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De jaren zijn voor bij gevlogen.
Je hebt hart aan je zelf gewerkt.
Dag in en dag uit velen jaren.

De tijd die je hebt gezeten is soms zo machteloos geweest.
Elke dag doe je gewoon weer het zelf de als anderen dagen.

Het is net een draaimolen.
Waar geen eind aan komt.

Soms vraag je af is dit de behandeling van de overheid of veidzicht.
Af en toe praat je met de s.t.m. of doctoren of spychiater.

Dan weer slapen en hetzelfde gaat van voren af dag in dag uit.
Soms als ik in bed lig denk ik wel eens naar over van en nog wat.
Wat er hier gebeurt en wat er is gebeurd in het verleden en heden.

Ik zou de klok graag voor uit willen zetten.
Naar de dag die nog komen zal.

Om je leven weer in het reinen te krijgen.
De stenen die ik op had gebouwd als verdediging van je zelf.

Nu werk ik de stenen van mij af.
Nu is het tijd gekomen om de stenen te gebruiken

om iets goeds mee op te bouwen in je leven.
Het gaat dan wel niet zo snel.

Maar ik onthoud een ding ik red het zelf wel.
Al is het de laatste wat ik nog doen zal.

Jan
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Voorwoord

Toen ik een jaar of vijf geleden als bajesdirecteur in dienst trad bij het

gevangeniswezen maakte ik kennis met een wereldje waarin
gedetineerden met psychiatrische problemen het bepaald niet gemakkelijk

hadden. Weliswaar waren er speciale afdelingen waar deze mensen

konden worden ondergebracht en beschikten de penitentiaire inrichtingen

over psychologen en psychiaters die de gedetineerden terzijde konden

staan, maar dat nam niet weg dat het overheersende beeld er toch een was

van tekortschietende zorg. Het adagium was dat het behandelen van

gedetineerden met psychiatrische problemen geen taak was voor het

gevangeniswezen en dat vertaalde zich in de beschikbare middelen, die

zich niet zelden beperkten tot het verstrekken van op beheersing gerichte

medicijnen aangevuld met desnoods langdurige opsluiting in een
isoleercel zodra de orde of de veiligheid in de inrichting daar maar
enigszins mee gediend leek te zijn.

De afgelopen jaren is er in dit verband veel ten goede veranderd. Van

groot belang daarbij is dat de gesloten cultuur die niet alleen het
gevangeniswezen maar ook de TBS-klinieken en andere forensisch

psychiatrische voorzieningen beheerste heeft plaatsgemaakt voor een

meer op de buitenwereld gerichte houding. Veel minder dan voorheen ligt

het accent thans op het eigen bestaansrecht van de verschillende
instellingen en veel meer klinkt het besef door dat deze instellingen deel

uitmaken van een keten die bestaat uit een reeks van schakels waarin zorg

in de vorm van maatwerk moet worden verleend. Deels is deze omslag te
danken aan de instellingen en hun beroepsbeoefenaren zelf, die er met

een gezonde ambitie aan hebben gewerkt om het niveau van de
forensisch-psychiatrische zorg verder te verhogen. Deels ook ligt er een

meer algemene maatschappelijke tendens aan ten grondslag die de
traditionele geslotenheid van zorginstellingen doet plaatsmaken voor een

op samenwerking gerichte benadering. En deels ook was er ferme druk
van buiten voor nodig om de verstarde verhoudingen in de forensische

psychiatrie vloeibaar te maken, bijvoorbeeld in de vorm van rechterlijke

uitspraken waarin de lange wachtlijsten aan de kaak werden gesteld die
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bestonden voor TBS-gestelden die in afwachting van plaatsing in een
TBS-kliniek als passant verbleven in een huis van bewaring.

Het voorlopige resultaat van dit alles is dat er inmiddels veelal reeds in
het huis van bewaring een aanvang wordt gemaakt met de behandeling
van TBS-gestelden, dat de integratie van TBS-klinieken (Justitie) en
GGz-instellingen (VWS) steeds grotere vormen aanneemt, en dat
forensisch-psychiaters en -psychologen zich met hun wetenschappelijke
pretenties steeds nadrukkelijker de maat laten nemen door hun collegae
uit de algemene geestelijke gezondheidszorg. De lange wachttijden die
TBS-passanten moeten doorstaan bestaan helaas nog steeds. En een
vluchtige kennisneming reeds van - bijvoorbeeld - een recente rapportage
van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, waarin wordt geconcludeerd
dat het merendeel van de TBS-klinieken niet voldoet aan de eisen die de
Kwaliteitswet zorginstellingen stelt aan verantwoorde zorg, is voldoende
om te zien dat de forensische psychiatrie nog een lange weg heeft te gaan.
Dat neemt echter niet weg dat aanzetten in de goede richting volop te
herkennen zijn, en dat stemt hoopvol voor de toekomst.

Wie tot nu toe enigszins buiten het debat heeft gestaan is de cliënt zelf.
Iets wat heel wel verklaarbaar is overigens, al was het maar doordat juist
in de forensische psychiatrie nogal wat cliënten rondlopen van wie al snel
wordt gevonden dat zij in het licht van hun verleden ieder recht van
spreken hebben verloren. Voor wie bovendien geldt dat zij met het oog
op de wachtlijsten blij mogen zijn dat er een plekje voor hen is gevonden.
En die meer nog dan menige andere cliënt van de geestelijke
gezondheidszorg zijn overgeleverd aan machtige instituties die grote
invloed kunnen uitoefenen op de vrijheid waarmee zij hun verdere leven
kunnen inrichten. Gelukkig kan er ook in dit opzicht echter een kentering
worden gesignaleerd, die er als het goed is toe zal leiden dat ervaringen
van cliënten ook in de forensische psychiatrie steeds meer betekenis gaan
krijgen voor de wijze waarop de zorg wordt verleend. Het onderzoek
waarvan in het navolgende verslag wordt gedaan heeft in dit verband een
schat aan materiaal opgeleverd, die bovendien wordt vertaald in een groot
aantal aanbevelingen waarmee de praktijk haar voordeel kan doen.
Wanneer ik deze resultaten leg naast de ervaringen die de laatste jaren in
het patiëntenvertrouwenswerk zijn opgedaan springt niet alleen de
herkenbaarheid van de gerapporteerde ervaringen in het oog, maar ook
het nut dat de aanbevelingen voor de praktijk kunnen hebben. Ik beveel
het verslag dan ook gaarne in uw aandacht aan.

mr. drs. G. Heres Hoogerkamp
directeur van de Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon GGZ
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Dankwoord

Voor u ligt het rapport van het onderzoek forensische psychiatrie door de
klant bekeken.

We willen graag alle betrokkenen bedanken voor de tijd en moeite die zij
hebben genomen. Allereerst dank aan de geïnterviewden, die door hun
openhartigheid een kijkje gaven in een deel van de werkelijkheid dat niet
zo heel vaak in het volle daglicht komt. Daarnaast zijn we veel dank
verschuldigd aan directies en medewerkers van deelnemende instellingen
en afdelingen, die door hun bereidwilligheid en tijd het mogelijk hebben
gemaakt het onderzoek uit te voeren.

De Cliëntenraden van de GGz-E te Eindhoven, het Psychiatrisch
Spectrum Gelderland Oost te Warnsveld, De Meren en de RIBW
Querido te Amsterdam, staken als opdrachtgevers van het landelijke
onderzoek veel tijd en moeite in het opzetten en uitwerken van het
onderzoek. Dank voor het initiatief dat zij hebben genomen en de
samenwerking tijdens het project.
De leden van de begeleidingscommissie willen we bedanken voor
hun betrokkenheid, inzet en de bereidheid om nog ongebaande paden te
te verkennen. Daarnaast dank voor het waarschuwen voor al te grote en
opzichtige blunders. Uiteraard is de tekst de verantwoordelijkheid van de
auteurs.
Last but not least willen we graag de subsidiegevers bedanken.
Het Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid, Zorg Onderzoek
Nederland (ZON) en het Ministerie van Justitie hebben door hun
financiële bijdrage dit onderzoek mogelijk gemaakt. Hetzelfde geldt
voor de Directies van de deelnemende instellingen. Dank voor
het vertrouwen dat u daarmee uitsprak.
We hopen dat dit onderzoek kan bijdragen aan een bewaking en, waar
nodig, verbetering van de kwaliteit van de psychiatrische hulpverlening,
speciaal aan mensen met een achtergrond in de forensische psychiatrie.
Ook de rehabilitatie en resocialisatie van hen is mogelijk met dit verslag
gediend. Immers, een discussie over het functioneren van de
hulpverlening in het schemergebied tussen volksgezondheid en justitie
wordt pas zinvol als daarbij de meest direct betrokkenen een rol spelen.

Harrie van Haaster Wouter van de Graaf
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hoofdstuk

Inleiding

Forensische psychiatrie heeft betrekking op psychiatrie en strafrecht. Als
iemand voor het plegen van een overtreding of misdrijf wordt
veroordeeld, en wanneer het feit wettig en overtuigend is bewezen,
worden altijd de vragen gesteld of de verdachte het strafbare feit is toe te
rekenen en of de verdachte “gevaar voor herhaling”oplevert. Indien
psychiatrische problemen een rol spelen vindt een forensisch
psychiatrisch onderzoek plaats en kan een forensisch psychiatrische
behandeling worden aanbevolen. De betreffende persoon kan daartoe een
maatregel krijgen. Er is een aantal mogelijkheden: een strafrechtelijke
machtiging. De rechter kan een plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis
opleggen wanneer de betrokkene “een gevaar vormt voor zichzelf of
anderen”. De rechter kan ook een Ter Beschikkingstelling (TBS)
opleggen. Dit gebeurt wanneer een veroordeelde een misdrijf heeft
gepleegd, maar hem of haar dit misdrijf niet of slechts verminderd kan
worden toegerekend wegens “gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke
stoornis van de geestvermogens”. Bij oplegging van TBS speelt altijd het
gevaar van kans op herhaling. De maatregel kan pas worden opgelegd na
advies aan de rechter door ten minste twee gedragsdeskundigen, onder
wie een psychiater. Veel adviezen worden uitgebracht door het Pieter
Baan Centrum, de psychiatrische observatiekliniek van Justitie. Daarnaast
hebben districtspsychologen en districtspsychiaters van de
Districtspsychiatrische Diensten een rol.

