf(dreiging) van minder dan een jaar (39%) en ongeveer even vaak 

een straf(dreiging) van een tot vier jaar (37%) of meer dan vier jaar (24%). Dit betekent echter niet 

dat straf(dreiging) geen risicofactor is voor suicide. Overledenen met een strafdreiging in de categoric 

van een tot vier jaar hadden namelijk vaak een strafdreiging van bijna vier.  jaar. Overledenen met een 

strafdreiging in de categoric van meer dan vier jaar hadden nogal eens een erg lange straf of 

strafdreiging. De gemiddelde strafdreiging of opgelegde straf van de groep overledenen (44 maanden) 

was daardoor aanmerkelijk hoger" dan die van de controlegroep van gewone gedetineerden (21 

maanden)47 . Dit verschil in strafdreiging is opvallend, vooral omdat de schattingen van de rechter-

plaatsvervanger eerder wat aan de lage kant waren dan aan de hoge kant. Het verschil in strafdreiging 

tussen overledenen en gewone gedetineerden is dus wellicht nog groter. Zelfs met weglating van vier 

overledenen met erg lange gevangenisstraffen (van 18 tot 23 jaar) blijft het verschil in strafdreiging 

bestaan. De lengte van de opgelegde of dreigende straf is dus indicatief voor suiciderisico. 

Strafverleden: Bijna tweederde van de overledenen (66%) was in het verleden eens (31%) of 

meerdere keren (35%) ingesloten geweest". Voor iets meer dan eenderde van de overledenen (34%) 

was de eerste insluiting tevens de laatste insluiting. In vergelijking met de groep overledenen hebben 

gewone gedetineerden ongeveer even vaak een verleden van geen (41%) of meerdere (44%) detenties. 

Echter, gewone gedetineerden hebben minder vaak" een verleden van een detentie (15%), zodat een 

verleden met een eerdere detentie dus indicatief is voor suiciderisico. 

Uit gegevens van de Centrale Justitiele Documentatie te Almelo was van 53 overledenen 

informatie over de duur van eerdere detenties te achterhalen. In de strafdossiers staat weergegeven 

" Zie Feiten in Cijfers van het Ministerie van Justitie. Van eerdere jaren waren geen cijfers bekend. 
45  Minder dan den jaar, z(95)=-2.0, p<.05. Tussen den en vier jaar, z(95)=1.2, niet significant. Meer dan vier 

jaar, z(95)=1.1, niet significant. 
t(78.2)=3.1, p<.005. In deze vergelijking werd een opgelegde maatregel van PZ of TBS niet als straf 
meegerekend. Zou dit wel worden meegerekend dan zou het verschil nog veel groter zijn. 

47  Overledenen hadden ook een hogere straf(dreiging) dan blijkt uit de publicaties van Feiten in Offers (28 
maanden). 

48  Daarnaast waren tenminste tien overledenen in het verleden in tuchtscholen geplaatst. 
49  Geen en meerdere eerdere detenties X 2(1)<1.7, niet significant. ten eerdere detentie X 2(1)=9.2, p<.01. 
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welke straffen in het verleden zijn opgelegd, maar niet de duur van voorlopige hechtenis. Daarom 

werd het detentieverleden voor iedere eerdere detentie met drie maanden opgehoogd. Hieruit bleek 

dat 15 overledenen (32%) een detentieverleden hadden van minder dan drie maanden, dat 13 

overledenen (28%) een detentieverleden hadden van drie tot twaalf maanden, en dat 19 overledenen 

(40%) een detentieverleden hadden van een jaar of meer. De gemiddelde duur van eerdere detenties 

was 17 maanden. Deze gemiddelde duur is lagers° dan die van de controlegroep van gewone gedeti-

neerden (gemiddeld 40 maanden). Dit wordt veroorzaakt door het felt dat gewone gedetineerden 

vaker een strafverleden hadden van een jaar of meer (57%) en minder vaak een strafverleden van 

minder dan drie maanden (16%) Een korte eerdere detentie is dus een risicofactor voor suicide. 

Al met al komen uit de justitiele kenmerken van de sukideplegers enkele risicofactoren voor 

suicide naar voren. De oplegging van de maatregel van PZ of TBS blijkt een indicatie te geven van 

verhoogd suiciderisico en zo ook de status van preventief gehechte. Een insluiting voor een 

gewelddelict blijkt eveneens indicatief te zijn voor verhoogd sukiderisico. Evenzo blijken een 

insluiting in het verleden en een relatief kart detentieverleden risicofactoren te zijn. Een laatste 

belangrijke risicofactor blijkt de dreiging of oplegging van een lange straf te zijn. Een insluiting voor 

een vermogensdelict lijkt eerder een beschermende factor te zijn tegen suicide dan een risicofactor. 

5.4 Verslaving 

Volgens de werkgroep (para)suicidaal gedrag van gedetineerden is verslaving aan alcohol of drugs 

een risicofactor voor suicide in detentie. Uit buitenlandse onderzoeken komt verslaving soms wel en 

soms niet als risicofactor voor suicide in detentie naar voren. Uit het huidige onderzoek blijkt dat de 

gemiddelde suicidepleger in het Nederlandse gevangeniswezen verslaafd was voor de laatste detentie. 

Tot voor kort kenden penitentiaire inrichtingen een afbouwprogramma van methadon voor 

verslaafde gedetineerden. Dit hield in dat harddrugverslaafden, die in een methadonprogramma zaten, 

tijdens de eerste dagen van de detentie methadon kregen verstrekt in afnemende hoeveelheden. Na 

enkele dagen hield de methadonverstrekking op. Tegenwoordig wordt een methadonprogramma niet 

automatisch afgebouwd omdat het besef is doorgedrongen dat harddrugverslaving moet worden 

beschouwd als een ziekte en dat methadon daarvoor soms een goed geneesmiddel is. Verslaafden aan 

softdrugs of alcohol kicken tijdens de detentie altijd af van deze middelen omdat deze middelen niet 

(werden en) worden verstrekt in detentie. Wanneer een gedetineerde wordt overgeplaatst naar een 

andere inrichting, kunnen er nog wel onthoudingsverschijnselen zijn maar is er formeel geen sprake 

meer van een verslaving omdat de gedetineerde geen middelen meer gebruikt. Dossiers noemen een 

gedetineerde dan niet verslaafd, terwijI dit niet juist hoeft te zijn. In dit onderzoek werden daarom 

verslavingsgegevens van voor de laatste detentie bekeken. Helaas waren de bronnen niet altijd 

duidelijk over de periode waarop de informatie betrekking had. Zo vermeldden sommige bronnen dat 

een gedetineerde recent verslaafd was geweest, maar vermeldden zij niet wat onder recent moest 

worden verstaan. Ook werd soms vermeld dat een gedetineerde "bekend was met heroinegebruik", 

maar werd niet vermeld of dit betekende dat de gedetineerde verslaafd was en of dit bij aanvang van 

de detentie nog het geval was. Het begrip verslaving wordt daarom in dit onderzoek opgevat als een 

melding van tenminste drie dagen per week harddrugs, softdrugs of overmatige hoeveelheden alcohol 

gebruiken in een bepaalde periode voor de suicide. Dit kan enkele dagen voor de suicide zijn, maar 

ook enkele jaren. 

5°  t(156.7)=3.6, p<.001. 
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Van de 83 overledenen waarvan gegevens over verslavingen bekend waren, was 31 procent nooit 

verslaafd geweest, was 21 procent verslaafd geweest aan een middel en was 48 procent verslaafd 

geweest aan meerdere middelen. In het jaar voor de detentie waren ongeveer evenveel gedetineerden 

uit de controlegroep van gewone gedetineerden niet-verslaafd geweest (39%), waren meer 

gedetineerden uit de controlegroep verslaafd geweest aan een middel (34%) en waren minder 

gedetineerden uit de controlegroep verslaafd geweest aan meerdere middelen (26%) 51 . In een verder 

verleden waren procentueel gezien meer gewone gedetineerden nooit verslaafd geweest (46%), waren 

ongeveer evenveel gewone gedetineerden verslaafd geweest aan een middel (30%) en waren minder 

gewone gedetineerden verslaafd geweest aan meerdere middelen (24%) 52 . Uit deze vergelijkingen 

blijkt dat het ontbreken van een verslaving en een enkelvoudige verslaving weliswaar geen 

eenduidige relatie met suiciderisico opleveren, maar zeker niet leiden tot een verhoging van het 

suiciderisico. Daarentegen leidt een verslaving aan meerdere middelen wel tot een duidelijke 

verhoging van het suiciderisico. 

De meervoudig verslaafde suicideplegers waren veelal verslaafd geweest aan combinaties van 

harddrugs en andere middelen (46%), maar ook combinaties van softdrugs en andere middelen (37%) 

en combinaties van alcohol en andere middelen (25%) kwamen veelvuldig voor. In de controlegroep 

van gewone gedetineerden hadden verhoudingsgewijs minder gedetineerden" in het jaar voor de 

detentie en in een verder verleden een verslaving gehad van combinaties van harddrugs (maximaal 

23%), softdrugs (maximaal 23%) of alcohol (maximaal 15%) en andere middelen. Elke meervoudige 

verslaving is dus indicatief voor verhoogd suiciderisico, al lijkt een meervoudige verslaving met 

harddrugs de sterkste indicatie te geven. 

5.5 Hulpverlening 

Uit buitenlands onderzoek in gevangenissen en gecombineerde systemen blijkt dat veel suicideplegers 

een verleden hebben van psychiatrische behandelingen. Desondanks was op basis van deze 

onderzoeken niet met zekerheid te stellen dat een verleden van psychiatrische behandelingen een 

risicofactor vormt voor suicide. Uit het Nederlands onderzoek van Kerkhof en Bernasco (1990) blijkt 

dit evenmin, al bleken veel suicideplegers een hoge medische consumptie te hebben voor de suicide. 

Uit het huidige onderzoek blijkt dat de gemiddelde suicidepleger in de periode 1987 tot en met begin 

1998 in het verleden ambulante hulpverlening heeft gehad voor psychische klachten en in het 

verleden opgenomen is geweest voor de behandeling van deze klachten. 

Van 66 overledenen waren gegevens bekend over eerdere ambulante hulpverleningscontacten 

en/of opnames voor psychische klachten. Bijna de helft van hen (47%) was in het verleden 

opgenomen geweest in een algemeen psychiatrisch ziekenhuis (APZ) of op een psychiatrische 

afdeling van een algemeen ziekenhuis (PAAZ). De redenen voor opname varieerden maar tenminste 

15 overledenen waren ooit opgenomen geweest vanwege een psychose of een suicidepoging. Ruim de 

helft (58%) had een verleden van ambulante hulpverlening voor psychische klachten. In totaal had 73 

" Geen verslaving X 2(1)=1.7, niet significant. Verslaving aan een middel X 2(1)=5.5, p<.05. Verslaving aan 
meerdere middelen X 2(1)=13.3, p<.001. 

52  Geen verslaving X 2(1)=4.9, p<.05. Verslaving aan een middel X2(1)=2.9, niet significant. Verslaving aan 
meerdere middelen X 2(1)=16.1, p<.001. 
Voor verslavingen in de controlegroep in het jaar voor de detentie en in het verdere verleden zijn de 
toetsingen respectievelijk: gecombineerde harddrugverslaving X 2(1)=15.0 of 17.6, ps<.001; gecombineerde 
softdrugverslaving X2(1)=6.2 of 8.5, ps‹.05; gecombineerde alcoholverslaving X 2(1)=7.8 of 4.6, ps<.05. 
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procent een intramurale of ambulante (41%) of een intramurale en ambulante (32%) behandeling 

gehad voor psychische klachten. In de controlegroep van gewone gedetineerden hebben veel minder 

gedetineerden een verleden van hulpverlening voor psychische klachten (14.5%P. Nog minder 

gewone gedetineerden hebben een ambulante (13%), intramurale (3%) of ambulante en intramurale 

(I%) hulpverleningsgeschiedenis voor psychische klachten". Een verleden van hulpverlening voor 

psychische klachten is dus indicatief voor suiciderisico, ongeacht het type behandeling. Gezien de 

lage percentages gewone gedetineerden met een verleden van intramurale behandeling, al dan niet in 

combinatie met ambulante behandeling, is met name een verleden van intramurale behandeling een 

sterke indicatie voor suiciderisico. 

Van 67 overledenen waren gegevens bekend over eerdere contacten met verslavingsinstanties. 

Tenminste tien van hen (15%) waren ooit opgenomen geweest in een verslavingskliniek en tenminste 

15 (22%) hadden ooit ambulante hulpverlening gehad voor verslavingsproblematiek. In totaal had 28 

procent den van beide (19%) of beide vormen van behandeling voor verslavingsproblematiek genoten 

(9%). In de controlegroep van gewone gedetineerden is een lager percentage gedetineerden ooit 

behandeld geweest voor verslavingsproblematiek (18%) en zijn marginaal significant lagere 

percentages ooit behandeld geweest in een verslavingskliniek (8%) of in een instelling voor 

ambulante verslavingszorg (14%) 56. Een eerdere behandeling voor verslavingsproblematiek is dus een 

risicofactor voor suicide en ook, zij het minder overtuigend, een eerdere opname in een 

verslavingskliniek dan wel een eerdere ambulante behandeling. 

Maar liefst 69 procent van een groep van 71 overledenen had ooit ambulante behandeling gehad 

voor psychische klachten en/of verslavingsproblematiek. Dit percentage is veel hoger" dan dat onder 

gewone gedetineerden (26%), zodat een eerdere ambulante behandeling, ongeacht de reden van die 

behandeling, een risicofactor is voor suicide. Precies de helft van een groep van 68 overledenen was 

in het verleden opgenomen geweest vanwege psychische- en/of verslavingsproblematiek. Ook dit 

percentage is hoger" dan dat onder gewone gedetineerden (11%). Een eerdere intramurale 

behandeling is dus, ongeacht de reden van die behandeling, een risicofactor voor suicide. 

Van 59 overledenen waren gegevens bekend over eerdere ziekenhuisopnames vanwege medische 

klachten. Uit deze gegevens blijkt dat tweederde (68%) eerder opgenomen was in een algemeen 

ziekenhuis. Hieruit is te concluderen dat de medische consumptie onder overledenen hoog is, hetgeen 

ook al werd geconstateerd door Kerkhof en Bemasco (1990). In de controlegroep van gewone 

gedetineerden is eenderde opgenomen geweest in een ziekenhuis (36%). Dit percentage is beduidend 

lager" dan dat in de groep overledenen. Een eerdere ziekenhuisopname vanwege medische klachten 

vormt daarmee een risicofactor voor suicide. 

Van acht overledenen was bekend dat zij voor hun laatste detentie opgenomen waren geweest in 

een justitiele behandelinrichting (TBS-inrichting of FPK) of op een justitiele behandelafdeling 

(FOBA of FPA). Van 29 overledenen was bekend dat zij tijdens de laatste detentie opgenomen waren 

geweest in een behandelinrichting of op een behandelafdeling in het gevangeniswezen. In de meeste 

X2(1)=85.3, p<.001. 

ss  Ambulant X2(1)=74.6, p<.001. Intramuraal X 2(1)=95.9, p<.001. Ambulant en intramuraal X 2(1)=61.3, 

p<.001. Vanwege lage aantallen is niet te toetsen of er een verschil is in het percentage gedetineerden dat 

beide behandelingen heeft gehad. 

Enige behandeling X 2(1)=3.6, p<.05. Intramuraal X 2(1)=3.1, p=.07. Ambulant X 2(1)=2.6, p=.08. 

57  X2(1)=43.1, p<.001. 

X2(1)=49.4, p<.001. 
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gevallen vermeldden de informatiebronnen echter niets over de aanwezigheid of afwezigheid van 

zo'n verleden. Hierdoor is onbekend of een (eerdere) opname in een justitiele behandelinrichting of 

op een justitiele behandelafdeling een risicofactor is voor suicide. 

Al met al blijkt uit het bovenstaande dat een verleden van behandeling voor psychische klachten 

indicatief is voor suiciderisico. Dit geldt voor een ambulante behandeling, intramurale behandeling, 

een van beide vormen van behandeling en voor beide vormen van behandeling. Ook een verleden van 

hulpverlening voor verslavingsproblematiek is een risicofactor voor suicide. Dit geldt, zij het met 

enig voorbehoud, voor zowel ambulante behandeling als intramurale behandeling. Verder blijkt een 

eerdere ziekenhuisopname vanwege medische klachten indicatief te zijn voor verhoogd suiciderisico. 

Helaas is niet na te gaan of een eerdere opname in een justitiele behandelinrichting een risicofactor is 

voor suicide. Vanuit de gedachte dat een dergelijk opname alleen plaatsvindt bij psychisch gestoorde 

gedetineerden is deze relatie voor de hand liggend. Al met al is een verleden van ambulante of 

intramurale hulpverlening, voor welke reden dan ook, indicatief voor suiciderisico. 

5.6 Sukidepogingen en zelfdestructief gedrag 
Uit Nederlands en buitenlands onderzoek blijkt dat suicideplegers vaak een verleden hebben van een 

of meer suicidepogingen. Uit het Nederlandse onderzoek van Kerkhof en Bernasco (1990) blijkt dat 

maar liefst driekwart van de suicideplegers in het Nederlandse gevangeniswezen in de periode 1973- 

1984 in het verleden suicidepogingen had ondernomen. Uit buitenlands onderzoek komt naar voren 

dat 31 tot 53 procent van de suicideplegers een verleden heeft met eerdere suicidepogingen. 

Buitenlands onderzoek in gevangenissen laat tevens zien dat deze percentages hoger zijn dan het 

percentage in de reguliere gedetineerdenbevolking, zodat een verleden met eerdere suicidepogingen 

waarschijnlijk een risicofactor is voor suicide in detentie. Uit het huidige onderzoek blijkt dat de 

prototypische suicidepleger in de periode 1987 tot en met begin 1998 in het verleden een 

suicidepoging had ondernomen of zelfdestructief gedrag had vertoond. 

Dossiers zijn lang niet altijd volledig met betrekking tot de vraag of iemand in het verleden een 

suicidepoging heeft ondernomen dan wel zelfdestructief gedrag heeft vertoond. In het huidige 

onderzoek leverde dit het probleem van veel missende gegevens op. Zo bevatte slechts jets meer dan 

de helft van de dossiers informatie over suicidepogingen of zelfdestructieve gedragingen voor de 

huidige detentie of in het politiebureau en was van 18 overledenen niets geregistreerd over 

suicidepogingen in de inrichting van overlijden. Van acht overledenen was zelfs helemaal niets 

bekend over eerdere suicidepogingen of zelfdestructieve gedragingen. Uit de gegevens van de overige 

87 overledenen blijkt dat meer dan de helft van de overledenen (54%) voor de suicide een (22%) of 

meer (32%) keren een suicidepoging had ondernomen of zelfdestructief gedrag had vertoond. Deze 

suicidepogingen en zelfdestructieve gedragingen varieerden van gedragingen met een hoge kans op 

overlijden -zoals verhanging, met een voertuig een ongeluk veroorzaken, inslikken van giftige stoffen 

of scherpe voorwerpen, en elektrocutie- tot gedragingen met een relatief geringe kans op overlijden — 

zoals het inslikken van toiletpapier en het zichzelf krassen met een scherp voorwerp. Ook zelf-

destructieve gedragingen met een onduidelijke kans op overlijden kwamen voor, zoals het 

doorsnijden van de polsen (overdwars of overlangs), het springen van een hoogte (wisselende 

hoogten) en het innemen van medicijnen (varierende hoeveelheden en dodelijkheid van middel). In de 

59  X2(1)=19.8, p<.001. 
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controlegroep van gewone gedetineerden hebben verhoudingsgewijs veel minder" gedetineerden in 

het verleden een (4%) of meer (5%) van deze zelfdestructieve gedragingen vertoond. Ondanks het feit 

dat de percentages minimumpercentages zijn, is duidelijk dat eerdere zelfdestructieve gedragingen, 

van welke vorm dan ook, indicatief zijn voor suiciderisico. 

Een deel van de overledenen had zelfdestructief gedrag vertoond gedurende de laatste detentie, 

hetgeen vanzelfsprekend zou zijn gem ist bij screening in de inrichting bij aanvang van de detentie. 

Zowel zelfdestructieve gedragingen voor de detentie als zelfdestructieve gedragingen tijdens de 

detentie wijzen op suiciderisico. Tenminste 31 procent van de overledenen had dergelijk gedrag 

vertoond voor de laatste insluiting in een penitentiaire inrichting, hetgeen een hoger percentage is dan 

in de controlegroep van gewone gedetineerden. Tenminste 39 procent van de overledenen vertoonde 

zelfdestructieve gedragingen tijdens de laatste detentie, waaruit blijkt dat zulk gedrag tijdens de 

detentie ook een risicofactor is voor suicide. 

5.7 Psychiatrische stoornissen 

Vrijwel iedere deskundige op het gebied van suicides is ervan overtuigd dat psychiatrische 

stoomissen indicatief zijn voor suiciderisico. Een enkeling merkt zelfs op dat er bij iedere suicide 

sprake zal zijn van een psychiatrische stoornis". Het is dan ook niet verwonderlijk dat Nederlands en 

buitenlands onderzoek naar suicides in detentie laat zien dat een psychiatrische stoomis doorgaans 

onderdeel vormt van het profiel van de doorsnee suicidepleger. Vanwege het ontbreken van goede 

controlegroepen is echter minder duidelijk of het bestaan van een psychiatrische stoomis tevens een 

risicofactor is voor suicide in detentie. Uit het huidige onderzoek blijkt dat de prototypische 

suicidepleger in de periode 1987 tot en met begin 1998 kampte met een psychiatrische stoomis. 

In het vorige hoofdstuk werd beschreven dat de meeste suicides in de periode 1987-1998 

plaatsvonden in bijzondere inrichtingen en op bijzondere afdelingen. Kenmerkend voor gedetineerden 

in dergelijke inrichtingen en op dergelijke afdelingen is dat zij alien contact hebben gehad met een 

inrichtingspsycholoog of een forensisch psychiater. Pas na een advies van een deskundige kan een 

gedetineerde eventueel worden overgeplaatst naar een TBS-inrichting, de FOBA of een individuele 

begeleidingsafdeling. Van bijna driekwart van de overledenen (74%) was daarom informatie bekend 

over de aanwezigheid van psychiatrische stoomissen. In de gewone gedetineerdenbevolking is van 

een veel lager percentage gedetineerden bekend of er sprake is van psychische problematiek". Het 

verschil is veelbetekenend. 

Van de 70 overledenen waarover informatie bekend was over de aanwezigheid of afwezigheid van 

psychiatrische stoomissen had 73 procent een psychiatrische stoomis (alcohol- en drugsmisbruik niet 

meegeteld). Bij slechts twaalf procent van de controlegroep van gewone gedetineerden werd een 

psychiatrische stoomis aanwezig geacht door de inrichtingspsychologen (exclusief verslaving) en bij 

15 procent werd een dergelijke stoomis niet aanwezig geacht". Gewone gedetineerden worden echter 

vaker niet dan wel gezien door een inrichtingspsycholoog of forensisch psychiater, zodat vaker niet 

dan wel diagnostisch onderzoek wordt verricht. De percentages zijn hierdoor niet vergelijkbaar. 

60  X20)=66.4, p<.001. Opgemerkt moet worden dat 26 gedetineerden uit de oorspronkelijke controlegroep 
werden verwijderd vanwege onder meer een eerdere stficidepoging. In de oorspronkelijke controlegroep had 

20 procent eerder een stficidepoging ondemomen, wat nog steeds minder is dan in de groep overledenen. 

61  Zie Sainsbury, 1986. 

62  Zie Bulten, 1998; Schoemaker & van Zessen, 1997. 

63  Daarom wordt de controlegroep in de navolgende paragrafen niet meer beschreven. 
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Wanneer de percentages van psychiatrische stoomissen en verslavingen bij elkaar worden 

opgeteld, blijkt dat bij 83 procent van de overledenen een psychiatrische diagnose te stellen was. 

Onderzoek onder een groep van 200 kortgestrafte jong volwassen gedetineerden in Vught liet zien dat 

bij 80 procent van de gedetineerden in het jaar voor de diagnosestelling een psychiatrische diagnose 

te stellen was". Onderzoek onder 135 gedetineerden in het penitentiair complex Scheveningen liet 

zien dat 71 procent van de gedetineerden in het jaar voor het onderzoek te kampen had gehad met een 

psychiatrische stoomis". Helaas zijn ook deze percentages niet goed vergelijkbaar met het percentage 

onder de overledenen omdat sommige diagnoses in de onderzoeken buiten beschouwing werden 

gelaten, zodat de percentages in de onderzoeken hoger kunnen zijn. Tevens zijn de percentages niet 

vergelijkbaar omdat bij de overledenen niet altijd een volledige diagnose werd gesteld, terwijl dit in 

de onderzoeken wel altijd het geval was. Desondanks valt te concluderen dat het percentage 

gedetineerden met een psychiatrische stoomis buitengewoon hoog is onder de overledenen. 

label 5.1. Psychiatrische stoornissen onder overledenen, en onder gewone gedetineerden in Vught 
(zie Bulten, 1998) en Scheveningen (zie Schoemaker & van Zessen, 1997). (%) 
DSM-IV-diagnose Vught 	Overledenen 
Enige stoornis (incl. verslaving) 	83 	 80 	 71 
As-1 stoornis (excl. verslaving) 	63 	 32 	 38 

Stemmingstoornis 	 21* 	 16 	 30 
Psychotische stoornis 	 44 	 9 	 0.7 

Angststoornis 	 4* 	 25 	 19 
As-2 stoornis 	 43 	 48** 	 28** 
As-1, geen As-2 	 31 	 26 
As-2, geen As-1 	 11 	 16 
As-1 en As-2 	 31 	 13 

* Deze stoornissen worden vaak niet onderkend. 
** Alleen de anti-sociale persoonlijkheidstoornis werd onderzocht. 

Van de 70 overledenen waarover informatie bekend was over de aanwezigheid of afwezigheid van 

psychiatrische stoomissen had 63 procent in de periode voor hun overlijden te kampen gehad met een 

psychiatrische (DSM-IV As-1) stoomis. Tenminste 16 procent van de 70 overledenen had gekampt 

met meer dan den psychiatrische stoomis. Uit het onderzoek onder de gedetineerden in Vught blijkt 

dat ongeveer 32 procent van de gedetineerden in het jaar voor de diagnosestelling aan de 

diagnostische criteria had voldaan van een psychiatrische stoornis 66 . Uit het onderzoek onder de 135 

gedetineerden in Scheveningen blijkt dat 38 procent van de gedetineerden in het jaar voor het 

onderzoek te kampen had gehad met een psychiatrische stoomis 67 . Het percentage van 63 procent is 

veel hoger dan de percentages die in de onderzoeken onder gewone gedetineerden werden gevonden. 

Een psychiatrische (DSM-IV As-1) stoomis vormt dus een risicofactor voor suicide. 

Maar liefst 44 procent van de overledenen had gekampt met een psychotische stoomis zoals een 

waanstoomis, schizofrenie, of een drugsgeinduceerde psychotische stoomis. Dit percentage is 

ongeveer vijf keer zo hoog als het percentage dat door Bulten werd gevonden onder de gedetineerden 

Zie Bulten, 1998. 
65  Zie Schoemaker & van Zessen, 1997. 

Zie Bulten, 1998. Dit percentage is waarschijnlijk lets hoger omdat exclusiecriteria werden gehanteerd. 
67  Zie Schoemaker & van Zessen, 1997. 
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in Vught (9%). Nog groter is het verschil ten opzichte van het percentage dat in Scheveningen werd 

gevonden (0.7%), maar dit laatstgenoemde percentage is niet erg betrouwbaar omdat gedetineerden 

met een psychotische toestand niet altijd in het onderzoek werden opgenomen. Niettemin is duidelijk 

dat een psychotische stoomis een duidelijke risicofactor is voor suicide. Gedetineerden met een 

psychotische stoomis hebben meestal grote problemen met het interpreteren en begrijpen van hun 

omgeving. Te veel prikkels uit de omgeving maken dat zij zich verward en bedreigd voelen. Te 

weinig prikkels uit de omgeving kunnen de gedetineerde op zichzelf terugwerpen. Bijzondere 

problemen ontstaan wanneer de gedetineerde een vergiftigingswaan heeft, zodat de voedsel-

verstrekking kan leiden tot problemen, of wanner de gedetineerde een achtervolgingswaan heeft, 

zodat de insluiting een bevestiging kan zijn van de waan dat "het systeem" hem achtervolgt. Het een 
en ander wordt nog bedreigender wanneer de gedetineerde last heeft van hallucinaties, vooral 

wanneer de hallucinaties bestaan uit stemmen die de gedetineerde opdragen suicide te plegen. 

Tenminste 21 procent van de overledenen had gekampt met een stemmingstoomis zoals een 

depressie of een manisch-depressieve stoomis. Kenmerkend voor gedetineerden met zo'n stoomis is 

dat zij depressief zijn, waarbij manisch-depressieve gedetineerden afwisselend euforische perioden 

kunnen hebben. Het percentage van overledenen met een stemmingsstoomis is hoger dan het 

percentage dat onder gewone gedetineerden in Vught werd gevonden door Bulten (16%) maar lager 

dan het percentage dat onder gewone gedetineerden in Scheveningen werd gevonden door 

Schoemaker en van Zessen (30%). Er is echter reden om aan te nemen dat het percentage overledenen 

met een stemmingstoomis een onderschatting is van het werkelijke percentage. Uit de onderzoeken in 

Vught en Scheveningen is bekend dat stemmingstoomissen vaak worden gemist. Een minder emstige 

stoomis zoals een stemmingstoomis wordt vooral vaak gemist wanneer al een andere opvallende 

stoomis is vastgesteld. Daarom is geen conclusie te trekken over de vraag of een stemmingstoomis 

wel of niet een risicofactor is voor suicide in detentie. 
Van de 70 overledenen had tenminste vier procent gekampt met een angststoomis, vier procent 

met een organisch hersensyndroom en vier procent met een somatoforme stoomis. In de groep van 

gewone gedetineerden in Vught had 25 procent in het jaar voor het onderzoek een angststoomis en in 

de groep van gewone gedetineerden in Scheveningen had 19 procent zo'n stoomis. Het lijkt dus dat 

angststoomissen niet indicatief zijn voor suiciderisico. Opnieuw geldt echter dat het percentage onder 

de overledenen een minimumpercentage is. Het is daardoor niet duidelijk of angststoornissen wel of 

niet indicatief zijn voor suicide in detentie. 

5.8 Persoonlijkheidstoornissen 
Personen met een persoonlijkheidsstoomis kenmerken zich door een afwijkende wijze van 

waamemen en interpreteren, afwijkende emotionele reacties, afwijkend functioneren in relaties met 

anderen en een afwijkende beheersing van impulsen. Iemand met een persoonlijkheidsstoomis ervaart 

zelf doorgaans niet dat hij of zij een stoornis heeft, maar heeft desondanks meestal grote problemen in 

zijn of haar sociaal functioneren. Binnen de persoonlijkheidsstoomissen worden drie typen 

onderscheiden. Personen met een zogeheten cluster-A persoonlijkheidsstoomis isoleren zich 

doorgaans sterk van anderen en doen nauwelijks mee aan groepsactiviteiten. Personen met een 

cluster-B persoonlijkheidsstoornis gaan juist wel contacten aan met anderen maar hebben meestal 

grote problemen in die contacten. Personen met een cluster-C persoonlijkheidsstoomis, tenslotte, 

kunnen vrijwel niet functioneren zonder anderen maar leggen veel beslag op anderen. 
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Op een totaal van 70 overledenen had tenminste 43 procent een persoonlijkheidstoornis (DSM-IV 

As-2): tenminste negen procent had een cluster-A persoonlijkheidstoornis, tenminste zes procent had 

een cluster-C persoonlijkheidstoornis en tenminste 39 procent had een Cluster B persoonlijkheid-

stoornis. Tenminste 17 procent had meer dan een persoonlijkheidstoornis. Helaas zijn deze 

percentages niet te vergelijken met de percentages uit de onderzoeken in Vught en Scheveningen 

omdat in deze onderzoeken alleen de prevalentie van de anti-sociale persoonlijkheidstoornis (zie het 

navolgende) werd bekeken. Bovendien geven de percentages onder de overledenen waarschijnlijk niet 

meer dan een ondergrens weer omdat persoonlijkheidstoornissen vaak worden gemist wanneer er 

tevens sprake is van een andere opvallende psychiatrische stoornis. Het is hierdoor niet duidelijk of 

een persoonlijkheidstoornis een risicofactor is voor suicide in detentie. 

Tenminste acht procent van de overledenen had een zogeheten paranoide persoonlijkheidstoornis 

(cluster A). Zulke gedetineerden hebben een sterke achterdocht en wantrouwen ten opzichte van 

anderen, en interpreteren de bedoelingen en gedragingen van anderen als kwaadwillig. Van de 

overledenen had tenminste 19 procent een antisociale persoonlijkheidstoornis, 17 procent een 

borderline persoonlijkheidstoornis, 12 procent een narcistische persoonlijkheidstoornis en acht 

procent een theatrale persoonlijkheidstoornis (cluster B). Een gedetineerde met een antisociale 

persoonlijkheidstoornis heeft weinig achting voor de autonomie en waardigheid van anderen en 

schendt deze regelmatig. Ook is zo iemand niet zelden oneerlijk, prikkelbaar en agressief. Een 

gedetineerde met een borderline persoonlijkheidstoornis heeft instabiele contacten met anderen, een 

instabiel zelfbeeld, instabiele emotionele reacties, en duidelijke impulsiviteit. Bij een borderline 

persoonlijkheidstoornis vormt sukidaliteit onderdeel van de symptomen. Een gedetineerde met een 

narcistische persoonlijkheidstoornis denkt dat hij uniek en zeer belangrijk is en gedraagt zich ook als 

zodanig. Hij heeft een sterke behoefte aan bewondering en een gebrek aan inlevingsvermogen in 

anderen. Een gedetineerde met een theatrale persoonlijkheidstoornis heeft een diepgaand patroon van 

buitensporige emotionaliteit en aandacht vragen. Hij voelt zich niet op zijn gemak wanneer hij niet 

alle aandacht krijgt en gedraagt zich vaak op een ongepast seksueel uitdagende wijze. 

5.9 Samenvatting en discussie 

Uit dit onderzoek komt naar voren dat de prototypische sukidepleger in de periode 1987 tot en met 

begin 1998 zich kenmerkte door de volgende beschrijving: De suicidepleger is een werkeloze 
alleenstaande blanke Nederlandse man van 34 jaar die alleen basisonderwijs heeft genoten. Hij is 

preventief gehecht voor een gewelddelict en kan een straf tegemoet zien van bijna vier.  jaar. De man 
heeft in het verleden een straf uitgezeten van een jaar en heeft in het verleden een suicidepoging 

ondernomen. Hy kampt met een psychiatrische stoornis, waarschijnlijk een psychotische stoornis, en 

met verslavingsproblematiek. Voor zijn problemen is hij in het verleden al eens behandeld geweest en 

wellicht opgenomen in een psychiatrische kliniek. 

Hoewel de beschrijving van de prototypische sukidepleger een goede indicatie geeft van 

kenmerken die veel voorkomen onder sukideplegers, is de beschrijving nauwelijks bruikbaar voor het 

onderscheiden van gedetineerden met hoog sukiderisico. Slechts weinig sukidale gedetineerden 

zullen aan al deze kenmerken voldoen en zeer veel niet-sukidale gedetineerden zullen aan tenminste 

enkele kenmerken voldoen. Het is daarom zinvol om te kijken naar risicofactoren die de overledenen 

onderscheiden van gewone gedetineerden. 

Uit het onderzoek "suicides in detentie" komen tal van kenmerken als risicofactoren voor suicide 

in detentie naar voren: (1) een bovengemiddelde leeftijd, (2) alleen wonen, (3) het ontbreken van een 
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vaste woon- of verblijfplaats, (4) de status van preventieve hechtenis, (5) de oplegging van de 

maatregel van PZ of TBS, (6) detentie vanwege een gewelddelict, (7) een verleden met een eerdere 

insluiting, (8) een relatief kort detentieverleden, (9) dreiging of oplegging van een lange straf, (10) 

eerdere su'icidepogingen of zelfdestructieve gedragingen, (II) suicidepogingen of zelfdestructieve 

gedragingen tijdens de detentie, (12) een meervoudige verslaving, (13) een meervoudige verslaving 

met harddrugs, (14) een hulpverleningsgeschiedenis, ongeacht de reden van de behandeling 

(psychische klachten en/of verslavingsproblematiek), de plaats van de behandeling (psychiatrische 

setting of verslavingsetting) en de aard van de behandeling (intramuraal of ambulant), (15) een 

psychiatrische stoomis (DSM-IV As-1) en (16) een psychotische stoomis. 

De resultaten zijn te begrijpen vanuit de gedachte dat suicides in detentie worden veroorzaakt door 

onvermogens van gedetineerden om problemen het hoofd te bieden of door psychische problemen 

(zie Liebling, 1995). Duidelijke psychiatrische diagnoses, zoals de diagnose van een psychotische 

stoomis, en de oplegging van de maatregel van PZ of TBS zijn natuurlijk duidelijke indicaties voor 

het bestaan van psychische problematiek. Een verleden van hulpverlening en een verleden van 

suicidepogingen of zelfdestructieve gedragingen wijzen op het bestaan van (vroegere) psychische 

problematiek die ook tijdens de huidige detentie nog kan bestaan. Eerdere zelfdestructieve 

gedragingen betekenen daamaast dat een gedetineerde dergelijke gedragingen in zijn 

gedragsrepertoire heeft opgenomen. Personen zonder een vaste woon- of verblijfplaats hebben vaak te 

kampen met verslavingsproblematiek, psychische problematiek en zwakke sociale vaardigheden. De 

bevinding dat de status van preventieve hechtenis duidt op verhoogd suiciderisico, is te begrijpen 
vanuit het feit dat psychische problemen doorgaans het hevigst zijn kort na de insluiting. Tot slot zijn 

de relaties tussen de strafdreiging, een insluiting voor een gewelddelict, eerdere detenties en 

suiciderisico te begrijpen vanuit de gedachte dat suicides in detentie worden veroorzaakt door 

onvermogens van gedetineerden om problemen het hoofd te bieden. De dreiging of oplegging van een 

Lange straf duidt op een niet al te rooskleurige nabije toekomst. Ook een insluiting voor een 

gewelddelict duidt op een niet al te rooskleurige nabije toekomst omdat er bij een gewelddelict vaak 

sprake zal zijn van een hoge strafdreiging. Schaamte- en schuldgevoelens kunnen het suiciderisico 

hierbij verder versterken. Gedetineerden die een detentieverleden hebben van den insluiting kunnen 

zich wanhopig voelen over de toekomst en kunnen moeite hebben met het omgaan met de detentie. 

Gedetineerden die al vele malen eerder gedetineerd zijn geweest, of die een langdurig 

detentieverleden hebben, zijn wellicht meer ervaren in het omgaan met de detentie. Gedetineerden die 

niet eerder gedetineerd zijn geweest, of die een kort detentieverleden hebben, ervaren mogelijk 

minder hopeloosheidgevoelens omdat er (nog) geen sprake is van een patroon van arrestaties en 

opsluitingen. 
De relatie tussen meervoudige verslaving en suiciderisico is vanuit meerdere gezichtspunten te 

begrijpen. Meervoudig verslaafden hebben het vaak moeilijk tijdens de detentie vanwege 

onthoudingsverschijnselen en vanwege isolement ten opzichte van andere gedetineerden. Niet-

verslaafden ervaren verslaafden vaak als bedreigend en proberen contacten met hen zoveel mogelijk 

te vermijden. Meervoudig verslaafden hebben, mede daarom, vaak de neiging om zich te onttrekken 

aan het dagelijks programma". Daamaast hebben veel verslaafden te kampen met psychische 

problematiek", zodat de aanwezigheid van psychiatrische stoomissen verantwoordelijk kan zijn voor 

" Zie bijvoorbeeld Van Alem e.a., 1989. 
Zie bijvoorbeeld Bulten, 1998; Schoemaker & van Zessen, 1997. 
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de relatie tussen meervoudige verslaving en suiciderisico. Hierbij kan het innemen van drugs 

voorkomen dat andere problemen meer op de voorgrond gaan treden. Stoppen met drugsinname kan 

dan leiden tot verergering van de onderliggende psychische problematiek. Tenslotte kunnen 

meervoudig verslaafden gemakkelijker tot suicide overgaan omdat een suicidepoging voor hen 

overeenkomsten kan hebben met het ontvluchten van een moeilijke situatie door middel van 

middelengebruik. Zowel suicidepogingen als middelengebruik kunnen namelijk worden beschouwd 

als middel om het bewustzijn te beinvloeden. 

Het is opmerkelijk dat suiciderisico niet gerelateerd lijkt aan etnische kenmerken en het hebben 

van de vreemdelingenstatus. Men zou immers meer suicides verwachten onder gedetineerden die door 

een niet-gangbare taal en etniciteit in een isolement kunnen geraken ten opzichte van mede-

gedetineerden en penitentiaire inrichtingwerkers. Ook zou men verwachten dat veel vreemdelingen 

kampen met angst voor uitzetting en met angst voor de situatie die zij zullen aantreffen in het land 

waaruit zij gevlucht zijn en mogelijk weer naar terug moeten. Mogelijk echter maakt de grote 

diversiteit van de gedetineerdenbevolking het voor de meeste gedetineerden mogelijk om enkele 

medegedetineerden te vinden van dezelfde nationaliteit of taal, zodat gevoelens van isolement worden 

tegengegaan. Wellicht worden gevoelens van angst voor uitzetting en voor de situatie in het thuisland 

ook tegengegaan door contacten met dergelijke medegedetineerden. 

Het belang van afzonderlijke risicofactoren is moeilijk te bepalen wanneer er sprake is van co-

morbiditeit. Tenminste 31 procent van de (70) overledenen had een psychiatrische As-1 stoomis en 

een persoonlijkheidstoomis, veelal een borderline persoonlijkheidstoomis. Bij deze personen kan de 

suicidaliteit hebben samengehangen met de psychiatrische As-1 stoomis, met de persoonlijkheid-

stoornis 7° of met de combinatie van beide stoomissen. Tenminste 52 procent van de overledenen met 

een psychiatrische stoomis had een meervoudige harddrugverslaving. Bij deze personen kan de 

sukidaliteit zijn gevoed door de psychiatrische stoomis, de meervoudige harddrugverslaving of de 

combinatie van beide kenmerken. Tenminste 80 procent van de overledenen met een psychiatrische 

stoomis had een verleden van ambulante of intramurale hulpverlening. Bij deze personen is het 

mogelijk dat de psychische problematiek in combinatie met negatieve toekomstverwachtingen vanuit 

een verleden van niet-succesvolle behandelingen leidde tot de suicide. Tenminste tweederde van de 

overledenen met een psychiatrische stoornis had in het verleden een suicidepoging ondemomen of 

zelfdestructief gedrag vertoond. Ook bij deze personen is de afzonderlijke belangrijkheid van de 

risicofactoren niet na te gaan. Risicofactoren voor suicide kunnen dus belangrijker of onbelangrijker 

worden in combinatie met andere risicofactoren. 

" Sukidaal gedrag maakt deel uit van de diagnostische criteria van borderline persoonlijkheidstoornis zodat de 
combinatie van sukidaal gedrag en borderline persoonlijkheidstoornis veel voorkomend is. 



Hoofdstuk 6 

Emoties en motieven 

6.1 Inleiding 
Een 49-jarige timmerman verneemt van zijn vrouw, met wie hij al 26 jaar getrouwd is, dat zij een 

relatie heeft met een andere man en mogelijk wit scheiden. Het duurt echter een tijd voor de vrouw de 

beslissing neemt, gedurende welke tijd de man drie maal stappen onderneemt voor een suicidepoging. 

De eerste twee keren bedenkt hij zich en de derde keer redt zijn vrouw hem en brengt hem naar een 

ziekenhuis. Op een bepaald moment neemt zijn vrouw het besluit tot echtscheiding en wit zij haar 

juwelen uit haar oude huis halen. De man accepteert dit niet en steekt zijn vrouw neer, waarna hij 

wordt gearresteerd en ingesloten voor poging tot doodslag. Vanwege ernstige suicidaliteit volgt een 

spoedoverplaatsing naar een individuele begeleidingsafdeling. In de inrichting onderkent men dat de 

gedetineerde depressief is en dat hij grote problemen heeft met de dreigende scheiding en met hetgeen 

hij heeft gedaan. Daarnaast onderkent men dat de man suicidaal is, onder meer vanwege uitlatingen 

zoals "neem mijn gebit maar mee want dat is scherp en daarmee zou ik mezelf kunnen verwonden". 

Acht dagen na aanvang van de vrijheidsbeneming heeft de man een hysterische aanval en bonkt hij 

met zijn hoofd tegen een muur. In de cel ligt een strop die hij niet heeft gebruikt. Medicatie, 

plaatsingen in een isoleercel, controlerondes en extra aandacht kunnen niet voorkomen dat de man 

zich drie dagen later verhangt aan een riem en overlijdt. In de eel vindt men een afscheidsbrief gericht 

aan zijn vrouw en een afscheidsbrief gericht aan zijn familie en vrienden waarin staat "Ik wit niet 

meer verder. Ik kan niet leven zonder Maaike. Ik hou heel veel van haar en wat ik haar heb aangedaan 

vergeef ik me nooit". De man is de derde in zijn familie die door suicide om het leven komt. 

Deze casus roept tal van vragen op. Zijn de emoties van de overledene in de casus representatief 

voor suicidale gedetineerden, komen depressieve gevoelens, schuldgevoelens en hopeloosheid-

gevoelens vaak voor onder suicidale gedetineerden? Zijn relatieproblemen vaak reden voor 

suicidaliteit? Hoe ervaren suicidale gedetineerden de insluiting en zijn deze ervaringen van invloed op 

suicidaliteit? Bereiden suicidale gedetineerden een suicidepoging voor? Deze en andere vragen over 

emoties, beleving van de detentie en motieven voor suicide worden in dit hoofdstuk behandeld. 
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6.2 Emoties 
Uit onderzoele blijkt dat veel gedetineerden last hebben van depressieve klachten zoals een neerslach-

tige stemming, gauw huilen en gedachten aan schuld, hopeloosheid en sterven. Ook hebben velen 

overrnatig last van lichamelijke klachten die gewoonlijk worden gemeld bij psychische problemen en bij 

stress, zoals ademhalingsproblemen, keelklachten, misselijkheid, duizeligheid en spierpijn. De 

meerderheid voelt zich gespannen, kwaad, ongelukkig en eenzaam tijdens de insluiting. Velen schamen 

zich, zijn teleurgesteld in zichzelf en voelen zich moe, schuldig, verward en wanhopig. Gezien de vele 

klachten onder gewone gedetineerden zou men kunnen veronderstellen dat overledenen en sukidepogers 

zich in deze emoties niet onderscheiden van gewone gedetineerden. 

6.2.1 Depressieve klaehten 
Depressieve klachten komen veelvuldig voor onder degenen die suicide plegen. In de literatuur over 

suicide in de gewone bevolking wordt gesteld dat naar schatting minstens driekwart van de suicide-

plegers te kampen heeft met depressieve klachten. Precieze percentages zijn echter moeilijk te geven 

omdat achteraf moeilijk is vast te stellen welke emoties een rot speelden bij de suicide. Niet elke 

sukidepleger geeft voor de suicide blijk van depressieve klachten. Bovendien worden depressieve 

uitlatingen niet altijd opgemerkt door anderen en nog minder vaak geregistreerd. Het is dan ook niet 

opmerkelijk dat in veel dossiers van sukideplegers in het Nederlandse gevangeniswezen geen 

informatie was te vinden over een eventuele depressieve stemming veer de suicide. Desondanks is er 

alle reden om aan te nemen dat de meeste overledenen hiermee te kampen hadden gehad. Van 46 

overledenen was bekend dat zij last hadden gehad van een depressieve stemming. Van tenminste 41 

overledenen was bekend dat zij depressieve uitlatingen hadden gedaan tegenover anderen en 

tenminste 30 overledenen stonden in de dag-/nachtrapporten aangemerkt als depressiel Uit deze 

gegevens blijkt dat veel overledenen door suicide te kampen hadden met een depressieve stemming. 

De (levende) su'icidepogers voelden zich in de week voor het interview vooral neerslachtig, 

eenzaam, bedroefd, ongelukkig en depressief. De meesten sliepen onrustig en hadden het gevoel dat 

alles moeite kostte en dat bun leven een mislukking was. Slechts een sukidepoger had nauwelijks last 

van depressieve klachten. Alle andere sukidepogers werden sterk gehinderd door hun depressieve 

stemming. Al deze sukidepogers hadden een score van minimaal 18 punten op de CES-D, met een 

gemiddelde score van 39 punten, hetgeen zeer hoog is omdat een score van 16 of hoger at duidt op 

een problematische depressieve stemming. Ook in de controlegroep van gewone gedetineerden 

hadden veel gedetineerden last van een depressieve stemming gezien het feit dat ongeveer de helft 

(52%) een score had van 16 of hoger. De gemiddelde score van de controlegroep van gewone 

gedetineerden was met een gemiddelde score van 19 punten echter vele punten lager dan die van de 

sukidepogers". Een sterk depressieve stemming is dus een risicofactor voor suicide. 