De forensische psychiatrie is in de politiek en in de samenleving veel
besproken. Maar wat vinden de cliënten er eigenlijk van? Welke
ervaringen hebben zij met de strenge regiems en de behandeling? Hoe
zien zij hun maatschappelijke kansen?
Steeds vaker wordt aandacht gevraagd voor kwaliteitsbeoordeling van
voorzieningen door diegenen die van het aanbod van die voorzieningen
gebruik maken: de cliënten. Met betrekking tot de forensische psychiatrie
wordt nu voor het eerst aan deze vraag beantwoord. Er is tot nu toe
weinig bekend over de ervaringen van cliënten met de hulpverlening en
met de specifieke omstandigheden in de forensisch psychiatrische
voorzieningen. Dit onderzoek leidt tot een eerste systematisering van die
ervaringen. Tevens leidt het tot een kwaliteitsoordeel over deze
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voorzieningen. Één keer eerder heeft er in het kader van een
kwaliteitstoetsing een dergelijke beoordeling plaats gevonden, namelijk
van de Forensisch Psychiatrische Kliniek van De Grote Beek, nu GGzE
geheten, te Eindhoven. Dit onderzoek werd uitgevoerd door de
Landelijke Stichting van Patiënten- en Bewonersraden (LPR).
Onderdeel van een evaluatiestudie is altijd een inventarisatie van te
verbeteren knelpunten. Ook in dit project is dat aan de orde. Om echter te
voorkomen dat er alleen maar een knelpunteninventarisatie plaatsvindt,
wordt er ook aandacht besteedt aan de vraag hôe verbeteringen
aangebracht kunnen worden en met name aan wat de cliënten daar zelf
aan bij kunnen dragen. Net als elders in de geestelijke gezondheidszorg
wordt er immers ook in de forensische psychiatrie vanuit gegaan dat
cliënten een essentiële bijdrage hebben te leveren aan de hulpverlening,
aan de vormgeving van een adequate huipverleningsomgeving en aan de
oplossing van eventuele problemen. Actieve betrokkenheid van de
cliënten is bij vele kwaliteitsverbeteringen een voorwaarde.

Een belangrijk motief voor dit onderzoek is dat cliënten in de forensisch
psychiatrische instellingen niet zo vaak aan het woord komen, terwijl er
zo veel aan de hand is. Hoewel de forensische psychiatrie al jaren
onderwerp vormt van heftige discussies, doen de ervaringen en meningen
van de cliënten daarin nauwelijks mee. In de meeste instellingen
functioneert overigens wel een Cliëntenraad, meestal ook conform de
Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ). Soms zijn
deze raden aangesloten bij een Centrale Cliënten Raad (CCR) van de
instelling. De Raden van de TBS-klinieken zijn, voor zover wij weten,
nog niet aangesloten bij de LPR, maar ze ontwikkelen wel contacten met
deze organisatie.

In dit onderzoek werden ruim 80 cliënten uit de forensische psychiatrie
geïnterviewd over hun ervaringen. De belangrijkste forensisch
psychiatrische instellingen zijn de TBS-inrichtingen, Forensisch
Psychiatrische Klinieken (FPK) en Forensisch Psychiatrische Afdelingen
(FPA) in Algemene Psychiatrische Ziekenhuizen (APZ). Daarnaast
fungeren er ook poliklinieken en specialistische instellingen in deze
sector. In dit onderzoek worden die verder niet belicht. Wel gebeurt dat
met de Regionale Instellingen voor Beschermende Woonvormen (RIBW)
die over plaatsen beschikken voor forensisch psychiatrische cliënten.

Er zijn twee soorten TBS-instellingen: justitiële en niet-justitiële. De
justitiële instellingen zijn verdeeld in Rijksinrichtingen en Particuliere
inrichtingen. TBS-inrichtingen zijn, door een overeenkomst tussen de
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Ministers van Justitie en VWS aangewezen als psychiatrisch ziekenhuis.

De verpleegprijs wordt daarom vergoed via de Algemene Wet Bijzondere

Ziektekosten (AWBZ). Een TBS-inrichting is bedoeld voor de verpleging

van TBS-gestelden. TBS-innchtingen zijn sterk beveiligde psychiatrische

klinieken. Ook gedetineerden zonder TBS maar met psychiatrische

problematiek kunnen er worden geplaatst, maar gezien de grote groep

TBS-passanten in de Huizen van Bewaring gebeurt dit niet vaak.
De niet-justitiële instellingen zijn de zogenaamde Forensisch
Psychiatrische Klinieken (FPK-en). Deze klinieken hebben een contract

met de Minister van Justitie over het maximaal op te nemen aantal TBS

gestelden en andere “justitiabelen”. Een Forensisch Psychiatrische

Kliniek is dus bedoeld om mensen met psychiatrische problematiek die

ook een strafrechtelijke of civielrechtelijke titel hebben op te nemen,

behandelen, verplegen en verzorgen. Er is sprake van behoorlijk

intensieve behandeling en er ligt ook een sterke nadruk op beveiliging.

Binnen Forensisch Psychiatrische Klinieken zijn er zowel ‘open’ als
‘gesloten’ plaatsen.
Forensisch Psychiatrische Afdelingen zijn afdelingen binnen een
Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis en zijn bedoeld voor patiënten uit de

forensische psychiatrie die niet langer de intensieve begeleiding nodig

hebben die een Forensisch Psychiatrische Kliniek of TBS-kliniek biedt.

De Forensisch Psychiatrische Afdelingen werden opgericht om de
overstap van Forensisch Psychiatrische Kliniek naar APZ te verkleinen.

Ze zouden voor de forensische patiënt een bruggenhoofd in de GGZ

moeten zijn.
RIBW’s met speciale plaatsen voor forensisch psychiatrische cliënten

bieden huisvesting aan TBS-gestelden die niet langer de beveiliging

behoeven van de klinieken en inrichtingen, maar wel een beschermende

woonomgeving. In de RIBW’s blijven TBS-gestelden soms wonen nadat

hun TBS is opgeheven. Soms stromen zij door naar gewone huisvesting

en krijgen zij vanuit de RIBW ambulante woonbegeleiding.

Cliënten die we in de forensisch psychiatrische voorzieningen tegen

komen hebben verschillende juridische achtergronden. Hun juridische

status of titel wordt bepaald door beslissingen van de rechter en van de

Minister van Justitie over of en hoe een straf moet worden uitgezeten.

Deze beslissingen worden genomen op grond van beoordeling van
toerekeningsvatbaarheid en psychiatrische rapportages. We laten de
belangrijkste mogelijkheden de revue passeren’:

overzicht van de strafrechtelijke titels en maatregelen vindt u in bijlage 1
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Gedetineerden kunnen, behalve tot gevangenisstraf, op grond van hun
psychische gesteldheid ook veroordeeld worden tot TBS-verpleging.
Een TBS duurt volgens de Beginselen wet verpleging ter
beschikkinggestelden twee jaar en kan telkens met twee jaar worden
verlengd. In de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
is er in een aantal gevallen slechts één maal verlenging mogelijk van
een TBS maatregel. Wanneer er ook gevangenisstraf is opgelegd
wordt eerst de gevangenisstraf ten uitvoer gebracht, direct gevolgd
door de TBS. Veel TBS-gestelden blijven langer in een Huis van
Bewaring omdat als gevolg van de stijging van het aantal TBS
opleggingen, die al jaren gaande is, een tekort aan bedden in TBS
klinieken is ontstaan. In de Huizen van Bewaring staan deze mensen
geboekstaafd als “TBS-passanten”.

2 Gedetineerden die in afwachting van berechting in een Huis van
Bewaring verblijven kunnen op grond van hun psychische
gesteldheid ook een art. 37 (= KZ-maatregel) opgelegd krijgen. De
art. 37 maatregel houdt in dat de betrokkene geheel
ontoerekeningsvatbaar is verklaard en is veroordeeld tot een opname
in een Psychiatrisch Ziekenhuis voor maximaal één jaar. De KZ
maatregel kan verlengd worden met één jaar op vordering van de
officier van justitie en te verlenen door de civiele rechter. De
verlenging moet gebeuren conform de eisen van de Wet bijzondere
opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ).
De praktijk wijst uit dat gedetineerden met art. 37 die wachten op een
plaats in een psychiatrisch ziekenhuis slechts moeizaam in een GGZ
instelling kunnen worden opgenomen, aldus de rapportage van de
Werkgroep Forensische Zorg van het Ministerie van Justitie in 1996.

3 Gedetineerden met alleen een opgelegde gevangenisstraf kunnen op
grond van een Pro-justitia-rapportage (verminderd)
toerekeningsvatbaar zijn bevonden, maar niet veroordeeld tot TBS of
KZ-maatregel. Ook met een Pro-justitia-rapportage kan iemand
opgenomen worden in een forensische voorziening. Een Pro-justitia
rapportage is een onderzoek dat, samen met een psychiater, in
opdracht van de rechter of rechter-commissaris wordt uitgevoerd
wanneer het vermoeden bestaat dat het delict gepleegd is vanuit een
geestesstoornis. Het is een advies aan de rechter over de
toerekeningsvatbaarheid van de verdachte ten tijde van het plegen
van het delict.

4 Overplaatsing van gedetineerden met ernstige psychiatrische
problematiek naar een Psychiatrisch Ziekenhuis of TBS-kliniek kan
ook zonder TBS of art. 37 oplegging.

— De Minister kan plaatsing in een justitiële TBS-inrichting
opleggen op grond van gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke
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stoornis van geestesvermogens (art 13 jo artikel 19 Wetboek van

Strafrecht)
— De Minister kan ook een tijdelijke plaatsing opleggen in een

Psychiatrisch Ziekenhuis, niet zijnde een justitiële TBS-inrichting

(Penitentiaire beginselenwet). De plaatsing vindt plaats op basis

van vrijwilligheid. Indien een gedwongen opname noodzakelijk is,

dient dit op een IBS of Rechterlijke machtiging (RM) te zijn
gebaseerd.

— Iemand kan gratie krijgen op grond van detentieongeschiktheid;

detentie wordt dan medisch niet verantwoord geacht.
Gratieverlening kan geschieden onder de voorwaarde dat de
betrokkene zich laat opnemen in een Psychiatrisch Ziekenhuis. Dit

kan voor ten hoogste twee jaar. Een opname kan ook onder dwang

worden geregeld op de gebruikelijke wijze via IBS en RM.

— Tenslotte kan voorlopige hechtenis door de rechter geschorst
worden onder de voorwaarde dat de verdachte zich laat opnemen

in een Psychiatrisch Ziekenhuis (Artikel 80 Wetboek van
strafvordering).

In dit onderzoek hebben wij de cliënten de volgende soorten vragen

gesteld:

1 Welke ervaringen zij hebben in verschillende settings in de
forensische psychiatrie met hun verblijf en met hun behandeling in

deze instellingen.
2 Welke positieve ervaringen er zijn met bepaalde

hulpverleningsmethoden en bejegening.
3 Welke knelpunten en problemen ervaren worden.

4 Welke mogelijkheden er zijn om aan deze knelpunten iets te doen.

5 Hoe de cliënten bij de verbeteringen betrokken (kunnen) worden of

hoe dit zou kunnen gebeuren.

Samen met cliënten en de Cliëntenraden hebben we deze vragen

uitgewerkt in lijsten aandachtspunten en vragen voor de interviews.

Met betrekking tot de behandeling gaat het om de volgende

aandachtspunten:
— Zijn de aangeboden behandelingen en therapieën zinvol?

— Is er keuze in het behandelaanbod?

— Welke ervaringen zijn er met de gedragsmatige benaderingen?

— Worden behandeiplanbesprekingen gevoerd met de cliënt erbij?

— Is er onderhandeling mogelijk over de behandelingen?
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— Is er voldoende aandacht voor medische, sociale en psychische
aspecten?

— Wat zijn de mogelijkheden van doorstroming naar de reguliere
GGZ?

— Is er voldoende gelegenheid om met vrijheden te oefenen, ook met
het oog op terugkeer naar de maatschappij?

—

Op welke manier wordt gebruik gemaakt van rehabilitatie- en
resocialisatie-aanbod, onder meer via de RTBWs?

— Is er, bij ontslag, voldoende nazorg?
— Hebben cliënten in de nazorgfase toegang tot informatie en tot

maatschappelijke voorzieningen?

Met betrekking tot verblijf en bejegening hebben we de volgende
aandachtspunten opgesteld:

— Is de bejegening zorgvuldig?
— Hoe is de relatie met de verschillende groepen hulpverleners?
— Hoe is de relatie met de medecliënten?
— Is er zinvolle dagbesteding?
— Hoe wordt er omgegaan met conflicten?
— Zijn er voldoende garanties voor de veiligheid van de cliënten?
— Is er voldoende ruimte voor autonomie, eigen leefstijlen, privacy

en persoonlijke behoeften?
— Welke mogelijkheden zijn er voor medezeggenschap?

De volgende aandachtspunten gaan over de juridische maatregelen en
rechtspositie:

— Zijn cliënten op de hoogte van de patiëntenrechten?
— Is er een goede klachtenprocedure?
— Is er voldoende medezeggenschap en inspraak?
— Hoe wordt er omgegaan met dwangmaatregelen?
— Ervaren cliënten negatieve invloeden van incidenten, zoals

ontsnappingen, in (andere) TBS-instellingen?
— Hoe wordt er omgegaan met vrijheidsbeperkingen en de opheffing

van die beperkingen?
— Is er een volle personeelsbezetting, bijvoorbeeld om vrijheden,

zoals wandelen onder begeleiding, te kunnen uitoefenen?
— Hoe wordt er omgegaan met verzoeken respectievelijk adviezen

om een maatregel te veranderen?

Voor de Regionale Instellingen voor Beschermende Woonvormen is er
een aantal extra aandachtspunten opgesteld, specifiek gericht op het
beschermd wonen:
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— Is er met betrekking tot behandeling en begeleiding goede
afstemming tussen RIBW en RIAGG?

— Mag men zijn persoonlijk begeleider zelf kiezen?

— Is er sprake van een specifieke rehabilitatiebenadering en is deze

voldoende individueel gericht?

— Is de begeleiding voldoende gericht op het netwerk en
familieleden van de cliënt?

— Is het forensische verleden goed bespreekbaar met de persoonlijk

begeleider?
— Is de woonomgeving op de hoogte van de forensische

achtergrond?
— Krijgen cliënten extra steun om met negatieve etikettering om te

gaan?
— Is er voldoende doorstroming naar andere beschermde

woonvormen binnen de RIBW?

— Worden er bij de toelating regiogrenzen gehanteerd en is dit een

obstakel voor de toegankelijkheid?

— Zijn de afspraken met de Reclassering bevredigend?

— Spelen sancties met betrekking tot terugplaatsing naar Huis van

Bewaring of Forensisch Psychiatrische Kliniek een rol?

Wij hebben cliënten geïnterviewd in acht verschillende instellingen

waarbij we hebben gestreefd naar een zo heterogeen mogelijke groep

deelnemers aan het onderzoek. De instellingen waar we hen hebben

geïnterviewd dekken een breed spectrum van de forensische psychiatrie.

Interviews zijn gedaan in:
— Het Forensisch Psychiatrisch Centrum Veldzicht in Balkbriig

— De Forensisch Psychiatrische Kliniek in Eindhoven, onderdeel

van de GGzE
— Het Forensisch psychiatrisch Centrum in Assen, onderdeel van de

GGz Drenthe
— De Forensisch Psychiatrische Afdeling Roosenburg op de Willem

Arntzhoeve in Den Dolder
— Zorg Intensieve Behandeling/Forensisch Psychiatrische Afdeling

Boslust van de PSGO in Warnsveld

— De Regionale Instelling voor Beschermende Woonvormen in

Midden-Brabant
— De Regionale Instelling voor Beschermende Woonvormen

Stichting HVO/Querido in Amsterdam

— De Regionale Instelling voor Beschermende Woonvormen Twente
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In een aantal andersoortige voorzieningen zijn we niet geweest. We zijn
niet in de gevangenissen geweest waar er enkele speciale afdelingen zijn
en voorzieningen voor gedetineerden met psychiatrische problematiek.
Ook zijn we niet in de specialistische TBS-klinieken geweest voor
speciale doelgroepen. Wel zijn we een aantal cliënten tegen gekomen die
ook ambulante hulp krijgen. We noemen met name de Forensisch
Psychiatrische Poliklinieken en afdelingen voor deeltijdbehandeling die
zich richten op patiënten die door hun grensoverschrijdend gedrag met
Justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen. Het gaat om
TBS-gestelden met proefverlof, personen die op grond van een TBS met
voorwaarden een behandeling op een polikliniek dienen te ondergaan,
langgestraften in de fase direct voorafgaand aan hun vervroegde
invrijheidstelling en personen van wie de voorlopige hechtenis
voorwaardelijk is geschorst. Ook bewoners van RIBW’s met een titel of
maatregel gaan er naartoe. Poliklinieken die onderdeel uitmaken van een
forensisch psychiatrisch circuit en reeds vijf jaren functioneerden,
registreerden in 1997 gemiddeld 6500 verrichtingen.2
In het ambulante veld werken vervolgens ook sociaal psychiatrisch
werkenden van de Reclassering. Het sociaal psychiatrische werk van de
Reclassering richt zich op vrijwel alle forensisch psychiatrische patiënten
met een titel. De Reclassering biedt begeleiding vanaf het moment van de
inverzekeringstelling op het politiebureau tot aan de terugkeer in de
maatschappij. De taak van de Reclassering is om de veroordeelden te
begeleiden, toezicht te houden op de nakoming van Bijzondere
voorwaarden en rapportages naar Justitie daarover te verzorgen. De
Reclassering is verder verantwoordelijk voor de ontwikkeling en
Organisatie van taakstraffen. De Reclassering wil graag betrokken worden
bij forensisch psychiatrische netwerken en samenwerkingsverbanden. In
ons onderzoek hebben wij geen cliënten via de Reclassering geworven,
maar bijna alle cliënten die we hebben gesproken hebben wel contacten
gehad met de Reclassering en hebben hun ervaringen hiermee verteld.

We constateerden reeds dat er over de forensische psychiatrie veel
discussie is.
Waar gaan de discussies over? Vooral over de toenemende behoefte aan
forensische plaatsen en de dichtslibbende voorzieningen. Al jaren stijgt
het aantal TBS-opleggingen. In de praktijk zien we een uitbreiding van
het aantal forensisch psychiatrische voorzieningen en een uitbreiding van
het aantal plaatsen in deze voorzieningen. Bovendien zien we dat waar de
voorzieningen voorheen nogal eens als eilandjes opereerden, er steeds

211 Groen, M. Drost, In: Gekte in het gevang, 1997
J.H. Stegeman, In: Gekte in het gevang, 1997
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vaker sprake is van forensisch-psychiatrische circuitvorming waarbij op
regionaal niveau een diversiteit van diensten deel uitmaakt van een
organisch geheel. Een circuit bestaat meestal uit een Forensisch
Psychiatrische Kliniek, een resocialisatie-eenheid, een polikliniek en een
aanbod deeltijdbehandeling. Soms zijn er afspraken met Beschermd
Wonen en met een Forensisch Psychiatrische Afdeling en soms maakt
een TBS-kliniek of een penitentiaire inrichting eveneens onderdeel uit
van de samenwerking. De circuitvorming is met name bedoeld om een
goede doorstroming te realiseren.
Ook de forensische psychiatrie staat onder grote druk om cliënten weer
terug te brengen in de samenleving en daartoe goede methoden en
voorzieningen te ontwikkelen. Programma’s voor deeltijdbehandeling,
poliklinieken, beschermd wonen en ambulante woonbegeleiding zijn in
dat verband van grote betekenis.

Om een indicatie te geven van de groei in de forensische psychiatrie
geven we hieronder enkele cijfers. De kwantitatieve uitbreiding van de
forensische psychiatrie heeft de laatste jaren vorm gekregen in de
uitbreiding van het aantal voorzieningen en in de toename van het aantal
plaatsen in de verschillende typen instellingen. De totale TBS-capaciteit
nadert steeds meer het aantal ‘gesloten’ bedden in de Algemene
Psychiatrische Ziekenhuizen. Dat aantal wordt momenteel op ongeveer
1500 geschat terwijl de TBS-capaciteit in 2000 groeit tot 1063.

Jaar 1997 2000
Totale TBS-capaciteit 783 1063

Jaar 1997 1999
Aantal Rijksinrichtingen 3 4
Aantal Particuliere inrichtingen 5 7
Aantal Forensisch Psychiatrische Klinieken 3 4
Aantal Forensisch Psychiatrische Afdelingen 4 8
Aantal RIBW’s 4 6
Aantal poliklinieken 5 7

1997 1999
319 364
338 531

Jaar
Plaatsen in Rijksinrichtingen
Plaatsen in Particuliere inrichtingen
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Plaatsen in Forensisch Psychiatrische Klinieken 182 236
Plaatsen in Forensisch Psychiatrische Afdelingen 40 150
Plaatsen in RIBW’s 12 44
Ontwikkeling aantal TBS-gestelden
Deze ontwikkeling is vastgesteld aan de hand van gegevens over de
feitelijke bezetting van de capaciteit van plaatsen voor TBS-gestelden in
de Rijksinrichtingen, particuliere inrichtingen en Forensisch
Psychiatrische Klinieken. Als peildata zijn genomen de eerste van de
maand september in de jaren 1998, 1999 en 2000.

Jaar 1998 1999 2000
Man: 844 969 991
Vrouw 46 39 52
Totaal 890 1008 1043

Als achtergrond voor de groei van de forensische psychiatrie willen we
tenslotte de ontwikkeling van de Geestelijke Gezondheidszorg noemen.
Met name gaat het dan over de gevolgen van de vermaatschappeljking
van de GGZ. Die leidt ertoe dat de asielfunctie van het psychiatrische
ziekenhuis langzaam maar zeker verdwijnt. De oude APZ-terreinen in
bos, duin of op de hei worden ontmanteld en het grootste deel van de
cliënten verhuist naar meer ‘gewone’ huisvesting. Het APZ is niet de
plaats meer waar men “lastige en onaangepaste” cliënten kan opbergen.
De speciale voorzieningen voor forensische psychiatrie staan onder druk
om uit te breiden en om het gat op te vullen dat lijkt te ontstaan door de
vermaatschappeljking. Het is bekend dat in de Nederlandse
gevangenissen nogal wat mensen met ernstige psychiatrische problemen
zitten. In het algemeen wordt er van uit gegaan dat 3 % van de
gedetineerdenpopulatie zodanige psychiatrische problemen heeft dat zij
niet in de penitentiaire inrichtingen kan blijven. Zij is detentieongeschikt.
Absoluut werd het aantal in 1996 op 330 geschat6.
Het belang van dit onderzoek is niet alleen dat de cliënten een kans
krijgen hun ervaringen te vertellen en een bijdrage te leveren aan
kwaliteitsverbetering. We hopen dat het onderzoek ook zal bijdragen aan
de beeldvorming rond forensisch psychiatrische cliënten. Het beeld van
“de gevaarlijke gek” die als gevolg van de vermaatschappeljking van de
GGZ gewoon in de gemeenschap blijft, wordt hier gecorrigeerd. We
hopen dat dit onderzoek bovendien bijdraagt aan andere evaluaties, zoals

4waarvan 114 TBS

Bron: Ministerie van Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen, Directie TBS
6 Rapportage van de werkgroep Forensische Zorg
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die van de Inspectie Geestelijke Volksgezondheid. Daarmee lopen we
echter vooruit op de conclusies van dit onderzoek.