6.2.2 Toekomstverwaehtingen 
Volgens deskundigen op het gebied van de sukidologie gaat suicide-ideatie zeer vaak gepaard met 

gevoelens van hopeloosheie. Volgens Liebling (1995) spelen deze gevoelens een rol bij de suicides 

in detentie die voortkomen uit onvermogens om problemen het hoofd te bieden, maar ook bij de 

suicides die voortkomen uit een psychiatrische stoornis en de suicides die voortkomen uit de dreiging 

Zie bijvoorbeeld Blaauw, 1996; Dijksman & Blaauw, 1997. 
t(268)=-11.5, p<.001. 
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van een lange straf. Net  als bij depressieve klachten is echter moeilijk weer te geven hoeveel 

suicideplegers voor hun dood hebben gekampt met gevoelens van hopeloosheid. Rapporten 

beschrijven zelden jets over hoe iemand tegen de toekomst aankijkt. Veelal worden uitlatingen zoals 

"ik zie het niet meer zitten" en "het wordt allemaal niets meer met mij" geinterpreteerd als uitingen 

van depressie en niet als uitingen van hopeloosheid. Het is dan ook niet verwonderlijk dat slechts elf 

rapporten er melding van maakten dat overledenen zich wanhopig hadden getoond over de toekomst. 

In de groep suicidepogers hadden de meeste gedetineerden negatieve verwachtingen over de 

toekomst. Slechts elf procent had een "normale" toekomstverwachting. Ongeveer eenderde (32%) had 

licht negatieve verwachtingen over de toekomst, 30 procent had nogal negatieve verwachtingen en 26 

procent had zeer negatieve toekomstverwachtingen. Degenen met zeer negatieve toekomst-

verwachtingen verwachtten een sombere, nare en donkere toekomst en vonden dat zij minder geluk 

toebedeeld kregen dan de gemiddelde mens, hetgeen in de toekomst volgens hen waarschijnlijk niet 

zou veranderen. Nagenoeg de helft van de suicidepogers (51%) had een score op de hopeloosheid-

vragenlijst die volgens onderzoek voorspellend is voor suicide bij mensen met hoge suicide-ideatie (9 

of hoger). Ter herinnering: alle gedetineerden uit de groep suicidepogers hadden hoge suicide-ideatie. 

In de controlegroep van gewone gedetineerden had de overgrote meerderheid een normale (47%) 

of licht negatieve (39%) verwachting over de toekomst. Toch hadden ook enkele gewone 

gedetineerden een behoorlijk negatieve (11%) of zeer negatieve (3%) toekomstverwachting. Een op 

de negen gedetineerden had een score boven de negen. De gemiddelde hopeloosheidscore van de 

controlegroep van gewone gedetineerden (M=4.7) was nog niet de helft van die van de suicidepogers 

(M=10.3)74 . Negatieve toekomstverwachtingen wijzen dus op verhoogd suiciderisico. Gegeven de 

lage prevalentie in de controlegroep van gewone gedetineerden lijken negatieve tot zeer negatieve 

toekomstverwachtingen een risicofactor voor suicide. 

6.2.3 Schaamte en schuld 

Gevoelens van schaamte en schuld kunnen een rol spelen bij suicide. Volgens Liebling (1995) is dit 

met name het geval bij suicides die voortkomen uit de dreiging of oplegging van een lange straf. In 

zes rapporten over overledenen in het Nederlandse gevangeniswezen stond vermeld dat de overledene 

zich had geschaamd tegenover anderen en in zes rapporten stond vermeld dat de gedetineerde 

waarschijnlijk suicide had gepleegd omdat hij zich schuldig had gevoeld over het delict dat hij had 

gepleegd. In de andere rapporten was echter niets te vinden over gevoelens van schaamte en schuld. 

Dit kan betekenen dat de overledenen niet met deze gevoelens hebben gekampt maar waarschijnlijker 

is dat deze gevoelens niet altijd werden opgemerkt of niet werden geregistreerd. 

De meerderheid (53%) van de (levende) suicidepogers schaamde zich. Zij schaamden zich 

tegenover de familie en vrienden, schaamden zich voor de detentie en durfden de familie en vrienden 

niet meer onder ogen te komen. ten op de zeven suicidepogers schaamde zich heel erg. Daarnaast 

kampte de meerderheid (63%) van de suicidepogers met schuldgevoelens. Zij voelden zich schuldig, 

maakten zichzelf verwijten over het delict en zeiden fout te zijn geweest. Meer dan eenderde voelde 

zich zeer schuldig. Het gemiddelde van de scores op de schaamtevragenlijst lag op 12.7, hetgeen ligt 

boven het vragenlijstmidden van twaalf. Dit geeft weer dat de groep suicidepogers als geheel zich 

ietwat schaamde tegenover familieleden en vrienden. Het gemiddelde op de schuldvragenlijst lag op 

73  Zie bijvoorbeeld Beck et al. (1990) en Fawcett et al. (1987). 
74  t(68.134)=-7.0, p<.001. 
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10.8. Ook dit ligt boven het vragenlijstmidden van deze vragenlijst (negen), hetgeen weergeeft dat de 

groep sukidepogers als geheel zich ietwat schuldig voelde over wat zij hadden gedaan. 

Een kwart (24%) van de gewone gedetineerden zei zich te schamen tegenover familieleden en 

vrienden. Een op de acht gedetineerden schaamde zich heel erg. Als geheel schaamde de groep zich 

echter eerder niet dan wel, gezien het felt dat de gemiddelde score op de schaamtevragenlijst lag op 

9.6 en dus beneden het vragenlijstmidden. Nagenoeg de helft (51%) van de gewone gedetineerden zei 

zich schuldig te voelen over het delict waarvoor zij waren gedetineerd. Een kwart voelde zich erg 

schuldig. Als geheel voelde de groep zich echter niet schuldig noch onschuldig, getuige het felt dat de 

gemiddelde score van 9.2 punten vrijwel gelijk is aan het vragenlijstmidden. 

Al met at blijkt dat schaamte- en schuldgevoelens vaker voorkomen onder sukidepogers dan 

onder gewone gedetineerden. Ook zijn de schaamte- en schuldgevoelens gemiddeld erger onder 

sukidepogers dan onder gewone gedetineerden". De verschillen in percentages en in gemiddelden 

zijn echter niet erg groot, zodat dergelijke gevoelens slechts matig indicatief zijn voor sukiderisico. 

6.2.4 Albankelijkheid 
Uit onderzoek is weinig bekend over een relatie tussen gevoelens van afhankelijkheid en 

sukiderisico. Men kan zich voorstellen dat dit een rot speelt in een detentiesituatie waar 

gedetineerden zich in een afhankelijke situatie bevinden ten opzichte van inrichtingsfunctionarissen. 

Alle gedetineerden zijn aangewezen op penitentiaire inrichtingswerkers voor het onderhouden van 

contacten met de buitenwereld door middel van bezoek en telefoneren, voor ontspanning, voor eten 

en drinken, enzovoort. Dossiers verschaffen echter doorgaans geen informatie over gevoelens van 

afhankelijkheid bij overledenen. 

In de groep suicidepogers voelde 85 procent zich afhankelijk van anderen in de inrichting. Zij 

vonden dat zij weinig mogelijkheden kregen om hun zin te krijgen, dat zij overal de medewerking van 

bewaarders nodig hadden en dat zij zich in een scheve machtsverhouding bevonden. ten op de vier 

sukidepogers voelde zich erg afhankelijk en zag vrijwel geen mogelijkheden tot zelfstandigheid. In 

de controlegroep van gewone gedetineerden voelde 76 procent zich afhankelijk van anderen in de 

inrichting: een op de elf gedetineerden voelde zich erg afhankelijk van anderen. In vergelijking met 

de groep sukidepogers voelde de groep gewone gedetineerden zich minder' afhankelijk van anderen 

in de inrichting. Het verschil in scores is echter vrij klein, zodat gevoelens van afhankelijkheid slechts 

matig indicatief zijn voor sukiderisico. 

6.2.5 Agressie 
Gevoelens van agressie kunnen een rol spelen bij sukidaliteit. Volgens somm igen is sukidaliteit een 

vorm van naar binnen gerichte agressie en wordt iemand sukidaal wanneer er geen mogelijkheden 

zijn om de agressie naar buiten te richten n . Hierbij zou agressie als karaktertrek een duidelijkere 

indicatie geven van sukiderisico dan een tijdelijk gevoel van agressie. 

In de groep sukidepogers had 40 procent een erg agressief karakter. Deze gedetineerden hadden 

een score van 23 of hoger op de "State Trait Anger Expression Inventory", hetgeen volgens de 

handleiding bij dit instrument betekent dat deze gedetineerden heethoofden konden worden genoemd. 

In totaal had 69 procent van de sukidepogers een bovengemiddelde score (hoger dan 17) in 

75  Schaamtegevoelens t(271)=4.4, p<.001. Schuldgevoelens, t(272)=2.6, p<.05. 

76  M=36.7 versus M=34.4, t(27 1 )=2.7, p<.01. 
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vergelijking met een groep mannen uit de samenleving. In de controlegroep van gewone 

gedetineerden had 17 procent een erg agressief karakter en scoorde 44 procent bovengemiddeld in 

vergelijking met een groep mannen uit de gewone bevolking. Al deze gedetineerden noemden 

zichzelf onder meer driftig, opvliegend, heetgebakerd en konden slecht tegen kritiek, fouten van 

anderen en gebrek aan waardering. In vergelijking met de groep sukidepogers had de groep gewone 

gedetineerden een minder agressief karakter". Het verschil in scores is echter niet erg groot zodat 

agressieve eigenschappen slechts matig indicatief zijn voor sukiderisico. 

6.3 Be/eying van de detentie 
In een en dezelfde situatie kunnen mensen verschillende belevingen hebben. Mensen kunnen een 

duidelijk onveilige situatie als veilig ervaren en een veilige situatie als onveilig. In een situatie waarin 

in alle comfort wordt voorzien, voelen sommige mensen zich gedepriveerd terwijl anderen zich in een 

duidelijk depriverende situatie van alle gemakken voorzien voelen. Percepties van een situatie zijn 

dus doorgaans belangrijker dan objectieve kenmerken van die situatie. In het algemeen hangen de 

reacties van een persoon op een situatie onder meer af van zijn of haar persoonlijke behoeften, 

oordelen over de rechtvaardigheid van de situatie en van de mogelijkheden jets aan de situatie te 

beinvloeden. De vraag is echter of er verschillen zijn tussen sukidale en niet-suitidale gedetineerden. 

6.3.1 Behoeften • 

Met behulp van de "Prison Preference Questionnaire" werden behoeften van gedetineerden in kaart 

gebracht. Op deze lijst kunnen gedetineerden weergeven hoe belangrijk zij verschillende behoeften 

vinden in relatie tot andere behoeften. Uit de vergelijkingen komt naar voren dat suitidepogers 

achtereenvolgens het meest behoefte hadden aan steun van het thuisfront, steun van anderen in de 

inrichting, duidelijke regels in de inrichting en een onderhoudend dagprogramma. Gewone 

gedetineerden hadden achtereenvolgens het meest behoefte aan steun van anderen in de inrichting, 

steun van het thuisfront, duidelijke regels in de inrichting en een onderhoudend dagprogramma. Het 

behoeftepatroon van suitidale- en niet-sultidale gedetineerden was dus vrijwel hetzelfde. 

Met behulp van de "Environmental Quality Scale" werd gemeten of gedetineerden vonden dat zij 

voldoende werden voorzien in hun behoeften. Hieruit blijkt dat de meeste sukidepogers en gewone 

gedetineerden vonden dat zij voldoende werden voorzien in hun behoeften. Wel voelden 

suitidepogers zich vaker gedepriveerd in hun mogelijkheden voor ontspanning dan gewone 

gedetineerden (62% versus 39%) 79. Ook hadden suitidepogers vaker een gevoel van onzekerheid over 

de regels in de inrichting (42% versus 24%)" en voelden zij zich iets vaker onveilig in de inrichting 

(32% versus 20%)81 . De verschillen waren echter klein. Hieruit blijkt dat het sultiderisico over het 

geheel nauwelijks groter is voor gedetineerden die zich gedepriveerd voelen. 

6.3.2 BeInvloedingsmogelijkheden 

Uit de vorige paragraaf blijkt dat gedetineerden niet altijd krijgen waar zij behoefte aan hebben. Dit 

betekent echter niet dat zij zich daarom ook onrechtvaardig behandeld voelen. De meeste 

Zie bijvoorbeeld Plutchik, van Praag & Conte, 1985. 
" 466.938)=-3.6, p<.005. 
" X2(1)=9.1, p<.005. 
80 ‘,2

k
,  • 

A 1) 6.9, p<.01. 
81  X2(1)=3.3, p<.06. 
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gedetineerden begrijpen dat zij niet altijd kunnen krijgen wat zij graag willen hebben en dat de 

detentie gepaard gaat met beperkingen. Dit begrip voor de situatie blijkt uit het felt dat de 

meerderheid van de gewone gedetineerden (62%) en de sukidepogers (55%) zich rechtvaardig 

behandeld voelde. Ook vond slechts een minderheid van de gewone gedetineerden (27%) en de 

sukidepogers (30%) dat het gedrag van de penitentiaire inrichtingswerkers onrechtvaardig was. 

Sukidepogers en gewone gedetineerden verschilden in dit opzicht niet van elkaar 82 . 

Ontevreden gedetineerden hebben verschillende mogelijkheden om te proberen jets aan de situatie 

te veranderen. Zij kunnen proberen om penitentiaire inrichtingswerkers van hun gelijk te overtuigen. 

Ook kunnen zij proberen om bij penitentiaire inrichtingswerkers in een goed blaadje te komen. Tot 

slot kunnen gedetineerden proberen om de hulp in te roepen van anderen, zoals medegedetineerden, 

kaderfunctionarissen of andere penitentiaire inrichtingswerkers. Dergelijke pogingen om de situatie te 

beibvloeden komen veelvuldig voor in detentie en worden daardoor slechts zelden als bijzonder 

aangemerkt. Daarentegen worden rustverstorende pogingen van een gedetineerde om de situatie te 

blinvloeden wel als bijzonder beschouwd, zoals het in hongerstaking gaan, het reageren met agressie 

en het weigeren van alle vormen van medewerking. In de dossiers van overledenen werden dergelijke 

harde beinvloedingspogingen echter niet beschreven. Dit kan betekenen dat overledenen niet zulke 

harde maatregelen hadden genomen maar ook dat dit niet werd geregistreerd. 

Sukidepogers verschilden niet van gewone gedetineerden in de methoden die zij aangrepen om te 

proberen jets aan de situatie te veranderen. Beide groepen gedetineerden probeerden penitentiaire 

inrichtingswerkers meestal door middel van argumentatie van bun gelijk te overtuigen. Ook 

probeerden beide groepen vrij vaak jets voor elkaar te krijgen door te vIeien of steun te zoeken bij 

anderen. Sukidale en gewone gedetineerden zeiden slechts zelden beinvloedingspogingen te hanteren 

zoals het kiezen voor een harde opstelling, het weigeren mee te werken en het handelen volgens het 

"voor wat hoort wat" principe. Het is dus niet zo dat sukidepogers vaker of minder vaak harde 

beinvloedingspogingen gebruiken. Uit deze gegevens blijkt dat sukidaliteit niet kan worden afgeleid 

uit de frequentie en aard van beinvloedingspogingen van gedetineerden. 

6.3.3 Pesterijen en bedreigingen 

Met behulp van enkele open vragen werd in kaart gebracht of gedetineerden zich gepest en/of 

bedreigd voelden door anderen binnen of buiten de inrichting. Uit de antwoorden op deze vragen 

bleek dat het merendeel van de sukidepogers (62%) zich gepest en/of bedreigd voelde. In de 

controlegroep van niet-sukidale gedetineerden voelde een minderheid zich bedreigd of gepest (35%). 

Achtendertig procent van de sukidepogers zei op materieel gebied lastig te worden gevallen door 

anderen, wat onder meer zou blijken uit het moeten ondergaan van scheldpartijen, treiterijen, het 

missen van bezittingen, kapot gemaakte eigendommen, extra urine- of celcontroles (door piw'ers), 

enzovoort. Zeven procent van de sukidepogers voelde zich fysiek bedreigd en was bang dat zij 

zouden worden mishandeld door anderen in de inrichting. De resterende zeventien procent van de 

sukidepogers was bang te worden vermoord of was bang dat een voor hen belangrijke persoon zou 

worden vermoord. In de controlegroep voelden minder gedetineerden zich op materieel gebied gepest 

en/of bedreigd (25%) en voelden ook minder gedetineerden zich bedreigd met de dood (5%) 83 • Het 

ervaren van pesterijen of bedreigingen kan dus een rol spelen met betrekking tot sukidaliteit. 

82  ts(269)<1.I, niet significant. 

83 Gepest en/of bedreigd X 2(1)=13.4, p<.001. Materieel X 2(1)=7.9, p<.01. Met de dood X 2(1)=14.6, p<.005. 
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6.4 Suicidemotieven 
Mensen kunnen om verschillende redenen suicidaal gedrag gaan vertonen. Relatieproblemen, 

gevoelens van eenzaamheid, problemen in het leggen of onderhouden van sociale contacten, 

lichamelijke handicaps of ziekten, werkeloosheid, verslavingsproblematiek en tal van andere factoren 

kunnen leiden tot suicidale gedachten. Evenzo zijn er verschillende motieven voor suicide. In veel 

gevallen spelen meerdere motieven tegelijkertijd een rol. Zo kunnen mensen suicidale gedragingen 

vertonen omdat zij enerzijds dood willen en anderzijds hulp willen hebben of omdat zij enerzijds even 

niet meer willen nadenken en anderzijds iemand willen laten zien dat zij van diegene houden. In de 

volgende paragrafen staan dergelijke redenen voor suicidale gedachten, suicidemotieven en 

kenmerken van suicide-ideatie centraal. 

6.4.1 Redenen voor sukidaliteit 

In hoofdstuk vier van dit boek werd besproken dat 51 procent van de overledenen meerdere justitiele 

veranderingen of belangrijke gebeurtenissen had meegemaakt in de maand voor de suicide. Het is 

aannemelijk dat deze veranderingen of gebeurtenissen voor enkele overledenen de spreekwoordelijke 

druppel vormde die de emmer deed overlopen. Het is echter niet bekend of deze veranderingen of 

gebeurtenissen de feitelijke reden of het feitelijke motief vormde voor suicide. Slechts 44 dossiers 

over suicides in het Nederlandse gevangeniswezen maakten melding van een mogelijk motief voor 

suicide van een overledene. In acht gevallen stond weergegeven dat problemen met de partner 

waarschijnlijk tot de suicide hadden geleid. In acht andere gevallen waren psychiatrische problemen 

waarschijnlijk de oorzaak voor de suicide geweest. In wederom acht gevallen stond vermeld dat de 

dreiging van een opsluiting voor een lange duur waarschijnlijk de oorzaak was geweest voor de 

suicide. In vier gevallen was de suicide waarschijnlijk gepleegd vanuit problemen rond het delict. De 

overige vermelde redenen voor suicide waren bedreigingen (4), angst voor uitlevering (3), 

lichamelijke kwalen (2), verslaving, problemen met de kinderen, financiele problemen, angst voor de 

buitenwereld, angst voor de isoleercel, een "negatieve bespiegeling over de zin van het leven" en "het 

niet kunnen omgaan met de overlijdensdag van de vader". 

De (levende) suicidale gedetineerden hadden veel verschillende redenen voor een suicidepoging. 

De meest voorkomende redenen waren eenzaamheidsgevoelens (74%), psychische klachten en 

psychiatrische symptomen (62%), de dreiging van een opsluiting voor een lange tijd (61%) en de 

afwijzing van een geliefde (45%). Ook andere redenen werden veelvuldig genoemd, zoals 

verslavingsproblematiek (10%), werkeloosheid (13%) en problemen met de partner (36%), ouders 

(23%) of kinderen (32%). De suicidepogers achtten gemiddeld vijf redenen van invloed op hun 

plannen om in de toekomst suicide te plegen. Een enkeling had zelfs tien of elf verschillende redenen 

voor het ondernemen van een poging. 

6.4.2 Beoogde doelen 

Niet elke suicidale gedraging is gericht op de dood. Sommige mensen ondernemen een suicidepoging 

met als doel het verkrijgen van aandacht of hulp. Dergelijke suicidepogingen hebben een 

appelfunctie. Andere mensen vertonen zelfdestructieve gedragingen om wraak te nemen op anderen 

en om schuldgevoelens op te wekken. Nog weer andere mensen vertonen suicidale gedragingen om 

tijdelijk niet te hoeven nadenken of tijdelijk niet geconfronteerd te worden met een moeilijke situatie. 

Dergelijke suicidepogingen hebben een interruptiefunctie. 
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De meeste sukidepogingen in detentie worden ondemomen vanuit de wens om de huidige situatie 

tijdelijk te onderbreken. Het interruptiemotief speelde namelijk bij maar liefst 96 procent van de 

sukidepogers tenminste een rot bij de wens om een sukidepoging te ondememen. Deze 

gedetineerden verloren naar eigen zeggen de controle over zichzelf en wilden een tijdje weg uit een 

onmogelijke situatie of een tijdje slapen. Bij 61 procent van de sukidepogers speelde het 

interruptiemotief zelfs een krachtige tot zeer krachtige rot met betrekking tot de sukidaliteit. 

Ook het stervensmotief speelt een belangrijke rot bij stacidepogers. Alle sukidepogers 

vermeldden dat hun sukidaliteit tenminste enigszins werd ingegeven door gedachten die zo vreselijk 

waren dat zij daarvan af wilden zijn, door het verliezen van de controle over zichzelf, door het niet 

weten hoe om te gaan met de "ondraaglijke situatie", door het voor een ander gemakkelijker willen 

maken of door het willen sterven. Bij alle sukidepogers speelde het stervensmotief dus tenminste 

enige rol van betekenis: bij tweederde zelfs een belangrijke tot zeer belangrijke rot. 

Het appelmotief is een minder belangrijk motief voor suicidepogingen in detentie maar 

desondanks zeker niet onbelangrijk. Bij een minderheid van de sukidepogers, 30 procent, werd de 

sukidaliteit sterk tot zeer sterk gevoed door de wens om hulp te krijgen, iemand een teken van liefde 

te geven, van iemand een teken van liefde te ontvangen, iemand een signaal van wanhoop te geven, of 

iemand van mening te doen veranderen. Bij de overige suicidepogers speelden deze motieven 

nauwelijks een rot. 

Het motief om wraak te nemen op iemand of om iemand zich schuldig te laten voelen is een 

ondergeschikt motief voor suicide in detentie. De meerderheid (55%) van de sukidepogers vermeldde 

dat het wraakmotief volstrekt onbelangrijk was met betrekking tot hun motief voor het plegen van 

suicide. Desondanks is het wraakmotief niet een onbelangrijk motief gegeven het feit dat 45 procent 

van de sukidepogers vermeldde dat het nemen van wraak op anderen tenminste enige rol van 

betekenis speelde bij hun sukidaliteit. 

Bij de meerderheid van de sukidepogers waren meerdere motieven te onderscheiden voor het 

ondememen van sukidepogingen. Zestien procent wi1de een sukidepoging ondememen zonder dat 

zij daarvoor duidelijk motieven hadden. Bij deze personen speelden stervensmotieven, appal-

motieven, wraakmotieven en interruptiemotieven alle een kleine rot, maar was er desondanks sprake 

van hoge suicide-ideatie. Bij twaalf procent van de sukidepogers speelden de vier motieven juist alle 

een grote rot. Deze gedetineerden hadden krachtige wensen om te sterven, wraak te nemen op 

anderen, een noodsignaal uit te zenden naar anderen en de huidige situatie te onderbreken. Bij een 

kwart van de sukidepogers speelden drie soorten motieven tegelijk een sterke rot. De meeste van 

deze gedetineerden hadden tegelijkertijd de krachtige wens om te sterven, hulp te krijgen en de 

huidige situatie tijdelijk te onderbreken. Bij 39 procent van de sukidepogers was er sprake van twee 

krachtige motieven voor suicide, waarbij met name de combinatie van stervensmotieven en 

interruptiemotieven veel voorkomend was. Slechts acht procent van de sukidepogers had ien 

krachtig motief voor suicide, namelijk het motief om te sterven (4%) of het motief om de huidige 

situatie tijdelijk te onderbreken (4%). Geen van de stacidepogers zei suicide te willen plegen vanuit 

uitsluitend wraakmotieven of vanuit uitsluitend appelmotieven. 