In het volgende hoofdstuk zullen we eerst nader ingaan op de
onderzoeksopzet en de gehanteerde onderzoeksmethodiek. In Hoofdstuk
3 komt vervolgens de respons in de TBS-kliniek aan de orde. In
hoofdstuk 4 komen de cliënten uit twee Forensisch Psychiatrische
Klinieken aan het woord. In hoofdstuk 5 de cliënten uit twee Forensisch
Psychiatrische Afdelingen en in hoofdstuk 6 de bewoners van drie
RIBW’s. In hoofdstuk 7 staan de conclusies en enkele discussiepunten. In
hoofdstuk 8 sluiten we dit verslag af met de aanbevelingen.
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hoofdstuk

Methode onderzoek cliënten
orensische psychiatrie

Het kwaliteitsonderzoek met medewerking van cliënten van de
forensische psychiatrie is gestart vanuit de behoefte van verschillende
Cliënten- en Bewonersraden om de forensische psychiatrie te evalueren
vanuit cliëntenperspectief. Uitgangspunt voor de toetsing was cliënten, in

de verschillende vormen van forensische psychiatrie in Nederland, hier
nauw bij te betrekken en hen in staat te stellen invloed uit te oefenen op

het beleid in de forensische psychiatrie.
De Cliënten- en Bewonersraden hebben zelf een belangrijke functie in de

belangenbehartiging van de cliënten en de ontwikkeling van beleid. Zij
volgen ook de ontwikkelingen in de forensische psychiatrie, maar hebben

meer informatie nodig van de cliënten in die setting om deze functie beter
gestalte te kunnen geven. Deze informatiebehoefte betreft niet alleen het

feitelijke zorgaanbod en condities die aan de zorgverlening worden
opgelegd, maar ook informatie van de cliënten zelf. Belangrijke
informatiebronnen voor de Raden zijn de Cliëntencommissies en de
vertegenwoordigers van de forensische afdelingen in de Cliëntenraden.
Als aanvulling hierop hebben de raden gekozen voor dit
kwaliteitsonderzoek, om meer systematische informatie te krijgen. Voor

de Cliëntenraden is dit dan ook tevens een raadpleging van de achterban.
Het onderzoek is voor cliëntenorganisaties van groot belang. Op de eerste

plaats om een onderbouwd beleid te kunnen voeren en aan verwachtingen

van zowel de eigen achterban als van andere partijen te kunnen voldoen.

Op de tweede plaats worden via raadpleging van de achterban de cliënten
betrokken bij de beleidsvorming en bij de cliëntenorganisaties. In die zin

worden de mogelijkheden van cliëntenparticipatie vergroot. Beide
doelstellingen vormen de basis van de methodiek van het onderzoek.

Cliënten als bron van informatie

Beleidsonderzoek is er vaak op gericht om nog niet geactiveerde
informatiedragers te betrekken bij de beleidsvorming. Dit
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kwaliteitsonderzoek richt zich speciaal op cliënten. Het onderzoek heeft
de bedoeling cliënten te activeren en in staat te stellen om tot dan toe niet
herkende informatie productief te maken. De participatie van cliënten is
daarmee vanuit onderzoeksoogpunt gedefinieerd: de cliënt is een bron
van informatie voor zichzelf, voor andere cliënten, voor hun netwerken,
voor de hulpverleners en voor alle betrokken partijen die op verschillende
niveaus meebeslissen over de zorg.
Kwaliteitsonderzoek is er in allerlei soorten en maten. De specifieke
methode die hier is uitgewerkt is op te vatten als een conversatieruimte’
waarin de deelnemers op een beperkte en doelgerichte manier met elkaar
converseren: de deelnemers geven aan elkaar informatie en zij krijgen de
opdracht die informatie zo te verwerken dat er relevante aanwijzingen
voor anderen komen over hoe zij de forensische psychiatrie en de
maatschappelijke situatie voor forensisch psychiatrische patiënten kunnen
verbeteren.
Het kwaliteitsonderzoek is verder opgezet volgens de gangbare
onderzoekscyclus. In elke fase van deze cyclus doen cliënten actief mee.
Wat betreft de gegevensverzameling zijn forensisch psychiatrische
cliënten uitgenodigd om op verschillende manieren te participeren. Die
manieren worden weergegeven in het onderstaande schema 1.
Cliënten kunnen individueel meedoen via een interview. Daarnaast
bestaat er de mogelijkheid om mee te doen aan groepsdiscussies over de
resultaten. Ook is er de mogelijkheid om mee te doen vanuit de
Cliëntenraad.
Wanneer iemand meedoet met het interviewen, wordt van hem of haar
verwacht individueel te reflecteren over het resultaat van het interview.
Iedere geïnterviewde krijgt het verslag van het interview met de vraag of
er nog verbeteringen nodig zijn, zoals correcties en aanvullingen, of er
misschien juist stukken weggelaten moeten worden. De stimulans om te
reflecteren over het verslag van het interview is wat betreft de individuele
deelname het eindpunt. Daarna zijn er enkel nog collectieve momenten.
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Schema 1

Deelnemers die er voor kiezen om samen met andere cliënten over de
resultaten in gesprek te gaan kunnen aan een incidentele bijeenkomst
meedoen. De tweede mogelijkheid is meer structureel, namelijk binnen
de Cliëntenraad. Vanuit de Cliëntenraad zijn er vergaderingen en andere
activiteiten die gericht zijn op implementatie van de
onderzoeksresultaten, cliëntenbelangenbehartiging en onderhandelen met
andere partijen over de aanbevelingen.

Ervaringsgegevens

De interviews duurden in de meeste gevallen ongeveer anderhalf uur, de
groepsgesprekken tweeënhalf uur. In de interviews en groepsgesprekken
werden geen vragen gesteld over de aanleiding voor de maatregel van de
cliënt, het gepleegde delict waarvoor hij is veroordeeld. Wel kwam het
belangrijkste doel van de dwangverpleging, het terugdringen van het
gevaar voor de maatschappij, in verschillende interviews aan de orde.
Vanuit de cliënt gezien is dat echter niet het belangrijkste doel. De
belangen van de cliënten lopen niet altijd parallel met het

deelname

individueel

interview

collectief

T
structureel

T
groepsgesprek cliëntenraad

verbetering
interview

incidenteel
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veiligheidsbelang van de samenleving. In dit onderzoek zijn de belangen
van de cliënt als uitgangspunt genomen en sommige kritiek die aan de
orde komt dient dan ook beluisterd te worden vanuit dat eenzijdige
perspectief.
De interviews vormen de basis van dit verslag. Elk interview is een
verslag van de subjectieve ervaringen van een cliënt. Onder ervaringen
van cliënten verstaan wij hun reflecties over wat zij hebben meegemaakt
en verslagen van hun motieven voor eigen doen en laten en eigen keuzen.
Behoeften, wensen en verwachtingen ten aanzien van de begeleiding zijn
een belangrijk referentiepunt voor de ervaringen. In de ervaringen zijn
positieve en negatieve waarderingen van de hulpverlening en van zichzelf
belangrijk.
Hoewel ervaringen subjectief zijn en derhalve niet als “de waarheid”
beschouwd mogen worden, is het belangrijk om ze serieus te nemen als
feedback en als informatie over wat cliënten bezig houdt en motiveert. In
de ervaringen is kennis en deskundigheid van de cliënten vervat die in
hun behandeling en rehabilitatie van grote betekenis zijn. Ervaringen zijn
derhalve niet louter een uiting van (on)tevredenheid, zij worden hier
opgevat als een constructieve factor die de toekomst vorm geeft.

De kwaliteit van de informatie

De informatie die wordt verzameld heeft betrekking op een aantal
onderwerpen en thema’s die in de lijst met aandachtspunten zijn vermeld
(zie hoofdstuk 1). De deelnemers wordt gevraagd naar hun ervaringen,
zowel individueel als collectief. Het soort informatie dat cliënten geven
heeft betrekking op:

1 Informatie over achtergronden en over de persoonlijke
omstandigheden.
Informatie over persoonlijke omstandigheden gaat vooral over de
sociale, juridische en maatschappelijke positie van cliënten. Deze
informatie geeft onder meer aan hoe het staat met de
maatschappelijke deelname en wat daar knelpunten in zijn. Cliënten
worden niet alleen als cliënten aangesproken, maar eveneens als
burgers. Dat maakt het mogelijk om ook andere rollen dan de
cliëntenrol te laten zien. Maatschappelijke en sociale vaardigheden
kunnen worden geëxpliciteerd. Duidelijkheid kan worden geschapen
over mogelijke achterstandsposities op maatschappelijke terreinen.
Nieuwe competenties en hulpbronnen kunnen mogelijk worden
gevonden om deze achterstand op te heffen.
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2 Informatie over keuzen van cliënten in relatie tot hun eigen
handelingscompetentie.
Informatie over de keuzen die cliënten maken in de zorg en
informatie over hun competenties op allerlei terreinen geeft inzicht in
hoeverre de zorg zoals bedoeld ook overeenkomt met de zorg zoals
gebruikt. Dergelijke informatie geeft mogelijkheden aan over op
welke manier de hulpverlening beter aan kan sluiten bij de
gewoonten van cliënten, hun manier van doen en hun capaciteiten.
Dat is onder meer belangrijk om de verwachtingen en aspiraties van
cliënten te leren kennen en om betutteling te voorkomen.

3 Informatie over hun behoeften aan zorg en maatschappelijke
ondersteuning.
Begrippen als “zorg op maat” en “vraaggestuurde zorg” geven al aan
dat er informatie nodig is over de vragen en behoeften van cliënten.
Mogelijkheden voor cliënten om hun vragen en behoeften te
expliciteren dienen gekoppeld te worden aan prioriteitenstelling in de
zorg en aan noodzakelijke aanpassingen van het aanbod aan
specifieke vragen en behoeften.

4 Positieve en negatieve kritiek op de hulpverlening en meningen over
te voeren beleid.
Evaluatieve informatie over de vraag in hoeverre het aanbod
inderdaad passend is en ingaat op de vragen en behoeften, is
belangrijk om bijstellingen te kunnen maken in of toevoegingen te
maken op het bestaande aanbod.

5 Verwachtingen met betrekking behandeling en bejegening.
Kennis van de verwachtingen van de cliënten kan enerzijds van
tevoren aanwijzingen geven over wat aanbieders moeten aanbieden
om aan de verwachtingen te kunnen voldoen, anderzijds kan het
aanleiding zijn om niet-realistische verwachtingen bij te stellen en
daarmee de kans op een goed resultaat te vergroten.

6 Wensen, opvattingen en aanbevelingen met betrekking tot
verbeteringen.
Informatie over de meningen en opvattingen van cliënten en over wat
zij als een goede manier zien om iets op te lossen en over de
aanbevelingen die zij hebben voor het beleid is belangrijk omdat
cliënten daarmee betrokken kunnen worden in de oplossingen en in
het beleid. Vergroting van het draagvlak voor bepaald beleid vergroot
de kans op effectiviteit.
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Het belangrijkste criterium voor toetsing van de verzamelde gegevens in
dit onderzoek is de vraag of de gegevens bruikbare aanwijzingen bevatten
voor de deelnemers aan het onderzoek, en voor anderen, om hun
competenties te verhogen. De vraag wat de kwaliteit is van de informatie
die cliënten geven en hoe die kwaliteit eventueel verbeterd kan worden,
wordt v&5r alles op dit criterium getoetst.
Alvorens echter aan een dergelijke toetsing te beginnen, dient men zich af
te vragen of er wel reden is te twijfelen aan een voldoende hoog
informatiegehalte. Er is geen reden om een toetsing te doen, wanneer de
autoriteit van de informatiebron a a-priori wordt geaccepteerd. In de
wetenschap speelt, als het goed is, autoriteit geen rol en is toetsing van de
kwaliteit van informatie altijd noodzakelijk. In de meeste
maatschappelijke praktijken speelt autoriteit echter wel een rol. Zeker als
het gaat om beleid maken.

In het specifieke geval van de hulpverlening is een bepaalde verdeling
van autoriteit van bijzondere betekenis. De cliënt heeft namelijk weinig
autoriteit en de hulpverlener veel. Informatie van juristen, artsen en
andere hulpverleners wordt als meer betrouwbaar gezien dan die van
cliënten. Dat is omdat de gezaghebbende functionarissen zich baseren op
wetenschappelijke inzichten, maar ook hun maatschappelijke status en
hun bevoegdheden spelen een belangrijke rol. Informatie van cliënten
daarentegen wordt gewantrouwd en wordt vaak met allerlei toetsingen,
vertalingen, en interpretaties tegemoet getreden. Onbetrouwbaarheid van
de informatie wordt, zo is men doorgaans van mening, veroorzaakt door
emoties, subjectieve interpretaties, eigen belangen, enzovoort. In het
geval van cliënten uit de Geestelijke Gezondheidszorg speelt als extra
probleem de mogelijke interferentie van psychiatrische problemen, zoals
gedragsstoornissen, stoornissen in de waarneming en andere cognitieve
vermogens een rol. Eveneens een rol speelt in de forensische psychiatrie
dat betreffende cliënten niet worden vertrouwd vanwege hun achtergrond
van delinquentie. Het is daarom dat men, voor een ‘objectieve’
beoordeling van de cliënt of patiënt, vooral afgaat op waarnemingen van
arts en jurist. De eigen waarnemingen van de patiënt, diens verhaal, eigen
referentiekader, zelfbeeld en interpretaties van zijn omgeving, fungeren
enerzijds als illustratie van een door arts en jurist vast te stellen
werkelijkheid, en anderzijds, in de hulpverlening, als het therapeutisch
materiaal waarin ingegrepen kan worden.

Het zal duidelijk zijn dat in het kwaliteitsonderzoek vanuit
cliëntenperspectief een ander uitgangspunt is gekozen. Dat is uitgewerkt
op twee manieren:
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— In de eerste plaats gaat het om de waarnemingen en handelingen
van de cliënten en niet om de waarnemingen van externe
onderzoekers. Waarneming en ‘het waargenomene’ zijn niet
gescheiden. Methodologisch heeft dit belangrijke consequenties,
omdat de waarneming daarmee ook invloed heeft op ‘het
waargenomene’. In het algemeen is er dan sprake van actieve
waarnemers. Schema 1 geeft aan hoe dergelijke waarnemingen in
ons onderzoek verbeterd kunnen worden en hoe actieve
waarnemers ondersteund kunnen worden bij hun waarnemingen.
We komen daar nog op terug.

—
Op de tweede plaats worden waarnemingen en handelingen van de
cliënten opgevat als voortkomend uit ervaringsdeskundigheid. De
ervaringen van de cliënten vormen derhalve het referentiekader
voor interpretaties en de verwerking van de ervaringen. Zoals ook
in het schema is aangegeven is het referentiekader van de
ervaringen niet alleen als een individueel referentiekader op te
vatten. Er is ook een collectieve ervaring. Die ontstaat onder meer
wanneer individuele ervaringen worden samengebracht in
groepsgesprekken en ook cliëntenorganisaties. Individuele en
collectieve ervaringen leiden beide tot ervaringsdeskundigheid.
Iemand die langere tijd cliënt is geweest, kan op basis daarvan
inzicht en deskundigheid verworven hebben over zichzelf en over
de forensische hulpverlening. In de Cliëntenraden en Commissies
worden individuele ervaringen van cliënten samengebundeld tot
algemenere.

Verbeteringen van de waarnemingen van cliënten

De hoogte van de betrouwbaarheid en validiteit van de informatie die
cliënten geven wordt in dit onderzoek bepaald door de mate waarin
cliënten eerlijke informatie geven en door de mate waarin die informatie
relevant is voor het verbeteren van het handelen. Eerlijkheid en relevantie
worden bereikt door de deelnemers voldoende te betrekken bij het
onderzoek, hen goed op de hoogte te stellen van de doelen ervan en hen
te motiveren om mee te doen. Dat kan des te beter gerealiseerd worden
wanneer de deelnemers ook profiteren van hun eigen inzet.

De criteria waaraan de gebruikte methoden van dit onderzoek moesten
voldoen staan in relatie tot het activeren van cliënten als bronnen van

informatie. Twee toetsingscriteria zijn daarbij gehanteerd:
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1. De methoden moesten op zodanige wijze ontwikkeld zijn dat
cliënten die meededen aan het onderzoek zo goed mogelijk de
bedoeling ervan zouden kunnen begrijpen. De methoden moesten
daarom de cliënten op een adequate manier aanspreken: zodanig
dat het gestelde doel bereikt zou worden respectievelijk de
gezochte informatie gevonden zou worden. Dit criterium noemen
we de aanspreekbaarheid van de methode.

2. De methoden moesten de cliënten ook in staat stellen de gezochte
informatie inderdaad te geven. Deelnemers aan het onderzoek
werd niet zo maar gevraagd hun informatie prijs te geven. Het
was belangrijk dat zij wisten waarom zij die informatie zouden
geven en dat de methode de kanalen zou bieden om juist die
informatie te geven die met het oog op het doel de meest
adequate was. Dit criterium noemen we de communiceerbaarheid
van de methode.

Aanspreekbaarheid en communiceerbaarheid van een methode bepalen in
beleidsonderzoek in hoeverre de deelnemers aan het onderzoek er in
slagen ‘verbeterde’ waarnemingen te doen. Om aanspreekbaarheid en
communiceerbaarheid van het onderzoek te vergroten zijn een aantal
maatregelen genomen.

— Er is veel waarde gehecht aan een goede en uitgebreide
kennismaking met de cliënten en de staf op de afdelingen.
Kennismaking is gericht op verduidelijking van de bedoelingen,
het creëren van vertrouwen, wegnemen van eventuele angsten en
vooringenomenheden en het scheppen van adequate condities.

— We veronderstellen vervolgens dat verbeterde waarnemingen zijn
gedaan doordat ervaringsdeskundigen zelfde vragenlij sten en
lijsten met aandachtspunten hebben gemaakt, waardoor de vragen
dichtbij de gebruikerstaal van de cliënten zelf bleef.

— Ook is van belang dat bij elke instelling met de Cliëntenraad een
of meer gesprekken werden gevoerd opdat de leden ervan zich
uitvoerig konden verdiepen in het onderwerp. Op basis van deze
gesprekken werden de aandachtspunten en interviewschema’s
bijgesteld. Deze bijstelling is gebeurd in een zorgvuldige
procedure waarin op basis van een analyse van de actualiteit
besloten werd welke vragen op dat moment van belang waren om
gesteld te worden. Onderzoek van beleidsstukken en interviews
met hulpverleners en vertegenwoordigers van instellingen waren
daarbij behulpzaam als achtergrondinformatie. De interviews en
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groepsgesprekken zijn zo veel mogelijk aangepast aan de
actualiteit en aan de lokale situatie. Door zo veel mogelijk
relevantie in de aandachtspunten en vragen te brengen werden de
deelnemers aan het onderzoek doelgericht aangesproken en kon de
bedoeling van het onderzoek beter duidelijk gemaakt worden.

— Vervolgens is van belang dat de afspraken tussen de interviewers
onderling niet alleen betrekking hadden op te stellen vragen, maar
ook op de manier om het interview af te nemen. Deze afspraken
waren niet gericht op standaardisering van de interviewsituatie,
maar op het creëren van optimale gespreksomstandigheden. In de
gesprekssituatie van het interview werd gestreefd naar zo veel
mogelijk gelijkwaardigheid tussen geïnterviewde en interviewer.

Concreet zijn de interviews getest op inhoudelijke validiteit door elke
Cliëntenraad te vragen de aandachtspunten te toetsen en eventueel aan te
vullen. De verzamelde interviewgegevens en de gemaakte interpretaties
zijn getoetst door de individuele cliënten. In het onderzoek werden de
ervaringen van elke cliënt die meedeed opgeschreven in een
interviewverslag. Eerst werd een conceptverslag aan de geïnterviewden
teruggestuurd met de vraag om correcties en eventuele veranderingen en
toevoegingen. Daarna pas werd het verslag voor het onderzoek
geaccepteerd. De goedkeuring door de geïnterviewde is een test op de
betrouwbaarheid van de verslagen. Tevens bood het de betreffende
cliënten een gelegenheid om over de opgeschreven ervaringen nog eens
na te denken. Op die manier werden de waarnemingen minder afhankelijk
van eenmalige ervaringen en oordelen.
Daarna zijn samenvattingen van de interviews gemaakt door de
onderzoekers en vervolgens zijn de gegevens geïnterpreteerd in een
analyse. Bij de verwerking van de interviews is gebruik gemaakt van een
thematische analysemethode voor kwalitatief onderzoek. Bij de
interpretatie zijn de gegevens uit de interviews in verband gebracht met
andere gegevens over de instellingen en ook vergeleken met ervaringen
in de andere onderzoekslocaties. De resultaten daarvan zijn vervolgens
voorgelegd in groepsgesprekken in elke instelling. Daarvoor werden alle
geïnterviewden uitgenodigd. Daarna werden de vertegenwoordigers van
de Cliëntenraden gevraagd om de samenvattingen en interpretaties te
beoordelen. In enkele gevallen werden de Cliëntenraden en de
geïnterviewden gevraagd gezamenlijk de resultaten te bespreken.
In de bijeenkomsten werd aangegeven welke interpretaties wel acceptabel
zijn en welke niet. De argumenten die de raden daarbij hanteren worden
niet alleen bepaald door de geïnterviewden. De raden hebben een eigen
verantwoordelijkheid om te beslissen of zij al dan niet bepaalde
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argumenten en aanbevelingen van de forensische cliënten overnemen.
Uiteraard hangt de kwaliteit van de interpretatie hier af van de kwaliteit
van de communicatie tussen de deelnemers. Hoe beter de onderlinge
communicatie is, hoe beter ook de interpretaties zullen zijn van de
gegevens. In het onderzoek is juist om deze reden op verschillende
momenten veel aandacht besteed aan een goed uitwisselingsklimaat.