6.4.3. Suicide-ideatie 

De sukidepogers verschilden nogal van elkaar in de sterkte van hun wens om suicide te plegen. De 

een dacht alleen zo nu en dan aan het ondememen van een sukidepoging en had nauwelijks een 

negatieve houding tegenover het leven. De ander dacht voortdurend aan het plegen van suicide en 
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verwelkomde de dood. De sukidepoger met de laagste sukide-ideatie had een score van vijf op de 

Scale for Suicidal Ideation, hetgeen weergeeft dat deze gedetineerde een zwakke wens had om te 

leven, een zwakke wens om te sterven, een zwakke maar toch aanwezige wens om een sukidepoging 

te ondernemen en zo nu en dan gedachten aan het plegen van suicide. De meest sukidale 

sukidepoger had geen wens om te leven, een sterke wens om te sterven, een sterke wens om een 

sukidepoging te ondernemen en voortdurende gedachten aan suicide. Deze gedetineerde had 

uitgewerkte plannen voor het plegen van suicide, tat van voorbereidingen hiervoor genomen, een 

afscheidsbrief en een testament geschreven, en achtte zichzelf zeker in staat tot het plegen van 

suicide. De gemiddelde score van de sukidepogers op de Scale for Suicidal Ideation was 17.6. Dit 

geeft bijvoorbeeld weer dat zij ambivalent reageerden op 17 vragen over suicide-ideatie of 

bevestigend op tenminste acht vragen. Voor de duidelijkheid: den bevestigend antwoord brengt at 

enig sukiderisico met zich mee. 

Sukidepogers denken niet voortdurend aan het plegen van suicide. In de groep sukidepogers 

dacht 36 procent korte vluchtige momenten aan het ondernemen van een poging en dacht 19 procent 

zeer lange periodes hieraan. ten op de zes sukidepogers dacht slechts zo nu en dan over het 

ondernemen van een poging en een op de zes dacht hier zeer vaak over na. De overige gedetineerden 

dachten regelmatig aan het plegen van suicide maar hadden ook veel periodes waarin zij er niet aan 

dachten. 

Sukidepogers varieerden in de mate waarin zij voorbereidingen hadden getroffen voor het 

ondernemen van een sukidepoging. Sommigen hadden geen vastomlijnde ideeen over de wijze 

waarop zij suicide zouden willen plegen (30%), terwijl anderen de methode van suicide al volledig 

hadden uitgedacht (17%). Sommigen hadden al de benodigde pillen verzameld, de strop gemaakt of 

op andere wijze een middel voor suicide verkregen (21%), terwijl anderen dit (nog) niet hadden 

gedaan of niet nodig vonden (79%). ten op de vijf sukidepogers had uitstaande rekeningen betaald, 

een testament opgemaakt, waardevolle voorwerpen weggegeven of andere laatste voorbereiding 

getroffen en denderde had reeds een afscheidsbrief geschreven of was bezig met het schrijven van 

zo'n brief. Maar liefst 85 procent van de sukidepogers voorzag geen probleem in het vinden van een 

goede methode voor suicide in detentie. 

Een kwart van de sukidepogers achtte het waarschijnlijk dat zij gedurende hun detentie suicide 

zouden plegen. Een kwart achtte dit onwaarschijnlijk en de helft was hierover onzeker. De helft van 

de gedetineerden achtte een sukidepoging onzeker of onwaarschijnlijk vanwege het bestaan van 

redenen die hen van een sukidepoging konden weerhouden, zoals kinderen die van hen afhankelijk 

waren, een geloof dat geen suicide toestond of het niet willen bezorgen van overlast aan anderen. 

Veel van deze gedetineerden vermeldden echter dat het wegvallen van deze redenen of extra redenen 

om suicide te plegen ertoe konden leiden dat een sukidepoging alsnog waarschijnlijk zou worden. De 

helft van de sukidepogers had volgens eigen zeggen nog voldoende controle over de sukidaliteit. De 

andere helft was hierover onzeker (31%) of had geen gevoel van controle over zichzelf (19%). 

6.5 Samen vatting en discussie 

Sukidepogers wijken op een aantal emoties af van gewone gedetineerden. Sukidepogers hebben 

vaker een depressieve stemming, negatieve toekomstverwachtingen, schaamtegevoelens, schuld-

gevoelens, gevoelens van afhankelijkheid van anderen, en gevoelens van agressie die voortkomen uit 

een agressief karakter. De gemiddelde sukidepoger scoort op alle schalen over deze negatieve 

emoties hoger dan de gem iddelde niet-sulicidale gedetineerde. 
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Een belangrijk deel van de negatieve emoties van gedetineerden wordt veroorzaakt door gevoelens 

van depressie. Suicidale en gewone gedetineerden verschillen niet van elkaar in gevoelens van 

afhankelijkheid, schaamte en schuld wanneer rekening wordt gehouden met de depressievere 

stemming van suicidepogers. Wel hebben stacidepogers nog steeds significant negatievere 

toekomstverwachtingen en een (marginaal) significant grotere mate van agressie wanneer verschillen 

in depressieve stemming worden verdisconteerd". Verdiscontering van zowel depressieve gevoelens 

als negatieve toekomstverwachtingen geeft geen ander beeld. Hieruit blijkt dat een depressieve 

stemming, negatieve toekomstverwachtingen en gevoelens van agressie wijzen op verhoogd 

suiciderisicb en dat gevoelens van schaamte, schuld en afhankelijkheid vrijwel niet van belang zijn. 

Saicidepogers blijken ten opzichte van gewone gedetineerden geen afwijkende behoeften te 

hebben. Wel voelen suicidepogers zich vaker onveilig en belemmerd in de mogelijkheden voor 

ontspanning en voelen zij zich vaker onzeker over de regels in de inrichting. Deze verschillen in 

beleving zijn echter niet groot. Over het geheel genomen zijn suicidepogers niet vaker ontevreden 

over de verzorging en bejegening. Evenmin grijpen ontevreden suicidepogers andere methoden aan 

om iets aan hun situatie te veranderen. Al met al lijken suicidepogers en gewone gedetineerden dus 

een min of meer vergelijkbare beleving van de detentie en reactie op de detentie te hebben. Anders is 

het gesteld met het voelen van een bedreiging op materieel gebied of met de dood. Suicidepogers 

voelen zich hierin vaker bedreigd dan niet-sultidale gedetineerden. Dit verschil blijft bestaan, zij het 

marginaal statistisch significant, wanneer gevoelens van depressie en hopeloosheid worden 

verdisconteerd". Met andere woorden: de beleving van de detentie komt in dit onderzoek niet als 

risicofactor voor suicide naar voren maar gevoelens van bedreiging lijken wel enigszins te wijzen op 

verhoogd suiciderisico. 

Er zijn veel verschillende redenen voor suicidaliteit. Vaak spelen meerdere redenen tegelijkertijd 

een rol. In totaal had 47 procent van de suicidepogers vooral moeite met het omgaan met bepaalde 

problemen. Vierendertig procent had vooral problemen van psychiatrische aard en elf procent had 

vooral moeite met de dreiging van een lange straf (8% onbekend). Een relatie tussen redenen voor 

suicide en suicide-ideatie is echter pas te leggen na een zorgvuldig gesprek hierover met de 

gedetineerde. 

De meeste suicidewensen in detentie blijken te worden ingegeven door de wens om te sterven of 

de wens om de huidige situatie te onderbreken. Het stervensmotief speelt doorgaans een belangrijkere 

rol naarmate de suicide-ideatie sterker is", maar dit betekent niet dat andere motieven zoals het appal-

motief en het wraakmotief niet duiden op suiciderisico. Integendeel, de meeste suicidepogers hebben 

meerdere motieven om suicide te plegen. Het stervensmotief kan daarbij zelfs een van de zwakste 

motieven zijn. Het suiciderisico is dus niet of zeer moeilijk af te leiden uit de motivatie voor suicide. 

Uit analyses blijkt dat suicide-ideatie veel uitingsvormen kan hebben. Sommige gedetineerden met 

hoge suicide-ideatie denken vaak en fang over het plegen van suicide. Anderen denken hier slechts 

zelden aan en dan ook nog voor een korte duur. Sommige suicidepogers nemen tal van 

voorbereidingen om aan een middel voor suicide te komen terwijI andere suicidepogers gebruik 

willen maken van het middel dat toevallig voorhanden is. Sommigen nemen afscheid van familie en 

vrienden, betalen onbetaalde rekeningen, sluiten nog een verzekering af, zorgen dat hun huisdieren 

worden opgevangen, en stellen een testament op. Anderen doen niets van dit alles. Uit de diversiteit 

" Hopeloosheidgevoelens F(1,262)=7.2, p‹.01. Agressie F(I,262)=3.4, p=.066. 
85 F(1, 255)=2.9, p=.09. 
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van uitingsvormen van suitide-ideatie is af te leiden dat de afwezigheid van een bepaald kenmerk van 

suitide-ideatie geenszins betekent dat een gedetineerde lage sulcide-ideatie heeft of dat een ander 

kenmerk ook afwezig zal zijn. Het vaststellen van sukide-ideatie vereist dat meerdere vragen worden 

gesteld over de frequentie en aard van suitidale gedachten, voorbereidingen en andere onderdelen van 

suitide-ideatie. 

Uit de vele redenen voor suitidaliteit, de grote variatie van sulcidemotieven en de vele varianten 

van sulcide-ideatie is af te lezen dat sultidaliteit een complex verschijnsel is. Vaststelling van suitide-

risico op basis van de redenen, motieven en suitide-ideatie is daardoor een moeilijke zaak en vereist 

een diepgaand diagnostisch interview. 

86 r(49)=.4 I, p<.005. 



Hoofdstuk 7 

Screening op sulciderisico 

7.1 Inleiding 

Een 63-jarige blanke man van Marokkaanse nationaliteit wordt ingesloten op verdenking van incest 

met zijn dochter. Dit is de eerste keer dat hij wordt gedetineerd al heeft hij al eens eerder met Justitie 

te maken gehad vanwege een verdenking van diefstal. Mede naar aanleiding van deze verdenking 

heeft de man enkele zenuwinzinkingen gehad en is hij twee maal opgenomen geweest in een 

psychiatrische inrichting. De man voelt zich eenzaam tijdens zijn detentie omdat zijn dochter en zijn 

drie andere kinderen niets meer met hem te maken willen hebben. Zij vrouw is enkele weken geleden 

overleden. Tijdens zijn detentie heeft de man niet veel contact met medegedetineerden. Op een 

bepaald moment wordt de man op de bijzondere zorg afdeling geplaatst vanwege sukidale uitlatingen 

alwaar hij extra goed in de gaten wordt gehouden. Een maand na aanvang van zijn detentie pleegt de 

man suicide door zich te verstikken met behulp van een plastic zak. 

De man in deze casus voldoet, zoals uit de vorige hoofdstukken is te constateren, aan enkele 

kenmerken die wijzen op verhoogd sukiderisico. De vraag is echter of een screeninginstrument bij 

deze man, en ook bij de andere personen in de casussen, zou hebben geleid tot een indicatie van 

verhoogd sukiderisico. Er is immers geen sprake van eerdere sukidepogingen, verslavings-

problematiek, een gewelddelict of een duidelijk aanwezige psychiatrische stoornis. Deze vraag wordt 

aan het eind van dit hoofdstuk behandeld. In dit hoofdstuk staat de ontwikkeling van het screening-

instrument voor sukiderisico centraal. Alvorens in te gaan op het screeninginstrument, zal eerst 

worden ingegaan op instrumenten die in buitenlandse gevangenissystemen worden gebruikt. Dit 

levert informatie op over hoe een werkbaar Nederlands screeninginstrument er zou kunnen uitzien. 

7.2 Screeninginstrumenten in buitenlandse gevangenissystemen 

In penitentiaire inrichtingen in de Canadese provincie Alberta is de "Suicide Checklist" in gebruik. 

De checklist is daar onderdeel van de medische intakeprocedure die door verpleegkundigen wordt 

uitgevoerd bij iedere gedetineerde die wordt ingesloten. Hoewel de checklist beoogt acuut 

sukiderisico te meten, is niet gespecificeerd wat daaronder wordt verstaan. De checklist werd 
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ontworpen op basis van literatuurbestudering en gesprekken over risicofactoren met een medische 

staf, en werd daama onderworpen aan een betrouwbaarheidsonderzoek". De checklist bestaat uit elf 

vragen voor observatie en zes vragen die de geschiedenis van de gedetineerde in kaart brengen. De elf 

vragen voor observatie inventariseren symptomen die op het moment van de intake duidelijk 

aanwezig (2 punten), mogelijk aanwezig (1 punt) of niet aanwezig (0 punten) zijn. De overige zes 

vragen inventariseren kenmerken die in het verleden wel (1 punt) of niet (0 punten) aanwezig waren. 

De scores op de vragen worden opgeteld tot een totaalscore. 

Onderzoek onder 496 gedetineerden" liet zien dat de Suicide Checklist bij een totaal aantal punten 

van drie of hoger een sensitiviteit" bereikt van .86 voor direct staciderisico en van .55 voor latent 

staciderisico. Bij deze grenswaarde heeft de Suicide Checklist een positief voorspellende waarde (zie 

paragraaf 7.3) van .25, hetgeen inhoudt dat voor elke juist aangemerkte gedetineerde met direct 

saiciderisico tevens drie gedetineerden worden aangemerkt zonder direct saiciderisico. Volgens de 

onderzoekers zouden verbeteringen mogelijk zijn door invoeging in de vergelijking van 

criminologische variabelen zoals totale insluitduur en het gebruik van wapens bij de delicten. 

Suicide Checklist (Canada). 

DUIDELIJK MOGELIJK 	NIET 

SVMPTONIEN VAN DEPRESSIE: 	 AANWEZIG AANWEZIG 	AANWEZIG 

I 	Suicidale gedachten, hallucinaties of stervensfantasieen. 	I I 	 I 1 	 I I 
2, 	Huilen. 	 I I 	 I 1 	 I 1 

3. Depressieve stemming (somber, ongelukkig). 	 I I 	 I 1 	 I 1 

4. Uitlatingen over toekomstige hopeloosheid of hulpeloosheid. [ I 	 l 1 	 I 1 

5. Uitlatingen over waardeloosheid. 	 I I 	 I I 	 I I 

6, Verlies van energie, interesse of motivatie. 	 I I 	 I 1 	 I 1 

7. Verlies van eetlust of recent gewichtsverlies. 	 I ] 	 1 I 	 I 1 

8. Uiterlijke verwaarlozing. 	 I 1 	 I 1 	 I I 

9. Stoomissen in normale slaappatroon. 	 I I 	 I I 	 I I 

10. Verlies van seksuele behoefte. 	 I 1 	 I 1 	 I 1 

II. Verlies van plezier. 	 [3 	 I 1 	 l 1 

VERLEDEN 	 AANWEZIG 	AFVVEZIG 

I. Recente suicidepoging of zelfdestructief gedrag (afgelopen jaar). 	 I I 	 I I 

2. Verleden van zelfdestructief gedrag (niet levensbedreigend). 	 I I 	 I I 

3. Verleden van staidepogingen (levensbedreigend). 	 I 1 	 I 1 
4. Recent overlijden van een dierbare of echtscheiding. 	 I 1 	 I 1 

5. Geschiedenis van psychiatrische behandeling (opname of ambulant). 	I 1 	 I I 

6. Geschiedenis van agressiet gewelddadig, of impulsief gedrag. 	 I I 	 I 1 

In veel staten in de VS worden gedetineerden bij de insluitprocedure gescreend op staciderisico met 

behulp van de "Suicide Prevention Screening Guidelines" (SPSG). De screening wordt hierbij 

uitgevoerd door bewaarders. De SPSG beoogt een indicatie te geven van het suIciderisico gedurende 

de eerste drie dagen van insluiting. Het instrument werd in de staat New York ontwikkeld op basis 

van literatuurbestudering en gesprekken met een medische staf, en werd daama onderworpen aan 

betrouwbaarheidsanalyses, oordelen van bewaarders en oordelen van experts op het gebied van 

suicides90. De SPSG bestaat uit vier onderdelen: observaties van degenen die de gedetineerde naar de 

Zie Arboleda-Florez & Holley, 1988. 

Zie Arboleda-Florez & Holley, 1989. 

" flit geeft het aantal herkende suicidale gedetineerden weer; zie paragraaf 7.3. 
Zie Sherman & Morschauser, 1989. 
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inrichting transporteerden (een vraag); persoonlijke kenmerken (tien vragen); gedragskenmerken-

/uiterlijke kenmerken (zes vragen); en eerdere insluitingen (een vraag). Helaas zijn geen gegevens 

bekend over de sensitiviteit en specificiteit van dit screeninginstrument. Onderzoekers claimen echter 

dat het personeel in de penitentiaire inrichtingen tevreden is over de SPSG en dat het aantal suicides 

daalde sinds de introductie van het instrument (bij een stijging van de bevolking in de inrichtingen) 91 . 

In Groot-Brittanie worden gedetineerden bij de insluitprocedure gescreend op sukiderisico met 

behulp van Formulier F2169, waarbij de screening door een verpleegkundige wordt uitgevoerd. Het 

instrument werd ontwikkeld door de "British Prison Service" op basis van een onderzoek dat door 

Liebling en Krarup was uitgevoerd in Britse gevangenissen 92 . Formulier F2169 bestaat uit 13 vragen 

die aan de gedetineerde moeten worden gesteld en uit zes vragen die door de verpleegkundige moeten 

worden ingevuld op basis van observaties en het raadplegen van arrestatiegegevens. Hoewel het 

instrument naar mening van veel functionarissen in Britse gevangenissen een goede bijdrage levert 

aan het herkennen van sukidale gedetineerden, zijn geen gegevens bekend over de sensitiviteit en 

specificiteit van dit screeninginstrument. 

Sinds 1996 worden gedetineerden in de Australische staat New South Wales door verpleeg-

kundigen bij de insluitprocedure gescreend op sukiderisico. Tot 1998 werd dit gedaan met behulp 

van een screeninglijst bestaande uit vragen over het delict, gezondheid, medicatie, alcohol- en drug-

gebruik, psychiatrische geschiedenis en eerdere sukidepogingen. In 1998 werd door de "Taskforce 

into the Reporting of Deliberate Inmate Self-Harm" een nieuw screeninginstrument ontwikkeld dat 

directer inging op sukide-ideatie, sukide-intentie en eerdere sukidepogingen. Deze begrippen 

worden in het nieuwe instrument gemeten door elf vragen met doorvraaginstructies. Het instrument 

zal over enige tijd verplicht worden gebruikt als screeninginstrument, hetgeen betekent dat 

vooralsnog geen gegevens bekend zijn over de sensitiviteit en specificiteit van dit instrument. 

7.2.1 Overeenkomsten en verschillen tussen de buitenlandse screeninginstrumenten 

Wanneer de vier (Anglosaksische) screeninginstrumenten naast elkaar worden gelegd, dan valt op dat 

alle vier instrumenten vragen bevatten over drie clusters: (1) huidig sukidaal toestandsbeeld, (2) 

eerdere sukidepogingen of zelfdestructieve gedragingen, en (3) risicofactoren die min of meer 

onafhankelijk kunnen zijn van huidige sukidaliteit en eerdere sukidepogingen. De screening-

instrumenten verschillen van elkaar in het aantal vragen dat per cluster wordt gesteld en in de 

precieze onderwerpen die met de vragen worden nagegaan. De Canadese Suicide Checklist bevat elf 

vragen over het huidige sukidale symptomen, de Amerikaanse SPSG zeven, het Britse Formulier 

F2169 vier en de Australische Suicide and Self Harm Risk Assessment vijf. Het Canadese instrument 

bevat drie vragen uit het cluster eerdere sukidepogingen en zelfdestructieve gedragingen, het 

Amerikaanse instrument een, het Britse instrument twee, en het Australische instrument twee met 

instructies voor doorvragen. Het Canadese instrument bevat drie vragen uit het cluster risicofactoren 

(overlijden dierbare, eerdere psychiatrische behandeling, geschiedenis van agressie), het Amerikaanse 

instrument acht (o.a. suicide van belangrijk persoon, alcohol- of druggebruik, eerdere psychiatrische 

behandeling, respectabele positie), het Britse instrument dertien (o.a. eerdere psychiatrische 

behandeling, sukidepoging van naaste, zwaar uitgevallen straf, delict, en alcohol- of druggebruik) en 

het Australische instrument twee (niemand om mee te praten en een familiegeschiedenis van suicide). 

9 ' Zie bijvoorbeeld Cox & Morschauser, 1997. 
Zie Liebling & Krarup, 1993. 
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Formulier F2169 (Groot Brittanie). 

(MENTAL HEALTH 	 Tick box if 'YES or where indicated 

Have you suffered from any psychiatric illness in the past? YES/NO 

(What illness, where and when? 

Have you ever deliberately harmed yourself? YES/NO 

CHow and when? 

Have you ever attempted suicide? YES/NO 

(Method tried 

Has any close relative or friend ever attempted suicide? YES/NO 

Are you or have you been preKribed any psychiatric medication/medicine for your "nerves"? •YES/NO 

(Detaib 

Is this your first time in prison? YES/NO 

Were you expecting to be sent to prison? YES/NO (tick if "No") 

Have you received a larger sentence than you were expecting? YES/NO 

Does anyone else know you're in prison? YES/NO (tick V "Nov 

Are you expecting contact with your family and friends? YES/NO (tick V "No") 

Do you use drugs or alcohol? YES/NO 

Do you feel like hurting yourself at the moment? YES/NO 

Are you feeling suicidal? YES/NO 

Does the prisoner seem excessively withdrawn or depressed? YES/NO 

Does the prisoner seem excessively anxious? YES/NO 

Is the prisoner charged/convicted of sexual offences/offences against a child? YES/NO 

Is the prisoner charged with murder/manslaughter? YES/NO 

Is the prisoner charged/convicted of an offence against a relative/partner? YES/NO 

Has concern been expressed by the police, probation or any other agency? YES/NO 

Name and address of latest psychiatric 
hospital/ psychiatrist/community 
psychiatric nurse 

HCO/Nurse Signature 	  

To b. conriderwd bwerimmer 

MEDICAL IN CONFIDENCE 

EJ 

I 

EJ 
C=3 

I 	 

c. 

11.1I.V....-11211i2.\11 	l'Ill.%11.V1:11 FAI.KN.ilinf .  1•1:1:1.INI: 	 ()II 	01IIII.U111 ■ 1 1\ f)/( 	Id) 

Any other information we should know? 	- • • 

This form has been completed during a private interview with the prisoner who is fully aware of the sad= if responses contained is it. 
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Het Australische screeninginstrument bevat buiten deze vragen nog drie vragen over intenties om 

over de suicidaliteit te spreken met anderen en mogelijkheden om de suicidaliteit te verminderen. De 

overeenkomsten tussen de screeninginstrumenten doen vermoeden dat een Nederlands instrument 

voor suiciderisico werkbaar zou kunnen zijn wanneer het Nederlandse instrument hierop zou lijken. 

De Canadese, Britse en Australische screeninginstrumenten worden afgenomen door verpleeg-

kundigen. Het Amerikaanse screeninginstrument wordt afgenomen door bewaarders. In alle gevallen 

zijn deze functionarissen betrokken bij de intake van gedetineerden. Afname van de buitenlandse 

screeninginstrumenten lijkt ongeveer een kwartier in beslag te nemen. Uit deze kenmerken is af te 

leiden dat het Nederlandse screeninginstrument in betrekkelijk korte tijd af te nemen moet zijn en 

zich moet richten op een functionaris die bij de intake van gedetineerden betrokken is. 

7.3. Constructie van het Nederlandse screeninginstrument 
Goede screeninginstrumenten hebben een hoge sensitiviteit, een hoge specificiteit en een hoge 

voorspellende waarde. De sensitiviteit van een screeninginstrument is een maat voor het percentage 

personen dat een ziekte of afwijking heeft en door het screeninginstrument als zodanig wordt 

aangewezen. Voor een screeninginstrument voor suicide geeft de sensitiviteit het percentage personen 

dat terecht als suicidaal wordt onderkend (d/d+b). De specificiteit is een maat voor het percentage 

personen dat niet de ziekte of afwijking heeft en door het screeninginstrument als zodanig wordt 

aangewezen. Voor een screeninginstrument voor suicide geeft de specificiteit het percentage personen 

dat terecht als niet-suicidaal wordt onderkend (a/a+c). De voorspellende waarde van een suicide-

screeninginstrument geeft de kans dat iemand met een bepaalde testuitslag wel/niet suicidaal is. Een 

positief voorspellende waarde geeft de kans op suicidaliteit bij een positieve testuitslag (d/c+d) en een 

negatief voorspellende waarde de kans op niet-suicidaliteit bij een negatieve testuitslag (a/a+b). 