Een toetsing werd tenslotte ook uitgevoerd door vertegenwoordigers van
de instellingen en afdelingen. Meestal waren het bestuursleden of
leidinggevenden, maar in enkele gevallen namen er ook uitvoerende
medewerkers aan deel. Deze toetsing was met name bedoeld om feitelijke
onjuistheden in de onderzoeksverslagen te corrigeren.

Voor de interviews en de andere gesprekken was er een
privacyreglement. Enkele belangrijke regels in dat verband waren een
gegarandeerde anonimiteit van de respondenten en een controle van de
interviewverslagen door de geïnterviewden voor verder gebruik.

De interviews waren niet gestandaardiseerd. Vanuit het oogpunt van de
standaardmethodologie hebben we derhalve met minder strikte criteria
voor wetenschappelijke waarneming genoegen moeten nemen. De
gehanteerde methoden kunnen niet altijd bogen op strikte validiteit en
betrouwbaarheid, maar zij kunnen wel streven naar zo goed mogelijke
waarnemingen, respectievelijk naar verbeterde waarnemingen. De
methodologische procedures zijn daarop gericht geweest en niet op wat in
de standaardmethodologie als een ‘wetenschappelijk getoetste
waarneming” wordt beschouwd.

Representativiteit

In het onderzoek hebben in totaal 85 cliënten uit acht verschillende
instellingen meegedaan aan de interviews. In de groepsbijeenkomsten
waren in totaal ongeveer 50 niet geïnterviewde cliënten betrokken. Alle
deelnemers, zowel die aan de individuele interviews als die aan de
groepsgesprekken, zijn doelgericlit aangezocht. In de gevolgde procedure
is er daarom geen sprake van een aselecte deelnemersgroep. Het
voordeel van deze procedure was dat we slechts met minimale uitval te
maken kregen.
De werving van respondenten was erop gericht een zo gevarieerd
mogelijke groep deelnemers te krijgen wat betreft persoonlijke
eigenschappen (sekse, culturele achtergrond, gebruik van voorzieningen,
instelling en afdeling binnen instelling), en wat betreft ervaringen,
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behoeften, opvattingen en verwachtingen. Waar nodig werden tijdens het

onderzoek extra inspanningen gedaan om uit bepaalde groepen of
afdelingen extra respons te krijgen. Achteraf werd steeds gecontroleerd of

de deelnemers voldoende gespreid waren over verschillende groepen en
categorieën en of er hiaten waren. Van een toetsing van de
representativiteit is alleen in deze zin sprake.

Resultaten verzilveren

De informatie die in het onderzoek is verzameld noemen we ‘rijker’
naarmate het meer aanwijzingen geeft aan de gebruikers over hoe zij hun

handelen kunnen verbeteren. De belangrijkste groepen die van dit
onderzoek gebruik kunnen maken zijn de cliënten zelf, de hulpverleners

en de beleidsmakers. In de aanbevelingen van het onderzoek worden deze

partijen aangesproken behandeling, bejegening of omstandigheden voor

cliënten te verbeteren, ieder naar eigen mogelijkheden. Voor de cliënten

zelf worden in het onderzoek concrete hulpbronnen aangegeven die benut

kunnen worden bij het realiseren van de aanbevelingen.

De vierde en vijfde onderzoeksvraag luiden. “Welke mogelijkheden zijn

er om aan gesignaleerde knelpunten iets te doen en hoe kunnen de
cliënten bij de verbeteringen betrokken worden of hoe zou dit kunnen
gebeuren.”
In de opzet van het onderzoek zijn het verzamelen van materiaal en het

uitwerken van verbeteringen in de praktijk niet strikt gescheiden. De

onderzoekscyclus is niet afgezonderd van een daarop volgende

implementatiecyclus. Zo kunnen cliënten die hun interviewverslag

hebben teruggekregen op grond daarvan direct aan eigen verbeteringen

werken. De Cliëntenraden worden, op hun beurt, ook direct in staat
gesteld om op grond van de verslagen die zij krijgen, al tijdens het

onderzoek de aandacht te vragen om bepaalde zaken te verbeteren. Het
overleg tussen Cliëntenraad en vertegenwoordigers van de instellingen

over het conceptverslag, dat in elke instelling plaatsvond en onderdeel

was van de onderzoeksopzet, kon direct aangegrepen worden om
bepaalde mogelijke verbeteringen te bespreken.
Dit eindverslag eindigt weliswaar met een serie conclusies en
aanbevelingen, maar een aantal daarvan is door de onderzoeksprocedure

die is gevolgd al in de praktijk gebracht. In dit verslag komt dit niet direct

naar voren. Wel zullen bij de conclusies en aanbevelingen expliciet de
wegen worden aangegeven welke al tijdens het onderzoek vruchtbaar zijn

gebleken om knelpunten op te lossen en cliënten te betrekken bij de

oplossingen.
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hoofdstuk

De TBS-kliniek

Forensisch Psychiatrisch Centrum Veidzicht is gelegen in Balkbrug,
gemeente Avereest, Overijssel. Het is één van de vier Rijksinrichtingen
voor TBS-gestelden in Nederland. Daarnaast bestaan er zeven particuliere
TBS-inrichtingen. Veidzicht noemt zich “Forensisch Psychiatrisch
Centrum” omdat er niet alleen een kliniek is. Men beschikt ook over een
polikliniek, deeltijdbehandeling en resocialisatieafdelingen. Wat dit
betreft is er niet zo veel onderscheid met de Forensisch Psychiatrische
Klinieken. In vergelijking met de Forensisch Psychiatrische Klinieken
zijn de TBS-inrichtingen echter wel veel strenger beveiligd en er heerst
meer een gevangenisregiem.
Het Forensisch Psychiatrisch Centrum Veldzicht heeft ongeveer 150
plaatsen voor TBS-gestelden. Het was tot voor een aantal jaren een
klassieke TBS-inrichting. Er verbleven in vergelijking met de andere
TBS-inrichtingen veel recidivisten, langverblijvers en patiënten met
minder verstandelijke vermogens. Net als in de andere klinieken is er een
verdere differentiatie in de afdelingen aangebracht. Naast de Intensive
Care zijn er speciale afdelingen voor mensen met een psychose, met
persoonlijkheidsproblematiek, voor seksuele delinquenten en voor
langverblijf. Voor de laatste twee groepen zijn er in 1999 nieuwe
afdelingen geopend in nieuwe gebouwen. Bovendien is er een nieuw
Dagactiviteiten Centrum gebouwd voor arbeidstherapieën, dagbesteding
en recreatie. Ten behoeve van resocialisatie zijn er enkele huizen
beschikbaar in het dorp en in het hoofdgebouw van Veldzicht is er een
flatje dat eveneens voor resocialisatiedoeleinden wordt gebruikt. Het
gebouw van Veidzicht is overigens een bastion, zwaar beveiligd. Sinds
het in werking treden van de Nieuwe beginselenwet voor TBS in 1999
moet ook Veldzicht aselect opnemen en derhalve een adequaat
behandelaanbod hebben voor elke TBS-gestelde die er wordt geplaatst.

Deelname aan onderzoek

In Veldzicht zijn 18 cliënten geïnterviewd. Vijf van hen zaten op de
afdeling voor seksuele delinquenten, twee op de long-stay, één op de
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Intensive Care, drie op de resocialisatieafdeling, zes in verschillende
behandelgroepen, onder meer voor psychosen en
persoonlijkheidsproblematiek, één was net geplaatst en had nog geen
definitieve plaats. Tien van de achttien geïnterviewden hadden zich
opgegeven via de Cliëntenraad van Veldzicht. De overige acht gaven zich
rechtstreeks op bij de onderzoekers, toen deze regelmatig voor interviews
in Veidzicht aanwezig waren. Alle geïnterviewden waren mannen. Er
waren verschillende deelnemers van Marokkaanse en Surinaamse
afkomst. Alle geïnterviewden hadden een TBS-maatregel. De opnametijd
verschilde van enkele weken tot meer dan vijftien jaar. Sommigen zaten
aan het eind van hun behandeling en verwachtten binnenkort met
proefverlof te gaan. Twee geïnterviewden mochten af en toe een weekend
in “het flatje”, een van hen had ook reeds enige tijd in een van de
resocialisatiehuizen in het dorp gezeten, maar was weer teruggeplaatst.
Relatief veel geïnterviewden (zes) waren nog maar kort in Veldzicht. Zij
waren daar geplaatst omdat er net 40 nieuwe plaatsen beschikbaar waren
gekomen in verband met de nieuwbouw van de long-stay en de afdeling
voor seksuele delinquenten. Er was nogal wat onrust onder de nieuw
geplaatsten, omdat het merendeel van hen liever niet in Veidzicht
behandeld wilde worden. Zij hadden gerekend op een plaats in een andere
TBS-inrichting.
De onderzoeksvragen werden in de Cliëntenraad van Veidzicht
besproken in het najaar van 1999. Als extra aandachtspunt werd de
klachtenprocedure met de maandcommissaris toegevoegd. Na de
interviews werd het conceptrapport besproken in twee
Cliëntenraadvergaderingen in het voorjaar en de zomer van 2000. Eén
van de bijeenkomsten was een openbare vergadering waar ongeveer 25
cliënten deelnamen. Het conceptverslag werd zeer kritisch beoordeeld en
de Cliëntenraad was er niet tevreden mee, omdat het te weinig scherp van
toon was. Het dekte, naar de mening van de Cliëntenraad, onvoldoende
de negatieve ervaringen van veel cliënten. De onderzoekers besloten om
het conceptrapport niet grondig te veranderen, omdat dan aan de
interviewgegevens zou worden voorbijgegaan. Er werd besloten het
verslag van de openbare vergadering aan het onderzoeksverslag toe te
voegen. In een extra Cliëntenraadsvergadering werd het definitieve
rapport vervolgens geaccepteerd en besproken met één van de
directieleden. In de volgende paragrafen gaan we op de interviews in. We
bespreken achtereenvolgens ervaringen over 1) voorgeschiedenis en
opname in Veldzicht, 2) verblijf en bejegening, 3) juridische maatregelen
en rechtspositie, 4) de behandeling en 5) de resocialisatie.
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1 Opname in Veidzicht

Aan het begin van de interviews hebben we cliënten gevraagd naar
juridische en eventuele psychiatrische voorgeschiedenis. Wij vroegen hen

naar de TBS-geschiedenis, naar de plaatsing in Veidzicht en naar de
ervaringen die daar aan vooraf gingen, bijvoorbeeld in een Huis van
Bewaring, in een psychiatrisch ziekenhuis of in een andere forensische
inrichting.