Voor de preventie van suicides is het vooral van belang dat het screeninginstrument een goede 

sensitiviteit heeft. Men wil immers zo weinig mogelijk suicidale gedetineerden missen. Voor een 

goede gang van zaken in de inrichting is het van belang dat het screeninginstrument een goede 

specificiteit en een hoge (positief) voorspellende waarde heeft. Men is immers gebaat bij een goede 

herkenning van niet-suicidale gedetineerden en zo weinig mogelijk gevallen van "vals alarm". 

Hierdoor hoeft men dan weinig onnodige preventiemaatregelen te nemen. In alle gevallen is het van 

belang dat het screeninginstrument bestaat uit duidelijke vragen en duidelijke antwoordcategorieen. 

Onduidelijke vragen of antwoordcategorieen hebben een negatieve invloed op de sensitiviteit en 

specificiteit van het screeninginstrument. 

7.3.1 Keuze van de kenmerken in het screeninginstrument 
Uit hoofdstuk vijf van dit boek werd duidelijk dat de suicideplegers in de periode 1987 tot en met 

begin 1998 zich op een aantal punten onderscheiden van niet-suicidale gedetineerden uit de gewone 

gedetineerdenbevolking. Van de demografische kenmerken blijken een hogere leeftijd, alleen wonen, 
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en vooral het ontbreken van een vaste woon- of verblijfplaats indicatief te zijn voor verhoogd 

sukiderisico. Van de justitiele kenmerken blijken detentie vanwege een gewelddelict, een verleden 

met een eerdere insluiting, een relatief kort detentieverleden en de dreiging of oplegging van een 

lange straf risicofactoren te zijn voor suicide in detentie. Verder wijzen eerdere sukidepogingen of 

zelfdestructieve gedragingen, een meervoudige verslaving en het bestaan van een hulpverlenings-

geschiedenis op verhoogd sukiderisico. Bij een meervoudige verslaving is me name een 

meervoudige verslaving met harddrugs indicatief voor sukiderisico. Bij een hulpverlenings-

geschiedenis maakt het niet uit wat de reden was van de behandeling, waar de behandeling werd 

verricht en of de behandeling intramuraal of ambulant werd verricht. Tot slot wijst het bestaan van 

een psychiatrische stoornis (DSM-IV As-1), met name een psychotische stoornis, op verhoogd 

sukiderisico. Deze risicofactoren vormen dan ook de basis voor de constructie van het 

screeninginstrument voor suicide in detentie". 
Hoewel leeftijd een risicofactor is voor suicide, is met name een leeftijd van 40 jaar of ouder 

indicatief voor suiciderisico. Voor de analyses werden daarom twee categorieen gebruikt voor de 

leeftijd van een gedetineerde: jonger dan 40 jaar, en 40 jaar of ouder. 
Omdat het bij een hulpverleningsgeschiedenis niet uitmaakt wat de reden was van de behandeling, 

waar de behandeling werd verricht en of de behandeling intramuraal of ambulant werd verricht, zou 

men voor de analyses gebruik kunnen maken van informatie over de vraag of iemand al dan niet 

eerder in behandeling is geweest. In de praktijk kunnen contacten met een CAD, bijvoorbeeld 
vanwege een methadonprogramma, echter voor onduidelijkheid zorgen omdat de een zo'n contact 

wel interpreteert als een behandelingscontact terwijl een ander zo'n contact niet als zodanig 
interpreteert. Voor de analyses werd daarom gekeken of een gedetineerde in het verleden contact had 

gehad met een hulpverleningsinstantie vanwege psychische problematiek. Hierbij werd een eerdere 

behandeling aanwezig geacht wanneer iemand behandeling had gehad voor psychische klachten bij 

een PAAZ, APZ, RIAGG of een vrijgevestigd psycholoog of psychiater. 
Zowel het alleen wonen als het ontbreken van een vaste woon- of verblijfplaats zijn indicatief voor 

verhoogd sukiderisico. Het mag duidelijk zijn dat deze twee kenmerken elkaar sterk overlappen. 

Analyses lieten zien dat het ontbreken van een vaste woon- of verblijfplaats een betere indicatie geeft 

van sukiderisico dan alleen wonen. In de analyses werd daarom uitsluitend het wel of niet hebben 

van een vaste woon- of verblijfplaats vlak voor de detentie gebruikt als indicator voor sukiderisico. 

Het aantal eerdere detenties in een huis van bewaring en/of gevangenissen vorrnt een overlap met 

de duur van eerdere detenties. Immers, iemand met een eerdere detentie zal in de meeste gevallen een 

kortere duur van eerdere detenties hebben dan iemand met veel eerdere detenties. Analyses lieten zien 

dat een eerdere detentie een even goede indicatie geeft voor sukiderisico als een relatief kort 

detentieverleden. Aangezien het aantal eerdere detenties gemakkelijker na te vragen is dan de totale 

duur van eerdere detenties, werd het aantal eerdere detenties gebruikt in de verdere analyses. Het 

aantal eerdere detenties werd hierbij opgedeeld in twee categorieen: een eerdere detentie, en geen of 

meer eerdere detenties. 
De dreiging of oplegging van een lange straf vormt een overlap met detentie vanwege een 

gewelddelict. Personen die zijn gedetineerd voor een gewelddelict hebben immers doorgaans een 

Niet na te gaan, maar wel waarschijnlijk, is of een (eerdere) opname in een justitiele behandelinrichting een 
risicofactor is voor suicide. Voor persoonlijkheid-, angst- en stemmingsstoomissen is weliswaar geen directe 
relatie te leggen met sukiderisico, maar is voorzichtigheid waarschijnlijk eveneens geboden. Vanwege het 
veelvuldig ontbreken van informatie zijn deze kenmerken echter niet in de vergelijkingen opgenomen. 
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hogere strafdreiging dan personen die zijn gedetineerd voor een ander delict. Hoewel analyses met 

beide kenmerken lieten zien dat beide kenmerken onafhankelijk van elkaar iets zeggen over 

sukiderisico, was de toegevoegde waarde van de kenmerken ten opzichte van elkaar slechts beperkt. 

Aangezien het delict waarvoor iemand is ingesloten gemakkelijker is na te gaan dan zijn of haar 

strafdreiging, werd besloten om de verdere analyses uit te voeren met behulp van het delict" 

waarvoor iemand was ingesloten. Hierbij werden opnieuw twee categorieen gehanteerd. De eerste 

categorie werd gevormd door de misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid (Titel XVIII Sr, art. 274- 

286), misdrijven tegen het leven gericht (Titel XIX en XIXa Sr, art. 287-296), mishandeling (Titel 

XX Sr, art. 300-306) en het veroorzaken van de dood of van lichamelijk letsel door schuld (Titel XXI 

Sr, art. 307-309). De tweede categorie werd gevormd door alle overige overtredingen en misdrijven. 

Uit analyses blijkt dat een verleden van meervoudig harddruggebruik een betere voorspelling 

oplevert van sukiderisico dan een verleden van meervoudig middelengebruik (ongeacht de 

middelen). In de analyses werd daarom bekeken of de gedetineerden in het verleden al dan niet 

tenminste een keer per week harddrugs had gebruikt in combinatie met softdrugs (tenminste drie keer 

per week), alcohol (tenminste drie keer per week grote hoeveelheden) of medicijnen (tenminste een 

keer per week niet-therapeutische hoeveelheden). 

In de analyses' werden de woonsituatie, hulpverleningsgeschiedenis, leeftijd, het delict en een 

verleden van meervoudig harddruggebruik en eerdere detenties in samenhang met elkaar bekeken. Dit 

wil zeggen dat de invloed van een kenmerk op sukidaliteit werd bekeken, daarbij rekening houdend 

met de invloed van andere kenmerken op sukidaliteit. De analyses lieten zien de belangrijkste 

voorspeller van sukiderisico wordt gevormd door een hulpverleningsgeschiedenis (B=27). Dit 

kenmerk wordt in volgorde van belangrijkheid gevolgd door respectievelijk het ontbreken van een 

vaste woon- of verblijfplaats (B=23), leeftijd van 40 jaar of ouder (B=17), verleden van een eerdere 

detentie (B=14) en verleden van meervoudig harddruggebruik (B=13). Deze risicofactoren bleken 

onafhankelijk van elkaar een statistisch significante bijdrage te leveren aan de voorspelling van 

sukiderisico. Daarom werd besloten deze kenmerken in het screeninginstrument op te nemen. Een 

insluiting vanwege een gewelddelict voegde geen belangrijke waarde meer toe aan de voorspelling en 

werd daarom niet in het screeninginstrument opgenomen. 

Het was niet mogelijk om een verleden van eerdere sukidepogingen of zelfdestructieve 

gedragingen in de statistische analyses met de andere kenmerken op te nemen. Uit de controlegroep 

van niet-sukidale gedetineerden waren namelijk de gedetineerden verwijderd die in het verleden een 

sukidepoging hadden ondernomen met een hoge kans op overlijden. Het contrasteren van 

sukideplegers met de controlegroep zou voor dit kenmerk daardoor een vertekend beeld opleveren. 

Een afzonderlijke bepaling van het belang van eerdere sukidepogingen of zelfdestructieve 

gedragingen %  liet zien dat dit kenmerk een gewicht had van 13 (B=13). Omdat dit gewicht vrij groot 

is, werden eerdere sukidepogingen of zelfdestructieve gedragingen in het instrument opgenomen. 

94  Bovendien was de strafdreiging onbekend voor veel gedetineerden uit de controlegroep. 
95  Analyses werden uitgevoerd met behulp van een (stapsgewijze) logistische regressie. In deze analyse werden 

alleen gedetineerden opgenomen waarvan informatie voorhanden was over alle risicofactoren. Dit 
resulteerde in een groep van 51 sukideplegers en 200 niet-sukidale gedetineerden. De vastgestelde 
gewichten werden daarna gebruikt om na te gaan hoe de resterende 21 niet-sukidale gedetineerden en 44 
sukideplegers zouden hebben gescoord. Bij de missende gegevens werden de groepsgemiddelden ingevuld. 
Het uiteindelijke model leverde een goede voorspelling op, X 2(5)=96.7, p<.001, Goodness of fit 249.789. 
Hierbij werden sukideplegers vergeleken met de oorspronkelijke controlegroep (inclusief gedetineerden met 
sukiderisico) en werd geen rekening gehouden met de invloed van andere kenmerken op sukiderisico. 
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Het was niet mogelijk om psychotische stoomissen of andere DSM-IV As-1 stoomissen in de 

vergelijkende analyses op te nemen. In de controlegroep van niet-suicidale gedetineerden was 

hierover namelijk vaak niets bekend, dit in tegenstelling tot de suicideplegers waar hierover meestal 

wel informatie voorhanden was. Het contrasteren van stacideplegers met de controlegroep zou voor 

dit kenmerk daardoor een vertekend beeld opleveren. Desondanks mogen psychotische stoomissen of 

andere DSM-IV As-1 stoomissen niet ontbreken in een screeninginstrument voor stacid :risico. Deze 

kenmerken blijken immers duidelijke voorspellers te zijn voor su'iciderisico. Daarom werd besloten 

om deze kenmerken met een gewicht van 24 op te nemen in het screeninginstrument. 

Suicidale uitlatingen van een gedetineerde moeten serieus worden genomen. Dergelijke uitlatingen 

duiden niet altijd op hoog suiciderisico maar duiden wel altijd op het bestaan van problemen bij de 

gedetineerde. Suicidale uitlatingen roepen dus in ieder geval om een inschatting van de suicidaliteit 

door een functionaris die ervaren is in het maken van dergelijke inschattingen. Ook suicidepogingen 

die kort voor binnenkomst zijn ondemomen in een politiebureau, op het parket of tijdens het transport 

van de gedetineerde vragen om extra aandacht in een diagnostisch vervolggesprek. Daarom werden 

recente suicidale uitlatingen en suicidepogingen (voorafgaande aan en tijdens de intake) met een 

gewicht van 24 opgenomen in het screeninginstrument. 

Al met al werd dus besloten om het meetinstrument te laten bestaan uit vragen over (1) de leeftijd, 

(2) de woonsituatie, (3) een verleden van eerdere detenties, (4) een verleden van meervoudig 

harddruggebruik, (5) een hulpverleningsgeschiedenis voor psychische klachten, (6) psychotische 

stoomissen of andere DSM-IV As-1 stoornissen, (7) eerdere suicidepogingen of zelfdestructieve 

gedragingen en (8) recente suicidale uitlatingen en suicidepogingen van de gedetineerde. 

7.3.2 Bepaling van de grenswaarde voor hoog versus laag sukiderisico 

In de afgelopen jaren pleegde gemiddeld ongeveer een op de 1000 gedetineerden in de dagelijkse 

gedetineerdenbevolking suicide. Bij zo'n zeldzame gebeurtenis wordt de beste voorspelling gevormd 

door te stellen dat niemand suicide zal plegen. In 999 van de 1000 gevallen is deze voorspelling juist 

maar het levert geen enkele herkende suicidepleger op. Met andere woorden: bij deze voorspelling is 

de specificiteit (percentage laag-risico gevallen juist voorspeld) vrijwel 1 maar de sensitiviteit 

(percentage hoog-risico gevallen juist voorspeld) vrijwel 0. De voorspelling dat iedere gedetineerde 

hoog suiciderisico heeft, levert voor alle stacideplegers een juiste voorspelling op maar !evert voor 

geen van de anderen een juiste voorspelling op (sensitiviteit 1, specificiteit vrijwel 0). Het is dus 

noodzakelijk om een keus te maken tussen een optimale verhouding van sensitiviteit en specificiteit 

van het screeninginstrument. Met andere woorden: het is noodzakelijk een keus te maken voor een 

optimum tussen het juist herkennen van veel gedetineerden met laag suiciderisico en het juist 

herkennen van veel gedetineerden met hoog suiciderisico. 

Gesprekken met psychologen in penitentiaire inrichtingen leidden tot de indruk dat ongeveer een 

kwart van alle gecietineerden van inkomstafdelingen tijdens de insluiting wordt gezien door een 

inrichtingspsycholoog. Dit zijn doorgaans gedetineerden waarbij er reden is om aan te nemen dat zij 

kampen met psychische problematiek. Wanneer men de afzonderlijke voorspellers van suiciderisico 

bekijkt dan valt op dat al deze kenmerken duiden op enige mate van bijzonderheid. Gedetineerden 

zonder vaste woon- of verblijfplaats kampen niet zelden met sociale of psychische problematiek. 

Gedetineerden met een hulpverleningsgeschiedenis kampen tijdens de insluiting nogal eens met de 

problematiek die eerdere behandeling noodzakelijk maakte. Relatief oudere gedetineerden kunnen 

zich in de inrichting geisoleerd voelen ten opzichte van andere, meestal veel jongere, gedetineerden. 
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Gedetineerden met een verleden van meervoudig harddruggebruik kampen tijdens de insluiting niet 

zelden nog met verslavingsproblematiek en onthoudingsverschijnselen. Gedetineerden met een 

eerdere detentie voelen zich nogal eens niet op hun gemak tijdens de insluiting en gedetineerden die 

worden verdacht van een gewelddelict kampen niet zelden met schuldgevoelens en angst voor een 

lange straf. Gedetineerden met een psychotische stoornis of een andere DSM-IV As-1 stoomis en 

mogelijk suicidale gedetineerden behoeven natuurlijk ook extra zorg. Met ande:e woorden: 

gedetineerden die voldoen aan een of meer kenmerken uit het screeninginstrument behoren 

waarschijnlijk voor een belangrijk deel tot de groep gedetineerden die gewoonlijk wordt aangemeld 

bij het Psycho-Medisch Overleg (PMO) in de inrichting. Al met al hoeft een specificiteit van 

ongeveer .75 dus niet te leiden tot onoverkoombare problemen in penitentiaire inrichtingen. 

Bij de bepaling van de grenswaarde van het screeninginstrument was het van belang dat het 

instrument een duidelijke waarde zou opleveren voor de penitentiaire praktijk. In dit kader was de 

constatering van belang dat 44 procent van de suicideplegers in de periode 1987-1998 als suicidaal 

was herkend (zie hoofdstuk 4). Het screeninginstrument moest, om voor de praktijk van nut te zijn, in 

ieder geval veel meer herkende suicideplegers opleveren dan deze 44 procent. 
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De grafiek geeft het percentage juiste voorspellingen weer bij verschillende grenswaarden. Bij een 

grenswaarde van 44 is het percentage juist herkende suicideplegers gelijk aan het percentage dat voor 

de suicide als suicidaal was onderkend in de praktijk (44%). Bij een grenswaarde van 17 wordt 75 

procent van de niet-suicidale gedetineerden juist herkend als niet behorend tot de risicogroep voor 

suicide. Het optimum wordt geleverd bij een grenswaarde van 24. Wanneer gedetineerden met een 

score van 24 of hoger worden beschouwd als gedetineerden met verhoogd suiciderisico, worden 89 

procent van de suicideplegers en 82 procent van de niet-suicidale gedetineerden juist herkend. Het 

mag duidelijk zijn dat een herkenning van 89 procent van de suicideplegers een duidelijke 

meerwaarde heeft voor de praktijk omdat daarin 44 procent was herkend als suicidaal. Ook is een 

percentage van 18 procent voor "vals alarmen" acceptabel omdat dit minder is dan de eerder gestelde 

acceptabele grens van 25 procent. Gegeven het lage percentage missers (11%) en het acceptabele 

percentage "vals alarmen" (18%) is een grenswaarde van 24 dus een goede keus. Gedetineerden met 

een score van 24 of hoger op het screeninginstrument moeten dus worden beschouwd als 

gedetineerden met verhoogd suiciderisico. Bij deze grenswaarde heeft het screeninginstrument (voor 

de vragen 1-5) in de onderzoeksgroep een sensitiviteit van .89 en een specificiteit van .82. 



- 
Controlegroep 	Sufcideplegers 	Totaal 

Score lager dan 24 op de 	181 	 10 	Voorspellende 

vragen 1-5 	 waarde .95 

Score 24 of hoger op de 	 40 	 85 	Voorspellende 

vragen 1-5 	 waarde .68 

Specificiteit .82 	Sensitiviteit .89 

Niet-suicidaal volgens 	 ?? 	 5 	Voorspellende 

volledige instrument 	 waarde onbekend 

Suit idaal volgens 	 ?? 	 90 	Voorspellende 
volledige instrument 	 waarde onbekend 

Specificiteit 	Sensitiviteit .95 

onbekend 
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7.3.3 Voorspellende waarde van het screeninginstrument 

In het onderzoek "Suicides in detentie" werden 95 sukideplegers vergeleken met 221 niet-suicidale 

gedetineerden. Binnen deze twee groepen was het mogelijk om met vijf kenmerken (vragen 1-5) in 

het screeninginstrument 85 sukideplegers en 181 niet-stficidale gedetineerden juist te voorspellen. 

Met het volledige screeninginstrument van acht vragen waren nog een verdere vijf sukideplegers juist 

te onderkennen. Tenminste drie van de tien nog niet onderkende overledenen hadden een 

psychotische stoomis, een overledene had een andere DSM-IV As-1 stoomis (stemmingsstoomis) en 

een overledene was een meervoudig harddruggebruiker met een verleden van eerdere 

sukidepogingen of zelfdestructieve gedragingen. Met behulp van het volledige screeninginstrument 

zou derhalve 95 procent van de sukideplegers vooraf als sukidaal zijn onderkend. 

In de onderzoeksgroepen had het screeninginstrument van vijf kenmerken (vragen 1-5) een positief 

voorspellende waarde van .68 (85/125) en een negatief voorspellende waarde van .95 (181/191). Dit 

resultaat werd echter bereikt met 95 gedetineerden met (gebleken) hoog suiciderisico op een totaal 

van 316 gedetineerden. In de penitentiaire praktijk zal het screeninginstrument een lagere positief 

voorspellende waarde hebben en een hogere negatief voorspellende waarde omdat veel minder 

gedetineerden hoog su'iciderisico hebben. Wanneer bijvoorbeeld een procent van een 

gedetineerdenbevolking van 1000 gedetineerden hoog stficiderisico heeft dan heeft het screening-

instrument van vijf kenmerken in gelijkblijvende omstandigheden een positief voorspellende waarde 

van .05 en een negatief voorspellende waarde van .999. Wanneer tien procent van een 

gedetineerdenbevolking van 1000 gedetineerden hoog suiciderisico heeft dan is de positief 

voorspellende waarde in gelijkblijvende omstandigheden .35 en de negatief voorspellende waarde 

.985. De precieze waarden van het screeninginstrument zijn dus afhankelijk van het aantal 

gedetineerden met hoog suiciderisico in de penitentiaire praktijk. Bovendien is niet bekend hoeveel 

gedetineerden suicidale uitlatingen doen tegenover verpleegkundigen. De voorspellende waarden van 

het screeninginstrument kunnen dus uitsluitend na vervolgonderzoek worden gegeven. 

7.3.4 Waarde voor de penitentiaire praktijk 

De totaalscore op het screeninginstrument geeft weer of een gedetineerde at dan niet behoort tot de 

risicogroep voor suicide. Bij een score van 23 of lager behoort de gedetineerde niet tot de risicogroep 

en bij een score van 24 of hoger behoort de gedetineerde wel tot de risicogroep. Om de totaalscore te 

verkrijgen moeten de punten bij alle vragen worden opgeteld. De totaalscore kan varieren van nut 

punten tot 155 punten. Gedetineerden met een hoge totaalscore behoren duidelijker tot de risicogroep 

dan gedetineerden met een lagere totaalscore. Het is niet automatisch zo dat gedetineerden met een 
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hoge totaalscore een hoger sukiderisico hebben dan gedetineerden met een lagere totaalscore, al zegt 

de totaalscore mogelijk wel jets over het sukiderisico. Slechts weinig niet-sukidale gedetineerden 

haalden namelijk hoge scores. Zo scoorde minder dan een procent van de niet-sukidale gedetineerden 

en meer dan eenderde van de sukideplegers hoger dan 44 punten. 

Met behulp van het screeninginstrument zou elke casus in dit boek als potentieel sukidaal zijn 

aangewezen. Bij de casus in hoofdstuk vier gaat het om een 47-jarige man die voor de tweede keer 

was gedetineerd en kampte met een DSM-IV As-1 stoornis. Hij had een vaste woon- of verblijfplaats 

en geen hulpverleningsgeschiedenis, verslaving of verleden met eerdere sukidepogingen. Deze man 

zou dus 55 punten hebben gescoord. De casus in hoofdstuk vijf beschrijft een zwervende meervoudig 

harddruggebruiker die kampte met een psychotische stoornis. Deze man zou een score hebben 

behaald van 60 punten. De casus in hoofdstuk zes laat een 49-jarige man zien die een verleden had 

van hulpverlening voor psychische klachten. Ook had de man eerder sukidepogingen ondernomen en 

had hij een stemmingstoornis. De totaalscore van deze man zou dus 81 zijn geweest. De casus in 

hoofdstuk zeven, tenslotte, beschrijft een man van 63 met een verleden van psychiatrische 

hulpverlening. Deze man zou dus 44 punten hebben gescoord op het screening-instrument. 

Wanneer het Nederlandse gevangeniswezen in het verleden de beschikking zou hebben gehad over 

het screeninginstrument dan zou men niet alleen de gedetineerden uit de casulstiek hebben herkend 

als risicogroep. In totaal zou 95 procent van de sukideplegers als risicogroep zijn aangewezen. Men 

zou iedere vrouwelijke sukidepleger als potentieel sukidaal hebben onderkend. Analyse laat zien dat 

de zes vrouwelijke sukideplegers op het screeninginstrument een score zouden hebben behaald van 

respectievelijk 24, 40, 47, 53, 68 en 89 punten. Tevens zou de "modelgedetineerde" waarvan niemand 

had onderkend dat de gedetineerde sukidaal was (zie hoofdstuk 1) zijn herkend als potentieel 

sukidaal. Het instrument is dus in staat om mannelijke en vrouwelijke sukideplegers goed te 

onderscheiden 97 . 

In drie penitentiaire inrichtingen (Rotterdam "De Schie", Penitentiair Complex Scheveningen, "De 

Eenhoorn" te Zwaag) werd het screeninginstrument uitgetest in een vooronderzoek. Bij een dertigtal 

gedetineerden werd het instrument binnen een dag na binnenkomst van de gedetineerde afgenomen 

door een verpleegkundige. Het vooronderzoek liet zien dat het screeninginstrument een waardevol en 

handzaam instrument kan zijn. Gebruik van het instrument kostte de verpleegkundigen slechts een 

extra tijdsinvestering van ongeveer drie tot vijf minuten. De vragen vormden al onderdeel van de 

gebruikelijke intake zodat het navragen van de vragen geen extra tijd kostte. Alleen het invullen van 

het instrument vereiste een extra inspanning. Het instrument is derhalve in luttele minuten af te 

nemen. Het vooronderzoek liet ook zien dat de vragen en antwoorden weinig interpretatieproblemen 

opleverden". De vragen waren voor de verpleegkundigen goed te begrijpen en de antwoorden waren 

naar hun mening gemakkelijk te verkrijgen. De eenvoudige .0/nee antwoorden werden als zeer helder 

beschouwd. De verpleegkundigen hadden geen problemen met het optellen van de scores tot een 

totaalscore en vonden dat de totaalscore gemakkelijk te interpreteren was. De gedetineerden die 

werden geIdentificeerd met het instrument bleken tal van emotionele problemen te hebben. De meeste 

van de geklentificeerde gedetineerden zouden na de intake ook gewoonlijk al zijn doorverwezen voor 

Helaas kan vanwege te veel missende gegevens niet worden bepaald hoe de jeugdige suicideplegers zouden 
hebben gescoord op het screeninginstrument. 

98  Naar aanleiding van het vooronderzoek werden enkele vragen lets anders geformuleerd. Ook werd de 
volgorde van de vragen gewijzigd omdat dit meer in overeenstemming zou zijn met de vraagvolgorde die 
doorgaans wordt aangehouden tijdens de intake. 



106 	 Blaauw en Kerkhof 

een vervolggesprek. Het screeninginstrument werd door de verpleegkundigen en psychologen als 

helder en overzichtelijk beschouwd en gezien als een nuttig hulpmiddel voor het diagnostisch 

vervolggesprek. 

7.4 Het diagnostisch vervolggesprek 

Het in kaart brengen van suiciderisico is een complexe aangelegenheid die inzicht vere:st in tal van 

gevoelens, gedachten en leefomstandigheden van de gedetineerde. Suicidaliteit is persoonsgebonden 

en kan varieren van moment tot moment en van situatie tot situatie en kan worden gevoed door 

redenen die bij de meeste mensen niet leiden tot suicidaliteit. Dit alles betekent dat de suicidaliteit 

alleen goed kan worden ingeschat wanneer in een eon op een gesprek met de gedetineerde wordt 

gesproken over de inhoud van suicidaliteit en de aanleidingen voor suicidaliteit. 

Gedachten over een mogelijk toekomstige suicidepoging, oftewel suicide-ideatie, zijn goed in 

kaart te brengen met behulp van de "Scale for Suicidal Ideation" van Beck, Kovacks en Weissman 

(1979). flit instrument bevat vragen over de frequentie en duur van suicidale gedachten, over de wens 

om te !even en te sterven, over de mate van controle over de suicide-ideatie, en over de 

karakteristieken van de mogelijk uit te voeren suicidepoging. Wanneer geen gebruik wordt gemaakt 

van dit instrument, is het nog steeds verstandig te vragen naar de houding van de gedetineerde ten 

aanzien van het leven en de dood, de frequentie en duur van gedachten aan het plegen van suicide, 

plannen en ondernomen stappen om een suicidepoging te ondernemen, motieven, voorbereidingen 

voor de dood (afscheidsbrief, betalen van rekeningen, ergens onderbrengen van huisdieren, 

enzovoort) en de verwachting in staat te zijn een suicidepoging te ondernemen. Bij een sterke suicide-

ideatie is de kans op suicide niet denkbeeldig. 

Gedetineerden die in het verleden een suicidepoging hebben ondemomen met een hoge kans op 

overlijden, hebben bij hoge suicide-ideatie ontegenzeggelijk een verhoogde kans op suicide. De 

Suicide Intent Scale van Beck, Schuyler en Herman (1974) is een geschikt instrument om na te gaan 

of eerdere gedachten, bedoelingen en voorbereidingen bij een eerdere su'icidepoging op sterven waren 

gericht. Wanneer geen gebruik wordt gemaakt van dit instrument, is het nog steeds verstandig om 

voor eerdere suicidepogingen of zelfdestructieve gedragingen na te gaan wat de bedoelingen, 

gedachten en voorbereidingen waren, welke methode werd gebruikt en waarom de poging niet tot de 

dood leidde. 
Zoals bleek uit hoofdstuk zes van dit boek kunnen uitlokkende factoren voor suicide zeer divers 

zijn. Relatieproblemen, problemen met de ouders of kinderen, gevoelens van eenzaamheid, 

problemen in het leggen of onderhouden van sociale contacten, lichamelijke handicaps of ziekten, 

werkeloosheid, verslavingsproblematiek, bedreigingen, pesterijen en tat van andere factoren kunnen 

leiden tot suicide-ideatie. Sommige van deze factoren kunnen een grote rot spelen met betrekking tot 

de suicidaliteit. Het is daarom zaak om na te gaan welke factoren van invloed zijn op de suicidaliteit. 

Hierbij dient vooral te worden nagegaan of de gedetineerde zich bedreigd voelt door anderen omdat 

hoofdstuk zes uitwees dat disproportioneel veel suicidepogers dit gevoel hebben. 

In hoofdstuk zes van dit boek bleek dat suicidepogers depressiever zijn dan niet-suicidale 

gedetineerden en dat zij vaker een agressief karakter hebben en negatieve toekomstverwachtingen. 

Wanneer de scores van de gedetineerden op de depressievragenlijst", de hopeloosheidvragenlijse ®  en 

99  CES-D: Zie Radloff, 1977. 
BHS: Zie Beck, Weissman, Lester & Trexler, 1974. 
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de woedevragenlijstm als voorspellers worden genomen voor sukidaliteit en worden toegepast op de 

sukidepogers en de niet-sukidale onderzoeksgroep in dit onderzoek, dan is 79 procent van de 

sukidepogers juist te voorspellen en 83 procent van de niet-sukidale groep. Gegeven het aantal juiste 

herkenningen zijn een depressieve stemming, negatieve toekomstverwachtingen en een agressief 

karakter goede voorspellers voor sukiderisico. Gegeven het aantal foute herkenningen kan men 

echter niet met deze emoties volstaan voor het voorspellen van sukiderisico. Desordanks is het 

verstandig om deze kenmerken aan de orde te stellen in een gesprek over sukidaliteit van een 

gedetineerde. 

Al met al zou in een vervolggesprek, na een score van 24 of meer op het screeninginstrument, in 

een een op een gesprek met de gedetineerde aandacht moeten worden besteed aan sukide-ideatie, 

sukide-intentie bij een eerdere sukidepoging, uitlokkende factoren voor suicide, gevoelens van 

bedreiging, depressieve stemming, negatieve toekomstverwachtingen en een agressief karakter. 

7.5. Samen vatting en discussie 
In buitenlandse gevangenissystemen bestaan slechts enkele screeninginstrumenten voor suicide. Deze 

instrumenten hebben met elkaar gemeen dat vragen worden gesteld over drie clusters: (1) huidig 

sukidaal toestandsbeeld, (2) eerdere sukidepogingen of zelfdestructieve gedragingen, en (3) 

risicofactoren die onafhankelijk kunnen zijn van huidige sukidaliteit en eerdere sukidepogingen. De 

instrumenten verschillen echter van elkaar in het aantal vragen dat wordt gesteld per cluster en in de 

precieze onderwerpen die daarbij worden behandeld. Met name de nagevraagde risicofactoren 

verschillen tussen de buitenlandse screeninginstrumenten. 

Het Nederlandse screeninginstrument werd geconstrueerd op basis van de kenmerken die 

onderscheid bleken te maken tussen sukideplegers in Nederlandse penitentiaire inrichtingen in de 

periode 1987-1998 en niet-sukidale gedetineerden. De belangrijkste voorspellers voor sukiderisico, 

die op hun waarde konden worden onderzocht waren achtereenvolgens een hulpverlenings-

geschiedenis voor psychische klachten, het ontbreken van een vaste woon- of verblijfplaats, een 

leeftijd van 40 jaar of ouder, een verleden van een eerdere detentie en een verleden van meervoudig 

harddruggebruik. Aan het screeninginstrument werden drie vragen toegevoegd die niet op hun waarde 

konden worden onderzocht maar desondanks indicatief zijn voor sukiderisico: eerdere suicide-

pogingen of zelfdestructieve gedragingen, psychotische stoornissen of andere DSM-IV As-1 

stoornissen, en sukidale uitlatingen van de gedetineerde. Het uiteindelijke screeninginstrument 

bestaat hierdoor uit acht vragen. 

Het Nederlandse screeninginstrument laat sterke overeenkomsten zien met de buitenlandse 

screeninginstrumenten. In het Nederlandse screeninginstrument is een vraag opgenomen over eerdere 

sukidepogingen of zelfdestructieve gedragingen. Ook bevat het Nederlandse screening-instrument 

een vijfial vragen over risicofactoren die onafhankelijk kunnen zijn van huidige sukidaliteit en 

eerdere sukidepogingen. Tevens is in het Nederlandse screeninginstrument een vraag opgenomen 

over de aanwezigheid van een psychotische stoornis of een andere DSM-IV As-1 stoornis. In de 

buitenlandse instrumenten zijn de stoornissen niet met name genoemd. Het Nederlandse 

screeninginstrument bevat, in tegenstelling tot de buitenlandse instrumenten, geen expliciete vragen 

over het huidige sukidale toestandsbeeld. De vraag in het screeninginstrument over suicidale 

1° ' STAEI: Zie Spielberger, 1979. 
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uitlatingen van de gedetineerde wordt namelijk niet expliciet gesteld aan de gedetineerde maar wordt 

uitsluitend ingevuld wanneer de gedetineerde daar zelf opmerkingen over maakt. Vragen over 

suicide-ideatie worden overgelaten aan de functionaris die een vervolggesprek aangaat met de 

gedetineerde, ails er niets op tegen om ook bij de screening hierover expliciete vragen te stellen. 

Op basis van het onderzoek "Suicides in detentie" is niet precies te bepalen hoe groot de 

specificiteit is van het volledige screeninginstrument. Van niet-suicidale gedetineerden was namelijk 

niet altijd bekend of er al dan niet sprake was van een psychiatrische stoornis. Bovendien is niet 

bekend hoeveel gedetineerden suicidale uitlatingen doen tegenover verpleegkundigen. Daarnaast zijn 

de voorspellende waarden van het screeninginstrument afhankelijk van het aantal gedetineerden met 

hoog suiciderisico in de penitentiaire praktijk. De voorspellende waarden van het screeninginstrument 

kunnen dus uitsluitend na vervolgonderzoek worden gegeven. 

Met behulp van vijf kenmerken uit het screeninginstrument (vragen 1-5) blijkt het achteraf 

mogelijk te zijn om 89 procent van de suicideplegers in de periode 1987-1998 te herkennen 

(sensitiviteit .89) bij een grenswaarde van 24. Het volledige screeninginstrument van acht vragen 

weet zelfs 95 procent van de surcideplegers te herkennen (sensitiviteit .95). Het aantal herkende 

suicideplegers is hiermee zeer hoog, zeker vanuit het gegeven dat niet meer dan de helft van dit 

percentage (44%) voor de suicide als suicidaal was onderkend in de praktijk. De zeer goede 

herkenning van de sulcideplegers gaat gepaard met een totaal van 18 procent foutief herkende niet-

suicidale gedetineerden. Dit percentage wordt als acceptabel beschouwd omdat naar schatting een 

kwart van alle gedetineerden tijdens de insluiting wordt gezien door een psycholoog en omdat 

gedetineerden met een resultaat van 24 of meer op het screeninginstrument waarschijnlijk voor het 

grootste deel behoren tot de groep gedetineerden die gewoonlijk wordt aangemeld bij het Psycho-

Medisch Overleg in de inrichting. 

Een uitslag van 24 of meer op het screeninginstrument vereist een vervolggesprek waarin de 

feitelijke inschatting van het staciderisico centraal staat. In het vervolggesprek zou aandacht moeten 

worden besteed aan suicide-ideatie, suicide-intentie bij een eerdere suicidepoging, uitlokkende 

factoren voor suicide waaronder bedreigingen door anderen, depressieve stemming, negatieve 

toekomstverwachtingen en de mate waarin de gedetineerde opvliegend van aard is. 

Er is alle reden om aan te nemen dat het screeninginstrument van grote waarde kan zijn voor de 

penitentiaire praktijk. Wanneer het Nederlandse gevangeniswezen in het verleden de beschikking zou 

hebben gehad over het screeninginstrument dan zou men 95 procent van de suicideplegers hebben 

herkend als risicogroep. Ook zou een goede identificatie hebben plaatsgevonden van iedere 

vrouwelijke suicidepleger, iedere casus in dit boek, en de suicidepleger die als "modelgedetineerde" 

werd beschouwd. Tevens zouden meer gedetineerden met ernstige emotionele problematiek als 

zodanig zijn herkend. Een vooronderzoek in drie penitentiaire inrichtingen laat daarnaast zien dat 

verpleegkundigen een positieve houding hebben ten aanzien van het screeninginstrument en dat zij 

het instrument in korte tijd zonder veel moeite kunnen afnemen. Het instrument is dus waarschijnlijk 

waardevol en eenvoudig in het gebruik. 



Naam gedetineerde: 	 Geboortedatum: 	 Celnummer: 

Datum intake: 	 Tijdstip intake: 

Naam verpleegkundige: 	 Inrichting: _  
Kenmerk 	 Omschrijving 	 Nee 	Ja 

1 	Leeftijd 40+ 	 De gedetineerde is 40 jaar of ouder. 	 0 	17 

2 	Geen vaste woon- of 	In de periode kort vo6r de insluiting heeft de gedetineerde geen 	0 	23 

verblijfplaats 	 vaste woon- of verblijfplaats. 

3 	Een eerdere detentie 	De gedetineerde is in het verleden ken keer eerder ingesloten 	0 	14 

geweest in een huis van bewaring of gevangenis. De huidige 

detentie vormt dus de tweede detentie. 

4 	Verleden van meervoudig 	De gedetineerde heeft in het verleden (tenminste den maal per 	0 	13 

harddruggebruik 	week) harddrugs gebruikt in combinatie met: (tenminste den) 

a softdrugs (tenminste drie maal per week) 

b grote hoeveelheden alcohol (tenminste drie maal per week) 

c niet-therapeutische hoeveelheden medic ijnen (tenminste den 

maal per week). 

5 	Hulpverleningsgeschiedenis 	De gedetineerde heeft ooit behandeling gehad voor psychische 	0 	27 

voor psychische klachten 

	

	klachten bij een PAAZ, APZ, RIAGG of een vrijgevestigd 

psycholoog of psychiater. 

6 	Psychotische stoornis of 	De gedetineerde heeft in de afgelopen vijf jaar de diagnose 	0 	24 

een andere DSM-IV As-1 	schizofrenie 	(of een 	andere 	psychotische 	stoornis), 	angst-, 

stoornisl 	 stemmings-, somatoforme - of dissociatieve stoomis gekregen. 

7 	Eerdere suIcidepogingen of 	De gedetineerde heeft zich in het verleden opzettelijk gesneden, 	0 	13 

zelfdestructief gedrag 	vergiftigd of verwond of heeft geprobeerd zich te verhangen, te 

verdrinken, te laten verongelukken, enzovoort. 

8 	Suitidale uitlatingen of 	De gedetineerde maakt tijdens de intake opmerkingen die 	0 	24 

suitidepogingen tijdens 	kunnen wijzen op stacidaliteit of heeft dit gedaan tijdens de 

huidige rechtsgang 	insluiting in het politiebureau, op het parket of tijdens het 

transport of heeft op den van deze plaatsen een stacidepoging 

ondernomen. 

Totaalscore 	 Waarschuw het PM0 bij 24 punten of meer 	Totaal 
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1 

Instrument voor screening op suIciderisico (Blaauw en Kerkhof, 1999) 

Deze vraag mag uitsluitend met ja worden beantwoord wanneer een duidelijke diagnose is gesteld. Een 

hulpverleningsgeschiedenis voor psychische klachten vormt geen afdoende indicatie voor het bestaan van 

een diagnostiseerbare stoomis. 

Wanneer de indruk bestaat dat de gedetineerde suIcidaal is, zonder dat dit hoeft te blijken uit 
het screeninginstrument, moet het PM0 van dit vermoeden op de hoogte worden gesteld. 

Aangemeld bij 	  (lid PMO) op de datum 	. om 	 uur. 

Score gemeld bij 	 (BSD) op de datum 	 om 	 uur. 
Z.O.Z 
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Opmerkingen bij het screeninginstrument 

Wees zo volledig mogelijk in uw opmerkingen na afname van het screeninginstrument. Deze opmerkingen 

kunnen de basis vormen voor het vervolggesprek waarin het sukiderisico wordt vastgesteld. Vergeet vooral niet 

om de bevindingen bij vragen Slot en met 8 op te schrijven. 

Opmerkingen bij vraag 1: 

Opmerkingen bij vraag 2: 

Opmerkingen bij vraag 3: 

Opmerkingen bij vraag 4: (Geef hierbij de stoffen weer of verwijs naar het medisch dossier) 

Opmerkingen bij vraag 5: (onder meer wat voor instantie en voor welke problemen?) 

Opmerkingen bij vraag 6: (onder meer welke stoomissen zijn aanwezig? Wat was de bron?) 

Opmerkingen bij vraag 7: (geef weer welke gedragingen werden vertoond, wanneer dat was en waar dat was) 

Opmerkingen bij vraag 8: (onder meer welke uitlatingen werden door de gedetineerde gemaakt of weike 

zelfdestructieve gedragingen werden ondemomen. Gee! ook weer tegen wie en wanneer opmerkingen werden 

gemaakt of wanneer de suIcidale/zelfdestructieve gedragingen werden ondemomen) 
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Instructie bij het screeninginstrument 

Vraag 1: leeftijd 40+ 

Deze vraag spreekt voor zich. Wanneer de gedetineerde binnen een half jaar na de intake 40 zal worden, dan 
dient dit te worden opgemerkt op het screeningformulier. 

Vraag 2: geen vaste woon - of verblifffilaats 

Deze vraag moet worden gesteld aan de gedetineerde. De vraag heeft betrekking op de periode van enkele 
maanden voor de insluiting, waarbij de week voor de insluiting het meest bepalend is. 

Vraag 3: gen eerdere detentie 

Deze vraag dient met ja te worden beantwoord wanneer de gedetineerde den maal eerder gedetineerd is geweest. 
Een detentie in een huis van bewaring met daarna een detentie in een gevangenis (POI, HO!, TBS, enz.) telt als 
den eerdere insluiting. 

Vraag 4: meervoudig harddruggebruik ooit in het leven 

Deze vraag moet worden gesteld aan de gedetineerde. De vraag dient met ja te worden beantwoord wanneer de 
gedetineerde ooit in zijn of haar leven voor de duur van enkele weken harddrugs heeft gebruikt (tenminste den 
maal per week) in combinatie met 
a softdrugs (tenminste drie maal per week) 

b grote hoeveelheden alcohol (tenminste drie maal per week) 

c niet-therapeutische hoeveelheden medicijnen (tenminste den maal per week). 

Vraag 5: hulpverleningsgeschiedenis voor psychische klachten 

Deze vraag moet worden gesteld aan de gedetineerde. De vraag heeft betrekking op het hele leven van de 
gedetineerde. Vraag of de gedetineerde ooit behandeling heeft gelcregen bij een psychiatrische afdeling van een 
algemeen ziekenhuis (PAAZ), een psychiatrisch ziekenhuis (APZ), een RIAGG, een andere instelling van de 
geestelijke gezondheidszorg of een vrijgevestigd psycholoog Of psychiater. Wanneer de gedetineerde een 
behandeling bij den van deze instellingen of personen heeft gelcregen, is het van belang na te gaan of de 
behandeling werd gegeven voor psychische klachten. 

Vraag 6: psychotische stoornis of andere DSM -IV As -1 stoornis 
Bij deze vraag wordt niet van u verwacht dat u een psychiatrische diagnose stelt. Wel wordt van u verwacht dat 
u aan de gedetineerde vraagt of hij in de afgelopen vijf jaar in contact is geweest met een psycholoog of 
psychiater die een diagnose heeft gesteld. Dit kan in de vorm van een pro-justitia rapportage zijn geweest. 
Wanneer van de gedetineerde een penitentiair dossier bestaat, is hierin wellicht informatie te vinden over een 
psychiatrische diagnose. Een diagnose kan zijn gesteld in de vorm van een DSM-diagnose (Diagnostic and 
Statistic Manual of Mental Disorders) of een ICD-diagnose (International Classification of Diseases). Vraag 6 
dient met ja te worden beantwoord wanneer blijkt dat de gedetineerde de diagnose heeft van: 
1 Schizofrenie of een andere psychotische stoornis (schizofreniforme stoornis, schizoaffectieve stoornis, 

waanstoornis, alcohol- of druggenduceerde psychose) of psychotische episode. 
2 Stemmingstoornis (depressie, dysthymie, manie, bipolaire stoornis) 

3 Angststoornis (paniekstoornis, fobie, obsessief-compulsieve stoornis, post-traumatische stress-stoornis, 
gegeneraliseerde angststoornis 

4 Somatoforme stoornis (somatisatiestoornis, pijnstoornis, conversiestoornis, hypochondrie) 
5 Dissociatieve stoornis (dissociatieve identiteitsstoornis, fugue, depersonalisatiestoornis) 
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Vraag 7: Eerdere suicidepogingen of zelfdestructieve gedragingen 
Deze vraag moet worden gesteld aan de gedetineerde. Een vraag die hiervoor gesteld kan worden is: "Heeft u 

ooit in uw leven uzelf met opzet vergiftigd of verwond? Bijvoorbeeld door een overdosis medicijnen of drugs in 

te nemen, door uw polsen door te snijden, door uzelf op te hangen of te verdrinken, of door uzelf te laten 

verongelukken? Ook andere dingen zijn mogelijk Waarmee u uzelf met opzet kunt hebben verwond? 

Vraag 7 moet met ja worden beantwoord wanneer de gedetineerde den of meer van deze gedragingen vermeldt. 

Vraag ook of de gedetineerde zelf lets kan bedenken dat hij heeft gedaan en wat door anderen misschien te 

beschouwen is als sulcidaal of zelfdestructief gedrag. 

Het zichzelf een piercing of tatoeage hebben gegeven of het zichzelf hebben gelcrast met als doel een mooier 

lichaam te lcrijgen, wordt niet gezien als een suicidepoging of vorm van zelfdestructief gedrag. In sommige 

culturen behoort het zichzelf belcrassen tot het cultuurgoed. Ook dit is dan geen sulcidaal of zelfdestructief 

gedrag. In geval van twijfel moet het gedrag worden geltiterpreteerd als surcidaal of zelfdestructief gedrag. 

Vraag 8: Recente suicidale uillatingen of zelfdestructieve gedragingen 
Belangrijk is om goed te lawn op eventuele surcidale uitlatingen. Ga indien mogelijk na of de gedetineerde 

dergelijke uitlatingen heeft gedaan tijdens het verblijf in het politiebureau of op het parket, of tijdens het 

transport naar de inrichting. Ga indien mogelijk ook na of de gedetineerde suicidepogingen of zelfdestructieve 

gedragingen heeft ondemomen (voor de definitie, zie vraag 7) in het politiebureau, op het parket, tijdens het 

transport of tijdens het (korte) verblijf in de inrichting. 
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Bevindingen vervolggesprek van de datum 	  om 	uur door 	  

SuIcide-ideatie 
(frequentie, duur, uitwerken van plannen, afscheidsmaatregelen, risicomomenten en risicosituaties, 
modererende factoren, enz.) 

Sukide-intentie 
(doe eerdere poging, uitwerken van plannen, afscheidsmaatregelen, inschatting van letaliteit van de 
poging, ingrijpen van anderen, enz.) 

Depressie en hopeloosheid (schaamte, schuld, beleving van de detentie) 

Woede en impulsiviteit 

Uitlokkende factoren (bedreiging door anderen, traumatische gebeurtenissen) 

Overig 
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Detentie-begeleidingsformulier 

Blaauw en Kerkhof 

Resultaat screening 

Resultaat diagnostisch gesprek 

Sificidale uitingen 

Suicidale gedragingen 

Reacties op preventiemaatregelen 

Overig 

Bevindingen tijdens detentie 

Bevindingen en data halljaar-rapportages 

Overplaatsingen (IBA, FOBA, PSC, enz.) 



Dee! III 

Conclusies en aanbevelingen 



8.1 Inleiding 
Op grond van de bevindingen uit het onderzoek "Suicides in detentie" is een screeninginstrument 
ontwikkeld dat met een grote sensitiviteit potentiele suicideplegers kan identificeren. Daarbij is het 
onvermijdelijk dat ook gedetineerden worden aangewezen die geen suicide zullen plegen. De 
aangewezen groep bestaat niettemin hoofdzakelijk uit personen met grote emotionele problemen. 