Int]:
Mark verblijft sinds een half april 1999 in Veldzicht. Hij is een van de
mensen die er geplaatst werd door het Ministerie van Justitie toen er in
Veldzicht 40 nieuwe plaatsen bijkwanen. Hij heeft vijfjaar in een Huis

van Bewaring gezeten Hij had een gevangenisstrafvan 3 jaar. “Normaal

zit je daar tweederde van je straf uit omdat daarna vervroegde
im’rijheidstelling wordt toegepast. Dat is onlangs nog veranderd en zelfs
na het uitzitten van een k14’art van je strafkun je al worden vrijgelaten.
Als je TBS hebt krijg je dat niet. Ik had hier eigenlijk na twee jaar
gevangenis geplaatst moeten worden. Dat is niet gebeurd. Bij mij duurde
het allemaal erg lang. Vanuit het Huis van Bewaring ben ik zelf op een
gegeven moment gaan informeren hoe het met mijn plaatsing stond en
toen bleek dat ik nog niet eens aangemeld was voor selectie. Normaal
wordt dat al na twee ofdrie maanden na de uitspraak van de rechter
aangevraagd. Toen duurde het nog maanden voor de aanvraag kwam. In
totaal heb ik 18 maanden gewacht op een plaatsing. Het Meijers Instituut
had mij geselecteerd voor de Pomnpekliniek. Daarvoor was een wachtlijst
en ik moest nog twee maanden wachten. Toen heeft Justitie tmj tegen ,mjn

zin hier geplaatst. Ik was liever teruggaan naar het Huis van Bewaring

en dan, desnoods pas over een jaar, alsnog naar de Pompekliniek
gegaan. Veel mensen gaan in beroep tegen de plaatsing hier, maar ik
weet niet ofdat verstandig is omdat het wel tegen je gebruikt wordt.

Int 6:
Willv is een adoptiekind, woont 21 jaar in Nederland. Hij zit drie jaar in
Veidzicht. Daarvoor zat hij 7 weken in het Meijers Instituut voor selectie.
Hij werd in Veidzicht geplaatst en niet in een particuliere inrichting
omdat bij hem het ontsnappingsgevaar groot is.
In het Huis van Bewaring heeft hij zijn hele straf uitgezeten en heeft 19
maanden moeten wachten voor hij geplaatst werd. Hij heeft
passantengeld gekregen voor het wachten, maar vindt het toch heel erg
dat het zolang geduurd heeft. Hij had 2 jaar gevangenisstrafplus TBS
opgelegd gekregen en heeft dus ruim anderhalfjaar te lang gezeten.
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In zijn jeugd heeft hij veel in jeugdinrichtingen doorgebracht, al vanaf
zijn achtste jaar. “Eigenlijk ben ik daar opgegroeid.” Hij hoopt dat liet
einde nu in zie/it is.

Int 10:
Paul is 40, zit 6 jaar in Veldzicht en daarvoor zat hij een jaar in de
gevangenis en ook al 7 jaar in andere TBS- instellingen. Vanaf zijn vijfde
jaar zat hij in kinder- en jeugdinternaten omdat hij als ADHD-kind
extreem moeilijk was en met name niet om kon gaan met zijn agressie.
Zijn ouders houden veel van hem. Ook zijn broers en zussen. Hij is de
jongste en ook de enige die zulke problemen heeft. Zijn agressie is met
name tegen uniformen gericht: tegen politie, rechters en
gevangenisbewakers. Naar eigen zeggen komt dat omdat hij het als klein
kind meemaakte dat zijn moeder heel slecht door de politie werd
behandeld. Toen heeft hij wraak gezworen. “Maar nu gaat dat beter en
heb ik ze al wel een beetje vergeven. Ik leefde vroeger in een
fantasiewereld waar alles veel mooier was dan in de werkelijkheid. De
echte wereld beleefde ik als slecht en fascistisch. Mijn grote fout is
geweest dat ik de rechtbank dreigde met een handgranaat. Daardoor zit
ik nu al 16 jaar vast. Het delict waarvoor ik voor de rechter moest komen
ontken ik, want dat heb ik niet gedaan. Ik had de dader beloofd dat ik de
schuld op mij zou nemen. Voor de rechtbank heb ik dat ontkend, maar
niemand geloofde mij.”

Iedereen die in Veldzicht is geplaatst, heeft daarvoor langere of kortere
tijd in een Huis van Bewaring gezeten en daar een straf geheel of
gedeeltelijk uitgezeten. Een aantal cliënten meldde dat zij als
gedetineerde geen gebruik hebben mogen maken van vervroegde
invrijheidsstelling. Bijna iedereen heeft korte of lange tijd moeten
wachten op een plaatsing in Veldzicht vanwege de wachtlijsten. Soms
hebben TBS-gestelden langer in het Huis van Bewaring gezeten dan zij
gestraft waren omdat er geen plaats was in één van de TBS-inrichtingen.
Een aantal vermeldt hiervoor passantengeld te hebben gekregen. Enkele
cliënten hebben uit eigen initiatief of met behulp van hun advocaat druk
ontwikkeld om sneller geplaatst te worden. Voor een aantal betekent de
plaatsing in een TBS een verlichting ten opzichte van het verblijf in een
Huis van Bewaring.

Veidzicht heeft van oudsher een imago als rijksinrichting zwaarbeveiligd
te zijn en een strenger regiem te kennen dan de particuliere inrichtingen.
Er zouden met name patiënten geplaatst worden die
ontsnappingsgevaarlijk zijn, zwakbegaafd, met een lage motivatie voor
de behandeling en recidiverend. Ook heeft Veldzicht de naam dat
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patiënten daar over het algemeen langer blijven; dat de behandeling daar
minder snel gaat en je minder snel vrijheden krijgt. Dit imago heeft tot
gevolg dat nogal wat patiënten liever niet in Veldzicht geplaatst worden.
De nieuwe Beginselenwet TBS schrijft echter een aselect opnamebeleid
voor. Dat betekent dat er ook een breed spectrum aan
behandelmogelijkheden moet zijn. Cliënten melden dat dit er niet is en
dat Veldzicht nog niet toegerust op al de mogelijke cliënten.

De plaatsing in Balkbrug is voor een aantal geïnterviewden direct terug te
leiden tot het feit dat daar in 1999 veertig nieuwe plaatsen beschikbaar
kwamen. Die moesten om financiële redenen zo snel mogelijk bezet
worden, ook al hadden de betreffende cliënten een indicatiestelling voor
een andere TBS-instelling. Er zijn cliënten die uiteindelijk wel tevreden
waren met de plaatsing, maar anderen zijn in beroep gegaan tegen bij de
Centrale Raad voor Straftoepassing. De uitspraken in de
beroepsprocedures waren volgens onze respondenten allemaal negatief.
Enkele cliënten die het niet met hun plaatsing eens waren, durfden niet in
beroep te gaan uit angst dat dit uiteindelijk in hun behandeling tegen hen
zou werken.

Een deel van de 40 nieuwe plaatsen is voor een long-stay aangewend.
Voor sommigen biedt de long-stay een goede uitkomst, wanneer zij zelf
ook niet meer terug willen naar de maatschappij. We hebben met één
bewoner gesproken die het met zijn plaatsing daar niet eens was. Ook hij
heeft tegen zijn plaatsing beroep aangetekend, omdat die betekent dat hij
feitelijk niet meer weg komt uit Veidzicht. Zijn beroep is afgewezen. Hij
heeft zijn behandeling gestaakt “omdat die toch geen zin meer heeft”.

2 Verblijf en bejegening

We stelden verschillende vragen over het verblijf en de bejegening in
Veidzicht. De vragen hadden betrekking op de toekenning van vrijheden,
de samenwerking met mentoren, sociotherapeuten en
behandelcoördinatoren, omgang met medecliënten, aandacht voor de
lichamelijke conditie, zinvolle dagbesteding, veiligheid en ruimte voor
autonomie, eigen leefstijlen, privacy en persoonlijke behoeften. We laten
eerst enkele cliënten aan het woord.

Int 12:
Dorus: “De activiteiten waar ik aan mee doe: assemblage, bijna de hele
week, je zou kunnen zeggen dat ik een volledige baan heb. In de avond
doe ik twee keer per week aan sport. Op vrijdagavond ga ik naar het
dagactiviteitencentrum. Van 18.30 uur tot 21.00 uur kunnen we naar
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buiten.Bezoek krijgen we hier op zaterdag. Ik verdien 60 gulden per
maand, waarvan de helft op een spaarrekening van de Rabobank wordt
gezet. Er wordt gezegd dat je hier maximaal 80 gulden per maand kunt
verdienen, maar dat heb ik nog nooit meegemaakt.
Verlof kun je alleen in de Speciale Team Bespreking aanvragen. Als het
team het goedkeurt gaat het naar de Divisie StafBespreking en dan naar
het Ministerie van Justitie. Dat kan ook snel gaan. Zo kreeg ik heel snel
toestemming voor een weekendverlof dat werd perfax aangevraagd.
Op een gegeven moment kreeg ik darmklachten, er werd een
darmonderzoek aangevraagd. Gevolg was medicatie met een streng dieet.
Op dit dieet was ik niet voorbereid. De medicijnen, die echt iedere dag
moesten worden ingenomen, werden toen een dag vergeten. Achteraf
bleek dat het strenge dieet niet nodig was. Echte verontschuldigingen heb
ik nooit gehad van de mensen van wie ik ze had moeten hebben. Ik ben
nog bezig met een klacht bij het Medisch Tuchtcollege. Aan een klacht bij
de Commissie van Toezicht heb ik geen behoefte. Je draait het toch niet
terug “.

Contact met buiten is voor Dorus geen probleem: “Bestellingen zijn hier
vandaan goed mogelijk” Hij wijst op het lijstje telefoonnummers op de
wand in de bezoekerskamer waar het interview plaatsvindt: “Tot en met
de Chinees. Kleding laat ik komen via het bezoek, maar ook dat kun je
bestellen via de buitenkantine, uiterlijk op vrijdagmorgen.”

Int 14:
“Er is hier te weinig personeel. Voor een deel zijn het mensen in stage.
En er zijn hoge ziektecijfers. Daardoor zit je hier vaker achter de deur
dan de bedoeling is. Bovendien gaan er vaak dingen niet door. Een
voorbeeld? Er is hier één keer per week een groepsgesprek. Dat is
belangrijk, daar wordt besproken wat er speelt in de groep. Drie kwartier
van tevoren wordt er gezegd: “Er komen twee sollicitanten, het
groepsgesprek gaat niet door.”
Mensen buiten wordt voorgespiegeld dat we behandeling krijgen, maar
dat valt tegen. De hiërarchie hier is heel strak, de beveiliging staat op
70%. Dit heeft niets meer met behandeling te maken. In een Speciale
Team Bespreking geven ze me gelijk maar ze kunnen niets doen. Ik ben
helemaal gedemotiveerd. Wie me zou kunnen helpen? Moskowitz, Spong
of de broertjes Anker, maar dat kan ik niet betalen. Ik heb een pro Deo
advocaat.
Ik gebruik helemaal geen geweld. Ik ben helemaal niet antisociaal of
narcistisch. Volgens de wet ben ik mijn normen en waarden kwijt maar
waar zijn ze dan hier mee bezig? Elke ochtend ga ik tussen 8.30 uur en
11.30 uur timmeren. Om 12.00 uur eten. De rest is vervelen. Er is een
groot clubhuis hier, af en toe kaarten, dat doe je ook in een clubhuis.
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Vorige week werd de Goidsteintraining om halftwee afgezegd, terwijl die
op dat tijdstip had moeten beginnen. En dan moet ik van die mensen iets
leren. Volgende keer kaart ik dat wel aan. Ik vraag me soms echt af hoe
hoog mijn belangen hier worden ingeschat.”