Het screeninginstrument dat hier is ontwikkeld kan alleen worden ingezet wanneer het gebruik 
ervan wordt omgeven met zorgvuldige toepassingsregels en met een adequate introductie in het veld. 
Bovendien kan dit instrument alleen effectief worden ,toegepast wanneer duidelijk is wat vervolgens 
dient te gebeuren met degene die als potentieel gevaarlijk voor zichzelf wordt aangemerkt. Het 
instrument kan derhalve alleen effectief worden gebruikt wanneer het wordt ingekaderd in een 
algemeen beleid ten aanzien van suicidepreventie in de inrichting. Het gebruik van het 
screeninginstrument kan derhalve worden opgevat als een eerste maatregel ter preventie van suicide. 

Omtrent het gebruik van dit screeninginstrument hebben de leden van de begeleidingscommissie op 
dit onderzoek een aantal aanbevelingen geformuleerd die een zorgvuldige introductie en toepassing 
bevorderen. In de paragrafen 8.3 tot en met 8.6 worden deze aanbevelingen gepresenteerd met steeds 
in het kort de overwegingen die daartoe hebben geleid. Over de aanbevelingen bestond onder de leden 
van de begeleidingscommissie unanimiteit. Eerst wordt ingegaan op enkele conclusies ten aanzien van 
het probleem van suicides in het Nederlandse gevangeniswezen. 

8.2 Suicides in detentie: Conclusies 
Bij het begin van het onderzoek "Suicides in detentie" bestond er onduidelijkheid over tal van zaken 
met betrekking tot suicidaliteit van gedetineerden. Een eerste vraag was hoeveel suicides jaarlijks 
plaatsvinden en of een trend te constateren was in de afgelopen jaren. Het antwoord op deze vragen is: 

Conclusie 1: 

Hoofdstuk 8 

Conclusies en aanbevelingen 

In de periode 1987-1998 vonden jaarlijks gemiddeld negen suicides plaats in 
detentie. In deze periode is er sprake van een toename van het aantal suicides 
per jaar die hoofdzakelijk is toe te schrijven aan het toegenomen aantal 
gedetineerden in het Nederlandse gevangeniswezen. 
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Een tweede vraag was of het aantal suicides in detentie een zorgwekkende stijging vertoont, vooral 

gelet op het hoge aantal suicides in 1995 en 1996. Het antwoord op deze vraag is: 

Conclusie 2: Gezien de invloed die een suicide in detentie heeft op inrichtingsfunctionarissen, 

gedetineerden, de gang van zaken in de inrichtingen en op familieleden van de 

betrokkene, gezien het felt dat suicides voortkomen uit emotionele 

ontreddering, en gezien het hoge stficidecijfer in het gevangeniswezen in 

vergelijking met de gewone bevolking, is elke suicide in detentie zorgwekkend. 

Omdat het aantal suicides in het Nederlandse gevangeniswezen vergelijkbaar is 

met het gemiddeld aantal suicides in buitenlandse gevangenissystemen en 

omdat het toegenomen aantal suicides hoofdzakelijk is toe te schrijven aan het 

toegenomen aantal gedetineerden, is er evenwel geen sprake van een 

zorgwekkende trend in het aantal suicides in het Nederlandse gevangeniswezen. 

Een derde vraag bij het begin van het onderzoek was hoeveel gedetineerden tijdens de detentie als 

snicidaal te beschouwen zijn. Al eerder was geconstateerd dat suicides slechts het topje vormen van de 

ijsberg en dat penitentiaire inrichtingen in veel sterkere mate te kampen hebben met suicidale 

uitlatingen, zelfdestructieve gedragingen en suicidepogingen van gedetineerden. Op basis van het 

onderzoek is een indicatie te geven van hoeveel gedetineerden een verleden hebben van 

stficidepogingen of zelfdestructieve gedragingen en hoeveel gedetineerden kampen met suicide-

ideatie: 

Conclusie 3: 

Conclusie 4: 

Op elk willekeurig moment heeft ongeveer vier procent van de gedetineerden in 

huizen van bewaring te kampen met suicidale gedachten. Ongeveer 15 procent 

van de gedetineerden in huizen van bewaring heeft in het verleden een 

suicidepoging ondernomen of zelfdestructief gedrag vertoond. Ongeveer 6 

procent van de gedetineerden heeft een eerdere suicidepoging ondernomen met 

een hoge kans op overlijden. 

8.3 Screening op suiciderisico: Aanbevelingen 

Op grond van de vragen/kenmerken die in het screeninginstrument zijn opgenomen, zouden, achteraf 

gezien, negen van de tien gedetineerden die suicide hebben gepleegd, zijn geidentificeerd. De zes 

vrouwelijk suicideplegers in de periode 1987 tot en met begin 1998 zouden zelfs allemaal zijn 

geidentificeerd. Gegeven de herkenning van de volwassen suicideplegers luidt het antwoord op de 

vraag of gedetineerden met hoog suiciderisico kunnen worden onderscheiden: 

Het is mogelijk mannelijk en vrouwelijke volwassen gedetineerden met hoog 

suiciderisico met een grote mate van sensitiviteit te onderscheiden bij 

binnenkomst in de inrichting. 

Aanbeveling 1: Alle gedetineerden dienen bij binnenkomst in een Nederlands huis van 

bewaring met het ontwikkelde instrument te worden gescreend. 

Uit het onderzoek bleek dat inrichtingsfunctionarissen in 44 procent van de gevallen van suicide 

hadden bemerkt dat er sprake was van suiciderisico. Als zij in die tijd de beschikking zouden hebben 
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gehad over het screeninginstrument dan hadden zij 95 procent kunnen identificeren. Systematisch 

gebruik van dit hulpmiddel verdubbelt derhalve de sensitiviteit. 

Afname van het instrument, in het kader van een intakegesprek, kost slechts luttele minuten. De 

vragen van het instrument zijn gemakkelijk te beantwoorden met een ja- of nee-antwoord. De 

optelling van de scores op de vragen levert een trefzekere indicatie op over het al dan niet behoren tot 

een risicogroep voor suicide. Het ontwikkelde screeninginstrument is daardoor eenvoudig hanteerbaar 

in de penitentiaire praktijk. 

De noodzaak van screening bij binnenkomst in de inrichting is al eerder door onderzoekers en 

werkgroepen naar voren gebracht. De "Werkgroep (para)suicidaal gedrag van gedetineerden" stelde in 

dit kader dat de medische dienst bij het binnenkomstgesprek wordt aanbevolen openlijk te vragen naar 

mogelijke zelfmoordgedachten. De onderzoekers en de begeleidingscommissie sluiten zich hierbij aan 

in de zin dat zij het van belang vinden dat alle gedetineerden die worden ingesloten in een Nederlands 

huis van bewaring worden gescreend op suiciderisico. Openlijke vragen naar zelfmoordgedachten 

kunnen hierbij worden gesteld maar kunnen ook worden overgelaten aan degene die is belast met het 

voeren van het diagnostisch vervolggesprek. 

Aanbeveling 2: Screening op sukiderisico dient zo spoedig mogelijk na binnenkomst in de 
inrichting plaats te vinden, maar in alle gevallen binnen 24 uren na binnenkomst. 

Omdat suicides relatief vaak plaatsvinden in de eerste uren of nachten van de detentie, dient screening zo 

spoedig mogelijk plaats te vinden, dat wil zeggen bij voorkeur nog dezelfde dag. Als gedetineerden op 

vrijdagmiddag binnenkomen dient screening op suiciderisico in ieder geval te hebben plaatsgevonden 

voordat het weekendrooster voor het personeel begint. 

Aanbeveling 3: Screening op sukiderisico met behulp van het ontwikkelde instrument dient te 

worden uitgevoerd door de verpleegkundigen die gewoonlijk de intakegesprekken 
voeren. De verantwoordelijkheid voor de screening op sukiderisico dient te liggen 
bij de medische dienst in de inrichting. 

In Nederlandse penitentiaire inrichtingen hebben verpleegkundigen een intakegesprek met 

gedetineerden om psychische problematiek en verslavingsproblematiek in kaart te brengen. De vragen 

die moeten worden gesteld, teneinde het screeninginstrument te kunnen invullen, lijken sterk op de 

vragen die hierbij doorgaans worden gesteld. Het ligt voor de hand om dit instrument in de 

gebruikelijke intakeprocedures op te nemen. De onderzoekers en de begeleidingscommissie op dit 

onderzoek (maar ook al eerder de "Werkgroep (para)stacidaal gedrag van gedetineerden") leggen de 

verantwoordelijkheid voor het afnemen van het screeninginstrument daarom neer bij de medische 

dienst in de inrichting die functioneert onder de verantwoordelijkheid van een arts. 

Aanbeveling 4: Screening van personen op sukiderisico levert een groep gedetineerden op met 
ernstige psychische problemen. Deze groep omvat een vijfde van alle 
gedetineerden. Deze gedetineerden moeten bij een screeningresultaat van 24 of 

meer onmiddellijk voor een diagnostisch gesprek worden aangemeld bij het PMO. 

Op grond van een score van 24 of meer op het ontwilckelde instrument zal 18 procent van alle 

gedetineerden worden aangewezen als personen met een hoog suiciderisico. Dat wil zeggen dat de meeste 

personen uit deze groep ernstige emotionele stoornissen kennen en/of een hoog suiciderisico, maar dat 
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onbekend is welke personen uit deze goep uiteindelijk suicide zullen gaan plegen. Urn enkele suicides te 

voorkomen, moet deze hele groep worden bestreken met extra aandacht. De kenmerken van deze goep 

komen voor een belangrijk deel overeen met de kenmerken van gedetineerden die vanwege psychische 

problemen in de huidige praktijk reeds worden gezien door een lid van het PM0, maar meestal op een wat 

later tijdstip in de detentie. De onderzoekers en de begeleidingscommissie achten het wenselijk en 

realiseerbaar dat al deze personen onmiddellijk worden aangemeld bij het PM0 voor een diagnostisch 

vervolggesprek. 

Aanbeveling 5: Met het oog op detectie van sukiderisico tijdens de detentie en met het oog op de 
selectie en plaatsing van gedetineerden dient het screeningresultaat te worden 
doorgegeven aan het Bureau Sociale Diensten (BSD) en te worden verwerkt in het 

computer-registratiesysteem TULP. 

Tijdens de detentie kan het suiciderisico van een gedetineerde worden versterkt door belangrijke 

levensgebeurtenissen zoals de beeindiging van een relatie of het overlijden van een dierbaar persoon. 

Dit geldt des te meer bij gedetineerden met emotionele stoomissen. Penitentiaire inrichtingswerkers 

hebben een belangrijke signaleringsfunctie in de dagelijkse gang van zaken in de inrichtingen en zij 

behoren daarom te weten of een gedetineerde al dan niet behoort tot de risicogroep voor suicide. Zij 

kunnen daardoor extra alert zijn op belangrijke gebeurtenissen bij risicogedetineerden en de reacties 

van deze gedetineerden op dergelijke gebeurtenissen. De onderzoekers en de begeleidingscommissie 

achten het daarom wenselijk dat het screeningresultaat beschikbaar is voor de penitentiaire 

inrichtingswerkers, hetgeen kan worden gewaarborgd door het melden van het screeningresultaat in het 

TULP-systeem. 

8.4 Het diagnostisch vervolggesprek: Aanbevelingen 

Aanbeveling 6: Het screenen van gedetineerden op sukiderisico vormt een eerste stap in de 
identificatie van sukiderisico. Een tweede stap dient te worden gevormd door een 
diepergaand diagnostisch interview dat zo spoedig mogelijk dient te worden 

gehouden, maar in alle gevallen binnen enkele uren na melding van een 
gedetineerde bij het PM0. 

Screening met behulp van het hier ontwikkelde instrument is slechts een eerste stap in de identificatie van 

suiciderisico. De tweede stap wordt gevormd door een diepergaand diagnostisch gesprek met de 

gedetineerde over suicide-ideatie, motieven voor suicide en psychische problemen. Aileen een 

zorgvuldig diagnostisch interview kan recht doen aan de vaak gecompliceerde achtergronden en 

reactiewijzen van gedetineerden. Het gebruik van het screeninginstrument is dus onlosmakelijk verbonden 

met de mogelijkheden die inrichtingen hebben om vervolggesprekken te houden. Ms er sprake is van 

sulciderisico, wat het geval is bij een score van 24 of meer, dan dient onmiddellijk zo'n diagnostisch 

vervolggesprek plaats te vinden, dus bijvoorbeeld nog voor het weekend, ook als de betreffende 

gedetineerde pas op vrijdag is binnengekomen. 

Aanbeveling 7: Het diagnostisch interview dient te worden gevoerd door getraind personeel onder 

de verantwoordelijkheid van de psycholoog als voorzitter van het PM0. 
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Vervolggesprekken voor de diagnostiek en inschatting van het suitiderisico dienen te worden gevoerd 
door functionarissen die een zekere training hebben genoten in de identificatie van psychische 
problematiek en die in staat zijn zelfstandig een (onderbouwde) conclusie te trekken over het bestaan van 
psychische problematiek vanuit een gedegen kennis van psychopathologie. In Nederlandse huizen van 
bewaring valt de inschatting van de ernst van problematiek van gedetineerden onder de verantwoorde-
lijkheid van het PM0, waarvan de psycholoog de voorzitter is. De onderzoekers en de begeleidings-
commissie achten de psycholoog die het PM0 coordineert daarom verantwoordelijk voor het 
diagnostisch gesprek (zie ook het rapport van de "Werkgroep (para)suitidaal gedrag van 
gedetineerden"). Het daadwerkelijke vervolggesprek kan daarbij worden verricht door een ander lid 
van het PM0 of door een functionaris die door de psycholoog hiervoor geschikt wordt geacht. 

Aanbeveling 8: Imichtingen die dit screeninginstrument gaan gebruiken dienen faciliteiten te 
hebben voor diagnostische vervolggesprekken. 

In tegenstelling tot artsen, kennen psychologen geen bereikbaarheidsdiensten in penitentiaire 
inrichtingen. Wel is in een aantal inrichtingen inmiddels een samenwerkingsverband van psychologen 
opgezet die goede bereikbaarheid mogelijk moet maken. Met het oog op het diagnostisch 
vervolggesprek is een dagelijkse bereikbaarheid van psychologen van groot belang. De formatieve 
consequenties hiervan dienen door de Dienst Justitiele Inrichtingen te worden bezien. Waar dat nog 
niet het geval mocht zijn, acht de begeleidingscommissie het noodzakelijk dat een voltallig PM0 met 
wekelijkse bijeenkomsten in het leven wordt geroepen (zie ook het rapport van de "Werkgroep 
(para)suitidaal gedrag van gedetineerden"). 

Bij het bepalen van de ernst van de problematiek kunnen, meer dan tot nu toe gebruikelijk is, de 
diensten van de forensisch psychiatrische diensten worden benut. Dit geldt ook voor de weekenden. 
Noodzakelijke medicamenteuze behandeling zou zo spoedig mogelijk dienen te worden ingesteld. Een 
goede interventie bij suitiderisico kan zelfs al nodig zijn voordat er sprake is van een detentie. Wanneer 
sukiderisico bijvoorbeeld duidelijk wordt op het kabinet van de Rechter Commissaris dan kan de 
psychiater van de forensisch psychiatrische dienst reeds eerder worden ingeschakeld. 

Aanbeveling 9: Sukide-ideatie en het suliciderisico kunnen fluctueren van moment tot moment en 
van situatie tot situatie. Daarom dient het sulciderisico periodiek, tenminste eens 
per half jaar voor langgestrafte gedetineerden, opnieuw te worden vastgesteld. 

De "Werkgroep (para)suitidaal gedrag van gedetineerden" adviseerde de volgprocedure langgestraften 
weer nieuw leven in te blazen ten behoeve van de signalering van langgestraften met verhoogd risico op 
(para)suitidaal gedrag. Dit advies sluit aan bij het feit dat suitide-ideatie niet op alle momenten even groot 
is en kan worden beInvloed door bepaalde gebeurtenissen. De onderzoekers en de begeleidings-
commissie sluiten zich aan bij de Werkgroep en zij onderstrepen het belang van periodieke 
vervolggesprekken voor de diagnostiek en inschatting van het suitiderisico. Dit dient zeker te gebeuren 
bij gedetineerden die lange tijd in detentie zullen gaan doorbrengen. 

8.5 Registratie en overdracht van gegevens: Aanbevelingen 

Aanbeveling 10: De Ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken wordt aanbevolen om de 

informatieoverdracht van politiecellen en parketten naar de huizen van bewaring 
te verbeteren. 
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Uit dit onderzoek en uit het rapport van de "Werkgroep (para)stacidaal gedrag van gedetineerden" blijkt 
dat het in penitentiaire inrichtingen vaak niet bekend is of een gedetineerde al dan niet sukidale 
opmerkingen heeft geuit in een politiebureau of in een cel van de rechtbank. Ook is vaak niet bekend of 
een gedetineerde al dan niet een sukidepoging heeft ondemomen of zelfdestructief gedrag vertoond in een 
politiecel of rechtbankcel. Dergelijke informatie is onontbeerlijk voor het maken van een goede 
inschatting van het staciderisico van een gedetineerde. De onderzoekers en de begeleidingscommissie 

achten het daarom van belang dat zulke informatie beschikbaar komt voor de verpleegkundige die de 
screening verricht en voor de leden van het PMO die de gedetineerde tijdens de detentie begeleiden. 

Aanbeveling 11: Met het oog op de overdracht van gegevens dienen alle bevindingen met 
betrekking tot het staciderisico van een gedetineerde op etn formulier te 

worden opgetekend. 

Het komt voor dat verschillende functionarissen in penitentiaire inrichtingen een eigen registratie 
bijhouden van bijzonderheden van gedetineerden. Wanneer iemand een inschatting van het staciderisico 
van een gedetineerde moet maken, kan dit problematisch zijn omdat dan niet alle informatie gemakkelijk 
voorhanden is. De onderzoekers en de begeleidingscommissie achten het van belang dat de resultaten 
van de screening, de resultaten van het diagnostisch vervolggesprek en de bevindingen tijdens de 
detentie op een formulier worden opgetekend. Dit formulier dient ten alle tijde beschikbaar te zijn 

voor het PM0. 

Aanbeveling 12: Bij elke overplaatsing van een gedetineerde dient het registratieformulier als 
onderdeel van het medisch dossier te worden meegestuurd. 

Uit dit onderzoek blijkt dat sommige gedetineerden niet als sukidaal werden beschouwd in een 
inrichting terwijI in een vorige inrichting bekend was dat de gedetineerde stacidaal was. Het 
meesturen van het registratieformulier met de resultaten van de screening, de resultaten van het 
diagnostisch vervolggesprek en de bevindingen tijdens de detentie kan dit soort communicatie-
problemen voorkomen. Bovendien zorgt het meesturen van het registratieformulier voor tijdsbesparing 
omdat een hemieuwde screening en een diagnostisch vervolggesprek achterwege kunnen worden 
gelaten in de bestemmingsinrichting. Verder is het registratieformulier onontbeerlijk in de periodieke 
vervolggesprekken voor de diagnostiek en inschatting van het suiciderisico. De onderzoekers en de 
begeleidingscommissie achten het daarom van belang om het registratieformulier met de gedetineerde 
mee te sturen bij elke verplaatsing voor een langere tijd (andere inrichtingen, penitentiair ziekenhuis, 
FOBA, PSC, enzovoort). Wanneer het registratieformulier wordt toegevoegd aan het medisch dossier, 
worth hiervoor zorggedragen. Toevoeging van het registratieformulier aan het medisch dossier 
betekent dan ook dat het registratieformulier, als onderdeel van het medisch dossier, na de detentie 
behoort te worden opgestuurd naar het Bureau Individuele Medische Advisering bij het Ministerie van 

Justitie. 

8.6 Implementatie en inbedding van het instrument: Aanbevelingen 

Aanbeveling 13: De bereidheid van het veld urn het screeninginstrument te gaan gebruiken wordt 
grout geacht. De introductie van het screeninginstrument in de inrichtingen dient 

professioneel te worden begeleid. 



Suicides in detentie 	 123 

De begeleidingscommissie hecht eraan dat het gebruik van het screeninginstrument op zorgvuldige wijze 

wordt geintroduceerd in de penitentiaire inrichtingen. Dit betekent dat verpleegkundigen, die de screening 

dienen te verrichten, en artsen, die de verantwoordelijkheid hebben voor de screening, behoren te worden 

gelinformeerd over de wijze waarop het instrument dient te worden gebruikt. Landelijke informatiedagen 

voor verpleegkundigen zouden hiervoor een medium• kunnen zijn. Ook zouden penitentiaire 

inrichtingswerkers in het kader van opleidingen bekend kunnen worden gemaakt met het instrument. 

Verder zouden psychologen en forensisch psychiaters, en andere leden van het PMO, kunnen worden 

voorgelicht over het screeninginstrument en de zaken die bij het diagnostisch vervolggesprek van belang 

zijn. Ook de Rijksrecherche dient te worden geinformeerd over de invoering van een nieuw systeem van 

screening op suiciderisico. Bij het invoeringstraject is een belangrijke stimulerende en coordinerende taalc 

weggelegd voor de Dienst Justitiele Inrichtingen van het Ministerie van Justitie. De benodigde middelen 

zullen ter beschikking moeten worden gesteld. Gezien de bereidwillige medewerking van alle 

betrokkenen bij het onderzoek acht de begeleidingscommissie het waarschijnlijk dat alle geledingen in de 

penitentiaire inrichtingen positief staan ten opzichte van het invoeren van zo'n screeningsysteem. 

Aanbeveling 14: Na succesvolle implementatie van het screeninginstrument dient een nadere ijking 
van het instrument plaats te vinden. 

Met behulp van het screeninginstrument wordt 18 procent van alle gedetineerden geidentificeerd als 

risicogroep voor suicide. Bijna alle gedetineerden met suiciderisico maken deel uit van deze groep. De 

meeste gedetineerden van deze risicogroep hebben te kampen met emotionele problematiek zonder dat 

er echter sprake is van acuut suiciderisico. Vervolgonderzoek onder de gedetineerden in de risicogroep 

zou duidelijk kunnen maken welke van deze gedetineerden acuut suiciderisico hebben. De specificiteit 

van het screeninginstrument kan daarmee worden verhoogd zodat minder gedetineerden worden 

aangewezen als risicogroep voor suicide (bijvoorbeeld vijftien of tien procent). Vervolgonderzoek is 

ook geindiceerd voor de verdere bepaling van de voorspellende waarde van het screeninginstrument. 

Aanbeveling 15: Identificatie van suiciderisico is de eerste stap ter preventie van suicides. Beleid 
dient te worden ontwikkeld aangaande preventiemaatregelen tegen suicides. 
Onderzoek kan hierbij een belangrijke functie hebben. 

Uit het onderzoek blijkt dat de herkenning van suiciderisico niet het enige probleem is in de 

penitentiaire praktijk. Ook het effectief afwenden van suiciderisico blijkt problematisch te zijn. Bij de 

38 suicideplegers die in de periode 1987-1997 vcior de suicide als suicidaal waren herkend werden tat 

van preventiemaatregelen getroffen om suicide tegen te gaan, maar slaagde de gedetineerde er 

desondanks in om suicide te plegen. Er zullen altijd suicides plaatsvinden in het gevangeniswezen. Dit 

betekent echter niet dat het suicidecijfer niet kan worden verlaagd door middel van effectieve 

preventiemaatregelen. De onderzoekers en leden van de begeleidingscommissie achten het daarom van 

belang om beleid (verder) te ontwikkelen met betrekking tot preventiemaatregelen tegen suicide. 

Helaas is van veel maatregelen niet bekend hoe effectief zij zijn. De praktijk worstelt met dit 

probleem, wat onder meer blijkt uit de opmerking die door enkele algemeen directeuren van 

penitentiaire inrichtingen werd gemaakt: "waarom onderzoek doen naar de herkenning van suicidale 

gedetineerden terwijl de preventie van suicides een veel groter probleem is?" De onderzoekers en 

leden van de begeleidingscommissie onderkennen dit probleem en zij achten het van belang onderzoek 

te laten verrichten naar de effectiviteit van preventiemaatregelen tegen suicide. 



Samenvatting 

De Vrije Universiteit Amsterdam verrichtte in opdracht van het Ministerie van Justitie onderzoek naar 

de mogelijkheid om gedetineerden met hoog suiciderisico bij binnenkomst in een huis van bewaring te 

onderscheiden van gewone gedetineerden. De achtergrond van dit onderzoek was gelegen in het felt dat 

suicides in detentie in de belangstelling staan van het Ministerie van Justitie en in het relatief hoge aantal 

suicides in detentie in de jaren 1995 en 1996. Momenteel wordt gewerkt aan protocollering van 

preventiemaatregelen; penitentiaire inrichtingswerkers worden geschoold in het herkennen van en 

omgaan met suiciderisico en psychologen hebben cursussen gevolgd in de herkenning van sukiderisico. 

De vraag bestond echter of het mogelijk is om suicidale gedetineerden bij binnenkomst in een huis van 

bewaring te herkennen met behulp van een screeninginstrument en hoe zo'n instrument er zou moeten 

uitzien. Deze vraag staat centraal in het onderzoek dat in dit bock wordt beschreven. De onderzoeks-

vragen en de verdere achtergronden van deze vragen staan beschreven in hoofdstuk een van dit bock. 

Hoofdstuk twee beschrijft de Nederlandse en buitenlandse onderzoeken naar suicides in detentie. Met 

name risicoprofielen en risicofactoren voor suicide komen hierbij aan de orde. Nederlandse en 

buitenlandse onderzoeken beschrijven de prototypische suicidepleger als een ongehuwde werkeloze man 

van rond de dertig die wordt verdacht van een geweldsdelict of alcohol-gerelateerd delict. De man kan 

een verleden hebben van psychiatrische problematiek en eerdere suicidepogingen, en hij zal een lange 

straf uitzitten. Risicokenmerken die suicideplegers onderscheiden van niet-suicidale gedetineerden zijn: 

verdenking van of veroordeling voor een ernstig delict, een veroordeling tot een lange straf, de niet-

Nederlandse nationaliteit, burgerlijke staat, eerdere suicidepogingen, een hoge medische consumptie, 

een depressieve reactie op de insluiting, eerdere psychiatrische problematiek en eerdere 

suicidepogingen. Het onderzoek "Suicides in detentie" richtte zich op alle kenmerken die in de literatuur 

werden onderscheiden, maar ook op factoren die niet wetenschappelijk zijn vastgesteld maar wel 

mogelijk van invloed zijn op het suiciderisico. 

Hoofdstuk drie van dit bock beschrijft het onderzoek "Suicides in detentie". Dit onderzoek bestond 

uit een dossieronderzoek dat zich richtte op de kenmerken van suicideplegers, de omstandigheden van 

overlijden en mogelijk herkenbare signalen in de aanloop tot de suicide van een justitiabele in een 

inrichting voor justitiabelen. Suicides in justitiele jeugdinrichtingen vielen buiten het bestek van dit 

onderzoek Voor het onderzoek werden gegevens van suicideplegers verzameld bij tal van instanties, 

bureaus en penitentiaire inrichtingen. Alle instanties, bureaus en inrichtingen toonden zich bereid tot 

medewerking. De uiteindelijke onderzoeksgroep bestond uit 95 suicides uit de periode 1987 tot en met 

begin 1998. Deze groep omvat 95 procent van alle suicides in deze periode. 

Het onderzoek "Suicides in detentie" bestond ook uit twee respondentenonderzoeken. Het eerste 

respondentenonderzoek onderzocht de kenmerken, gedachten en emoties van willekeurig gekozen 

gedetineerden uit huizen van bewaring. Voor dit deelonderzoek werden 251 gedetineerden uit tien 

huizen van bewaring geinterviewd. Alle tien benaderde inrichtingen en 86 procent van de benaderde 

gedetineerden toonden zich bereid tot medewerking aan dit onderzoek. Uit de onderzoeksgroep werden 

gedetineerden verwijderd met suiciderisico, waarna een representatieve controlegroep van 221 

gedetineerden zonder suiciderisico overbleef. 

Het tweede respondentenonderzoek onderzocht de kenmerken, gedachten en emoties van 

gedetineerden die als sukidaal bekend stonden in huizen van bewaring. Interviews werden afgenomen 

van 78 als suicidaal beschouwde gedetineerden uit 30 huizen van bewaring. Uit de onderzoeksgroep van 

dit deelonderzoek werden alle gedetineerden verwijderd met middelmatig of laag suiciderisico, waarna 
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een groep van 53 gedetineerden met hoog suiciderisico overbleef. Er is reden om aan te nemen dat de 

geinterviewde suicidale gedetineerden representatief zijn voor alle suicidale gedetineerden in 

Nederlandse huizen van bewaring. 

Hoofdstuk vier van dit boek beschrijft de methoden die gedetineerden gebruikten om suicide te 

plegen en de momenten waarop en omstandigheden waaronder dit kon plaatsvinden. Hoofdstuk vier bat 

zien dat het aantal suicides in detentie in de afgelopen jaren is toegenomen en dat deze toename is toe te 

schrijven aan een toename van het aantal gedetineerden. De meeste suicides vonden plaats door middel 

van verhanging in de eigen eel. lets minder dan de helft van de overledenen was als suicidaal herkend. 

Bij veel overledenen waren meerdere maatregelen getroffen om suicide tegen te gaan, maar bleken de 

maatregelen niet afdoende om dit te voorkomen. Het suicideprobleem is groter op momenten dat de 

personele bezetting lager is dan gebruikelijk. Veel suicides vinden plaats in de eerste drie maanden van 

de detentie en in inrichtingen die de eerste fase van detentie verzorgen. Tevens lijken suicides 

gerelateerd te zijn aan justitiele veranderingen of belangrijke levensgebeurtenissen en aan vormen van 

"eenzame opsluiting". Disproportioneel veel suicides vinden plaats in TBS-inrichtingen en op 

afdelingen die zijn bedoeld voor de bijzondere opvang van gedetineerden met psychische problemen. 

Dit maakt duidelijk dat een deel van de suicides samen hangt met een psychische stoornis. 

Hoofdstuk vijf vormt de kern van het boek en de ontwikkeling van het screeninginstrument. Dit 

hoofdstuk laat zien dat de prototypische suicidepleger een werkeloze alleenstaande blanke Nederlandse 

man is van 34 jaar die alleen basisonderwijs heeft genoten. De man is preventief gehecht voor een 

gewelddelict en kan een straf tegemoet zien van bijna vier.  jaar. Hij heeft een strafverleden van &en jaar 

en heeft in het verleden een suicidepoging ondernomen en psychiatrische behandeling gehad. De man 

kampt met een psychische stoornis, waarschijnlijk een psychotische stoornis, en met verslavings-

problematiek. Deze kenmerken maken echter niet altijd een onderscheid tussen suicideplegers en niet-

suicidale gedetineerden. Zestien kenmerken maakten wel een dergelijk onderscheid: Suicideplegers 

waren vaker 40 jaar of ouder (28%), alleen wonend (61%), zwervend (24%) en waren vaker preventief 

gehecht (44%) of onderworpen aan de maatregel van PZ of TBS (19%). Zij waren vaker gedetineerd 

voor een gewelddelict (41%) en hadden vaker een hoge strafdreiging of strafoplegging (29%). Ook 

hadden suicideplegers vaker een relatief kort detentieverleden (32%) met den eerdere insluiting (31%) 

en verledens van eerdere suicidepogingen of zelfdestructieve gedragingen (54%), verslaving aan 

meerdere middelen (48%) waaronder harddrugs (46%) en behandelingen voor psychische klachten of 

verslavingsproblematiek (69%). Relatief veel suicideplegers hadden een psychiatrische stoornis (73%), 

veelal een psychotische stoomis (44%) en ondernamen een niet-fatale suicidepoging tijdens de detentie 

(39%). De risicofactoren zijn te begrijpen vanuit de gedachte dat suicides in detentie worden 

veroorzaakt door onvermogens van gedetineerden om problemen het hoofd te bieden en door psychische 

problemen. 

Hoofdstuk zes richt zich op de emoties, beleving van de detentie en motieven voor suicide van 

gedetineerden met hoog suiciderisico. Deze gedetineerden hebben meer dan gewone gedetineerden te 

kampen met een depressieve stemming, negatieve toekomstverwachtingen, en gevoelens van agressie. 

Zij hebben ook meer te kampen met schaamtegevoelens, schuldgevoelens en gevoelens van 

afhankelijkheid van anderen. Over het geheel genomen zijn stricidepogers niet vaker ontevreden over de 

verzorging en bejegening en grijpen zij geen andere middelen aan om iets aan hun situatie te veranderen. 

Wel voelen suicidepogers zich vaker bedreigd. 

De redenen voor suicidepogingen zijn divers. De meeste suicidepogers hebben moeite met het 

omgaan met dagelijkse problemen. Velen hebben problemen van psychiatrische aard. De meeste 

suicidepogers denken aan het ondernemen van een stacidepoging omdat zij willen sterven of omdat zij 

de huidige situatie willen onderbreken. De meeste suicidepogers hebben echter meerdere gelijktijdige 
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motieven; het stervensmotief kan daarbij zelfs een van de zwakste motieven zijn. Ook het denken aan 
een suicidepoging heeft veel uitingsvormen. Sommige gedetineerden denken er vaak en lang over en 

nemen tat van voorbereidingen. Anderen denken hier slechts kort en zelden aan en maken impulsief 

gebruik van het middel dat toevallig voorhanden is. 

In hoofdstuk zeven worden de ervaringen en bevindingen van de eerdere hoofdstukken 

samengevoegd in de ontwikkeling van het screeninginstrument voor suiciderisico. In hoofdstuk acht 

worden de conclusies en aanbevelingen geformuleerd die hier uit voortvloeien. Over de aanbevelingen 

bestond onder de onderzoekers en leden van de begeleidingscommissie consensus. Een conclusie is dat 

de toename van het aantal suicides hoofdzakelijk is toe te schrijven aan het toegenomen aantal 

gedetineerden. Dit neemt niet weg dat meer potentieel suicidale gedetineerden als zodanig te herkennen 

zijn. Het instrument dat hiervoor te gebruiken is, werd geconstrueerd op basis van de belangrijkste 

kenmerken die onderscheid bleken te maken tussen suicideplegers en niet-suicidale gedetineerden. Het 

uiteindelijke screeninginstrument bestaat uit acht vragen die op eenvoudige wijze zijn na te vragen. Uit 

het onderzoek bleek dat inrichtingsfunctionarissen in 44 procent van de gevallen van suicide hadden 

bemerkt dat er sprake was van suiciderisico. Als zij in die tijd de beschikking zouden hebben gehad over 

het screeninginstrument dan hadden zij 95 procent kunnen identificeren. Systematisch gebruik van dit 

hulpmiddel verdubbelt derhalve de sensitiviteit. Daarbij is het onvermijdelijk dat ook gedetineerden 

worden aangewezen die niet suicide zullen plegen; ongeveer 18 procent van de gedetineerden wordt 

aangewezen als risicogroep. Deze groep bestaat niettemin uit gedetineerden met ernstige emotionele 

problemen. Een conclusie is dan ook dat het mogelijk is gedetineerden met suiciderisico goed te 

onderscheiden bij binnenkomst in de inrichting. De aanbeveling die hieruit voortvloeit is dat alle 

gedetineerden bij binnenkomst in een Nederlands huis van bewaring met het ontwikkelde instrument 

moeten worden gescreend. Een uitslag van 24 of meer op het screeninginstrument vereist een 

diagnostisch vervolggesprek waarin de feitelijke inschatting van het suiciderisico centraal staat. De 

verantwoordelijkheid voor zo'n gesprek ligt volgens de onderzoekers en de begeleidingscommissie bij 

de psycholoog als voorzitter van het PM0. Bestudering van het Nederlandse screeninginstrument laat 

sterke overeenkomsten zien met de buitenlandse screeninginstrumenten. Een vooronderzoek in drie 

inrichtingen laat zien dat het instrument in luttele minuten is af te nemen, dat de vragen gemakkelijk te 

beantwoorden zijn en dat het instrument als nuttig wordt beschouwd. Al met al is er volop reden om aan 

te nemen dat het ontwikkelde instrument bruikbaar is voor het Nederlandse gevangeniswezen. 
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Dankwoord 

Aan dit onderzoek hebben 96 penitentiaire inrichtingen, justitiele jeugdinrichtingen, TBS-inrichtingen, 

psychiatrische ziekenhuizen, forensisch psychiatrische diensten, arrondissementsparketten, unitbureaus 

Rijksrecherche, en andere diensten, instellingen, afdelingen of instanties meegewerkt, alsinede meer dan 

300 gedetineerden en veel psychologen, psychiaters, artsen, verpleegkundigen, medewerkers Bureau 

Sociale Dienst, unithoofden, archiefhoofden, penitentiaire inrichtingswerkers, secretaresses, en andere 

functionarissen. In vrijwel alle gevallen was de bereidwilligheid tot medewerking groot en werden de 

onderzoekers en onderzoeksassistenten van alle faciliteiten voorzien. Bij deze bedanken wij al deze 

personen voor hun medewerking. 

Door het Ministerie van Justitie werd een begeleidingscommissie ingesteld op het onderzoek. Deze 

begeleidingscommissie bestond uit: 

• Drs. L.C.M. Tigges, directeur bij de Raad voor de Kinderbescherming Noord-West, voorzitter; 

• Drs. F. Zorge, beleidsmedewerker bij de Dienst Justitiele Inrichtingen van het Ministerie van Justitie; 

opgevolgd door dr. H.C.L. Vreugdenhil; 

• Dr. H.C.L. Vreugdenhil, projectbegeleider Extern Wetenschappelijke Betrekkingen bij het WODC 

van het Ministerie van Justitie; opgevolgd door drs. E.M. Naborn; 

• Drs. E.M. Naborn, beleidsmedewerker Extern Wetenschappelijke Betrekkingen bij het WODC van 

het Ministerie van Justitie; 

• J.D.C. Guijt, commissaris van politic, toegevoegd aan de Procureur-Generaal bij het Gerechtshof te 
Den Haag; 

• F. Douw, directeur Forensische Observatie en Begeleidingsafdeling (FOBA) van de penitentiaire 
inrichtingen "Over Amstel" te Amsterdam 

• Drs. A. Zaalberg, beleidsmedewerker bij de Dienst Justitiele Inrichtingen van het Ministerie van 

Justitie; 

• Th. J. de Man, medisch adviseur bij het Ministerie van Justitie en hoofd van het Bureau Individuele 

Medische Advisering; 

• Mr. C.K. Hoorens, directeur huis van bewaring Arnhem-Zuid; 

• H. Isenia, verpleegkundige bij de Penitentiaire Inrichting De Eenhoorn te Zwaag; 

• Drs. F. Schilder, psycholoog bij de Penitentiaire Inrichting Rotterdam De Schie; 

• Drs. P.J.M. Klaphake, psycholoog bij de Penitentiaire Inrichting Utrecht; 

• Drs. S.U. Leeuwestein, psychiater bij de Dr. S. van Mesdagkliniek te Groningen; 

• Drs. J.J.F.M. de Man, hoofd Forensisch Psychiatrische Dienst ressort Den Haag. 

Hierbij willen wij de leden van de begeleidingscommissie hartelijk bedanken voor hun adviezen en 

behulpzaamheid bij de opzet van het onderzoek, het verlcrijgen van toestemmingsverklaringen, de 

verzameling van de gegevens, en de rapportage. Tevens willen wij drs. C.C.M. Pouw, unitdirecteur van 

Unit 2 in het Penitentiair Complex Scheveningen, bedanken voor zijn bereidwilligheid om in de laatste 

fase van het onderzoek een vergadering bij te wonen van de begeleidingscommissie en de onderzoekers 

van commentaar te voorzien. 

Het College van Procureurs-Generaal verleende met de hulp van mr. W.J. Nijkerk en mr. D.J. de Jong 

toestemming voor het bestuderen van dossiers bij arrondissementsparketten, gerechtshoven, het 
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Laboratorium voor Gerechtelijke Pathologie, en de Centrale Justitiele Documentatie. Het Ministerie van 
Justitie verleende met de hulp van M.A.G. Rutten, mr. M.D. van Goudoever-Herbschleb en dr. H.C.L. 
Vreugdenhil toestemming voor het interviewen van gedetineerden en het bestuderen van dossiers in 
penitentiaire inrichtingen, bij het Bureau Individuele Medische Advisering en bij het Bureau Bijzondere 
Diensten van het Ministerie van Justitie. De vijf Procureurs-Generaal en de vijf unithoofden 
Rijksrecherche verleenden toestemming voor het onderzoek op de dossiers van de Rijksrecherche. De 

heer A.P. Woest en mevrouw M.F. Dijlcman van de Rijksrecherche Amsterdam, de beer mr. J.H.C. 
Kamps en mevrouw J.W. Sleeker van de Rijksrecherche Arnhem, de beer G.J.A. van der Aar, mevrouw 
M.J.W. Erkelens en mevrouw I.M.H. Gillet van de Rijksrecherche Den Haag, de beer Th.A.J. Mulder en 
mevrouw L.M. Sebregts van de Rijksrecherche 's-Hertogenbosch, en de heer J. Schagen en mevrouw J. 
Albronda van de Rijksrecherche Leeuwarden waren behulpzaam bij het selecteren en verzamelen van de 
dossiers van de Rijksrecherche en zij boden ondersteuning bij de bestudering van deze dossiers. De 
Hoofdofficieren van Justitie toonden zich bereid tot medewerking aan het onderzoek op strafdossiers bij 
de 19 arrondissementsparketten. Mr. J.J. de Vrieze van het Parket-Generaal verleende toestemming voor 
het centraal raadplegen van COMPAS en de beer J.W.A. de Bruijn, coordinator collectief beheer bij de 
Centrale Systeembeheers Organisatie te Zeist verzamelde voor ons alle parketnummers van 
suicideplegers. Dr. A..W.G. Vendel, directeur, verleende toestemming voor het bestuderen van sectie-
rapporten en het registratiesysteem bij het Laboratorium voor Gerechtelijke Pathologie te Rijswijk en dr. 
C.J.J. Hens, patholoog, verleende hierbij assistentie. De heren M.P. Den Dulk en J. van Empel, van het 
Bureau Bijzondere Diensten van de Dienst Individuele Beslissingen bij het Ministerie van Justitie, 
waren behulpzaam bij het bestuderen van penitentiaire dossiers bij het Ministerie van Justitie. Mr. M.G. 
Pitsfra, hoofd van de afdeling Justitiele Documentatie bij de Centrale Justitiele Documentatie te Almelo 
verzathelde voor ons de justitiele documentatie over sulcideplegers. Mevrouw H. Sterken en drs. Th.J. 
de Man, medisch adviseur bij het Ministerie van Justitie en hoofd van het Bureau Individuele Medische 
Advisering, waren behulpzaam bij het bestuderen van medische dossiers bij het Ministerie van Justitie. 
De algemeen directeuren van de penitentiaire inrichtingen Alphen aan de Rijn "De Geniepoort", 
Arnhem-Zuid, Amsterdam "Over-Amstel", Breda, Groningen, Rotterdam "Noordsingel", Rotterdam 
"De Schie", Maastricht "Overmaze", Utrecht "Het Sticht" en Zoeterrneer verleenden toestemming voor 
het interviewen van willekeurig gekozen gedetineerden. Drs. R.J.M. Aussems, drs. R.H.L.M. 
Bleekemolen, drs. T.M.G.M. van de Bosch, drs. K.S. Calender, drs. L.C.M. Franck-Schaekens, drs. 
P.J.M. Klaphake, drs. F.G. Schilder, drs. M. Veen, drs. R.B. Visser, L.B. Pinez, drs. A.R.H. Wijnheijmer 
en drs. W.H.G Zaagsma waren behulpzaam bij het selecteren en benaderen van gedetineerden en bij het 
mogelijk maken van interviews. Alle algemeen-directeuren van penitentiaire inrichtingen met een 

bestemmingsdeel huis van bewaring, verleenden toestemming voor het interviewen van suicidale 
gedetineerden. Eon psycholoog in een huis van bewaring uitgezonderd, verleende iedere daartoe 
aangezochte psycholoog daarna medewerking bij het interviewen van suicidale gedetineerden. Alle 

algemeen directeuren van de penitentiaire inrichtingen, justitiele jeugdinrichtingen en TBS-inrichtingen 
waar een suicide had plaatsgevonden, alsmede de algemeen-directeuren van het Vincent van Gogh 
Instituut te Venray, het dr. F.S. Meijersinstituut te Utrecht, het Penitentiair Ziekenhuis te Scheveningen, 
de Stichting RBC te Den Haag en het ziekenhuis "Het Groot Graffel" te Warnsveld, verleenden 
toestemming voor het verzamelen van informatie over personen die in bun inrichting suicide hadden 
gepleegd. De beer V. Sasburg, hoofd van het Bureau Psychiatrische en Psychologische Adviseurs bij het 

Ministerie van Justitie, verleende toestemming voor, en was behulpzaam bij, het benaderen van de 
hoofden van de forensisch psychiatrische diensten, welke bun toestemming verleenden voor het 
bestuderen van medische dossiers. Meerdere functionarissen bij de Afdeling Beleidsinformatie van de 
Dienst Justitiele Inrichtingen waren behulpzaam bij het verstrekken van informatie over het Nederlandse 
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penitentiaire systeem. De medisch-ethische Commissie van de Vrije Universiteit verleende haar fiat aan 

het onderzoek. Mr. dr. M. Malsch, senioronderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en 

Rechtshandhaving, tevens rechter-plaatsvervanger, was behulpzaam bij het bepalen van de waarschijn-

lijke strafdreiging van gedetineerden. Dr. S.E. Huismans, universitair docent statistiek en data-analyse 

bij de Vrije Universiteit was behulpzaam bij de statistische analyses. Veel functionarissen bij niet met 

naam genoemde penitentiaire inrichtingen, justitiele jeugdinrichtingen en TBS-inrichtingen, en bij de 

arrondissementsparketten en forensisch psychiatrische diensten hebben eveneens hun medewerking 

verleend aan het onderzoek. Bij deze willen wij al deze personen, instanties en inrichtingen van harte 
bedanken voor hun behulpzaamheid. 

De dataverzameling en -verwerking werd verricht door Cielja van Dijke, Chantal Poolman, Maud 

Cobben, Marjolein Bredius, Ludger Sluys, Thessa Kleeman, Souad el Barakat, Sacha de Reuver, Bibi 

Schonau, Viviene de Vogel, Marcel One, Gerda Wesseling, Judith Janssen, Ferai Yiiksel, en Sharita 

Rambhadjan (met dank aan de medewerking van de Stichting Jeugdzorg Den Haag/Zuid-Holland 

Noord). Bij deze willen wij hen bedanken voor hun inspanningen. 

Mirjam van der Ziel, Mandy van der Voort, Ruben Bout en Marjolein de Best-Waldhober waren niet 

alleen betrokken bij de dataverzameling, maar ook bij de coordinatie van het onderzoek en tal van 

andere activiteiten in het onderzoek. Jannigje Bolk beheerde het secretariaat en was bij elke fase 

betrokken bij onder meer de coordinatie van het onderzoek. Hierbij willen wij vooral hen van harte 
bedanken voor hun inspanningen. 

Niet in de laatste plaats willen wij dank zeggen aan het Ministerie van Justitie. Zonder de opdracht tot 

het verrichten van het onderzoek naar suicides in detentie, was dit boek niet tot stand gekomen. 

Tot slot willen wij alle gedetineerden bedanken die zich bereid toonden tot een interview van soms vele 
uren. 



Over de auteurs 

Dr. Eric Blaauw is als universitair docent werkzaam bij de Afdeling Klinische Psychologie van de Vrije 

Universiteit Amsterdam. Hij verricht onderzoek en verzorgt onderwijs op het terrein van de Forensische 

Psychologie. Dr. Blaauw is auteur van meerdere publicaties (onder andere vier boeken) op het terrein 

van psychische problemen bij arrestanten en gedetineerden en van suicides en andere sterfgevallen in 

politiebureaus. Hij promoveerde op onderzoek naar zorgprocedures in politiebureaus, suicides en andere 

sterfgevallen in politiebureaus, psychische problemen en beleving van de insluiting van arrestanten en 

gedetineerden. Hij verzorgde samen met Kerkhof postdoctorale cursussen voor psychologen in het 

gevangeniswezen genaamd "Preventie van suicides in detentie". 

Professor dr. Ad Kerkhof is hoogleraar Klinische Psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij 

is auteur van vele artikelen en boeken op het gebied van depressie, suiciderisico, suicidepreventie en 

suicideprevalentie. Prof. dr. Kerkhof deed onder meer onderzoek naar suicides in Nederlandse 

penitentiaire inrichtingen. Hij is gepromoveerd op onderzoek naar de opvang en nazorg van 

suicidepogers in algemene ziekenhuizen. Hij is hoofdopleider voor de Amsterdamse Postdoctorale 

Opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog, verzorgde samen met Blaauw de cursussen "Preventie van 

suicides in detentie" en geeft tal van cursussen over depressie en suicidepreventie. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131