Niet iedereen denkt er zo over. Een aantal cliënten uit hun tevredenheid
over de bejegening. De bejegening wordt “respectvol” en “goed”
genoemd. Een van de cliënten zegt: “In de bejegening doen ze vrij
normaal. Ze kunnen zeggen dat ze ergens niet van gediend zijn. Ze geven
ook wel eens complimenten, dat is ook belangrijk van tijd tot tijd”. Een
ander zegt: “Ik word op handen gedragen, zo goed kan ik met ze
opschieten”.
Maar er is ook veel ontevredenheid over te weinig flexibiliteit. De
voortdurende controle op alles wat iemand doet en nalaat lijkt
overheersend te zijn. Daarbij speelt een aantal zaken een rol: “Algemene
regels en nooit een uitzondering”, “er wordt hier bijna niet van het
afdelingsbeleid afgeweken” en “alles wat niet mag, wat ze niet zien
zitten, daar maken ze afdelingsbeleid van, en dan is het niet te
veranderen”. Op die manier is er op de afdeling weinig sprake van een
individuele benadering. Volgens de één leidt dit tot “beperking van je
verantwoordelijkheidsgevoel en daardoor tot meer afhankelijkheid”. Een
ander constateert: “Uiteindelijk weet je hier nooit waar je aan toe bent”.
Uit andere interviews blijkt dat de flexibiliteit per afdeling verschilt.
Cliënten vinden dat er te weinig verschil wordt gemaakt tussen de
verschillende bewoners. “Ze zien je te veel als zwakbegaafde.
Differentiëren betekent dat je op je eigen niveau wordt aangesproken. Op
Zuid zitten veel mensen die redelijk intelligent zijn, maar die worden te
weinig op hun capaciteiten aangesproken. Het zou beter zijn als ze je
zouden beschouwen als volwassen en mondige mensen met wie je
zakelijk kan omgaan.”. Nog iemand meldt dit soort ervaringen: “Soms
word je hier wel behandeld als een onderontwikkeld stom type. Het beeld
van ons is dat we een beetje dom zijn. Daar struikel ik wel eens over. Er
is ook veel wantrouwen. Dat is ons lot.”

Voor de cliënten zijn mentoren, sociotherapeuten en behandelcoördinato
ren hun eerste aanspreekpunt. Niet iedereen heeft een mentor en niet
iedereen kan goed opschieten met zijn mentor.
De behandelcoördinator heeft een goede naam bij de meeste
geïnterviewden die zich erover uitspreken. Wel wordt opgemerkt dat hij
er vaak niet is en dat zijn sociotherapeuten toch doen wat hen zelf
goeddunkt.
Sommige hulpverleners worden ervan beticht conflicten uit te lokken. Als
op een provocatie wordt ingegaan dan volgen sancties. Ook wordt gewag
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gemaakt van een gevoel voor humor bij sommige medewerkers dat ten
koste gaat van de cliënten.

Cliënten zelf gaan heel verschillend met elkaar om. Veel cliënten zeggen
dat ze goed met elkaar kunnen opschieten, maar er zijn ook nogal wat
cliënten die met de meeste anderen op de afdeling niets te maken willen
hebben. Sommige cliënten wijzen erop dat er erg weinig conflicten zijn
op hun afdeling. Conflicten ontstaan soms omdat mensen elkaar niet
liggen. Enkele cliënten melden dat er bij conflicten wel eens onveilige
situaties ontstaan.
Als zaken echt uit de hand dreigen te lopen, dan zijn er duidelijke
sancties met een vastgestelde hiërarchie: 10 minuten time-out, een 4-uur
programma, hetgeen inhoudt dat je 20 uur per etmaal opgesloten wordt,
en tenslotte eenzame opsluiting in een van de isoleercellen in de
isoleergang. Als de sociotherapeuten er niet zelf uitkomen, dan wordt de
Biad ingeschakeld. Over de Biad wordt door enkele geïnterviewden
eufemistisch opgemerkt dat “zij erg professioneel zijn”. Een enkeling
meldt dat hij eenzame opsluiting in de bunker heeft weten om te zetten in
kamerplaatsing, “in de eigen vertrouwde omgeving”.
Belangrijk is dat sinds 1 april 1999 mensen met een vergelijkbare
delictachtergrond bij elkaar op een afdeling zitten. Voor sommigen werkt
dit goed uit: “Je hoeft elkaar geen zwarte pieten toe te schuiven; je zit
hier ook om elkaar een beetje te helpen”. Voor anderen heeft deze
verandering niet dit effect. Sommigen weten zich op een afdeling
geplaatst wegens plaatsgebrek elders. De ontwikkeling naar afdelingen
met mensen met een vergelijkbare achtergrond heeft zeker bijgedragen
aan meer veiligheid.

Over de zinvolheid van de dagbesteding in Veldzicht lopen de meningen
zeer uiteen.
Veel cliënten werken in een van de arbeidstherapieën. Een aantal van hen
merkt op dat het productiewerk betreft, waartegenover weinig staat. Een
gulden per uur en niet meer dan 60 gulden per maand, waarvan de helft
op een spaarrekening wordt gezet. “Er wordt gezegd dat je hier maximaal
80 gulden per maand kunt verdienen, maar dat heb ik nog nooit
meegemaakt.” Een enkele cliënt beklaagt zich er over dat er van alles
wordt gedaan om orders binnen te krijgen, waardoor jongens soms ‘s
avonds moeten overwerken. Een ander is juist ingenomen met de
mogelijkheid om op deze manier de dag te vullen.
Niet werken is niet zo maar een altematief: “Als je niet werkt, moet je op
je eigen kamer en gaat de deur op slot”. Een ander merkt op: “En de
nadruk op werk hier. Ja, kijk, ik zit hier niet omdat ik niet kan timmeren.”
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Een probleem is gerezen over het nieuwe beloningssysteem voor TBS
gestelden. Terwijl de Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing deze
regeling ziet als een recht voor cliënten om naast hun basisvergoeding
van 100 gulden per maand extra middelen te verwerven, zien cliënten het
als een extra druk om werk te verrichten en soms ook werk dat hen niet
past. Cliënten kunnen tegen verplichtingen om te werken niet in beklag
gaan. In het klachtrecht is de nieuwe regeling nog niet opgenomen.

Sinds april 1999 is er ook een Dagactiviteiten Centrum (DAC). Een
aantal afdelingen voor arbeidstherapie zijn eraan vast gebouwd. Veel
cliënten maken gebruik van het DAC. Door een enkeling wordt
opgemerkt dat het niet de ontmoetingsplek is, die hij zich er van had
voorgesteld. Mensen gaan er naar toe met anderen van hun eigen
afdeling: “Die zie je eigenlijk al de hele dag”. Ook wordt verteld dat het
programma ‘s avonds soms samenvalt met de tijd gedurende welke
mensen mogen telefoneren, wat jammer is. Naar het DAC kunnen
cliënten alleen onder begeleiding. Op sommige afdelingen is bezoek van
het DAC alleen mogelijk als er tenminste drie cliënten naartoe willen. Er
moet dan altijd een sociotherapeut mee, bij meer dan vijf cliënten moeten
er twee mee. Bezoek aan het DAC met drie sociotherapeuten leidt ertoe
dat de achterblijvers op de afdeling ingesloten worden op hun kamer.

Iedere cliënt beschikt in Veldzicht over een eigen kamer en douche. De
inrichting van de eigen kamer wordt aan de individuele cliënt
overgelaten. Sommige zaken worden niet toegestaan. Zo is een elektrisch
gitaar op de eigen kamer verboden.
Er is voldoende ruimte voor geloofsbeoefening, meldt een cliënt, “en er
zijn verschillende
geestelijk verzorgers die heel goed aan de kant van de patiënten staan.”
Medewerkers hebben altijd toegang tot de eigen kamer van een cliënt.
Dat gaat niet altijd met voldoende respect gepaard, bijvoorbeeld ‘s
morgens bij het opstaan.
Het klimaat van strakke regels heeft regelmatig uitwerking op de
mogelijkheden van individuele cliënten om aan een eigen leven invulling
te geven. Bijvoorbeeld: “Een cadeautje geven aan andere patiënten mag
niet, want ze hebben argwaan dat sommige mensen daar misbruik van
maken. Dat zal wel, maar dat zou je toch per keer of per individu moeten
bekijken.”
De bezoekuren worden ruim en soepel gehanteerd. De kamers om bezoek
te ontvangen hebben op sommige afdelingen weinig privacy.
Het gebruik van de telefoon is een heikel punt. “Van 18.30 uur tot 2 1.00
uur mag je bellen. Iedereen wil dan gaan bellen. Dat is een ramp met een
telefooncentrale met 6 lijnen. Nu is er een nieuwe, met 30 lijnen, maar ja
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er zitten hier 160 mensen, dus het loopt nog steeds vast.” Een andere
cliënt vertelt over het contact met zijn geliefde: “Elke dag telefoneer ik
met haar. Dat mag alleen ‘s avonds enje krijgt maar tien minuten want er
is maar één telefoon. Dat is veel te krap, soms echt te weinig om te
bespreken wat je wilt. Je krijgt niet de gelegenheid een goed gesprek te
hebben over de telefoon.”

3 Juridische maatreRelen en rechtspositie7

We hebben de cliënten vragen gesteld over de Cliëntenraad, of zij op de
hoogte zijn van de patiëntenrechten, de klachtenprocedure,
medezeggenschap en inspraakmogelijkheden in Balkbrug en over hoe er
wordt omgegaan met dwangmaatregelen. Vervolgens ook of de cliënten
negatieve invloeden ervaren van maatschappelijke incidenten, zoals
ontsnappingen in andere TBS-instellingen, hoe er wordt omgegaan met
vrijheidsbeperkingen en de opheffingen van die beperkingen en wat de
consequenties zijn van een krappe personeelsbezetting om vrijheden,
zoals wandelen onder begeleiding, uit te kunnen oefenen. We laten eerst
enkele cliënten aan het woord en vatten daarna de respons samen.

Int 4:
“Ik moet hier nu voorzichtig zijn met klagen en brieven schrijven. Een
keer heb ik een briefgeschreven naar de directeur. Toen zeiden
medewerkers tegen mij dat ik moet uitkijken omdat dat consequenties kan
hebben. Ze zeiden: “Zorg dat je uit de picture blijft”. Blijkbaar moet je
niet te veel kritiek leveren en is het beter in de anonimiteit te blijven.
Soms word je hier wel behandeld als een onderontwikkeld stom type. Het
beeld van ons is dat we een beetje dom zijn. Daar struikel ik wel eens
over. Er is ook veel wantrouwen. Dat is ons lot.”

Int 7:
Door een ruzie is Gerrit in de isoleer terechtgekomen. “Daar heb ik een
klacht tegen ingediend. Het was op een dag dat het de hele dag goed met
mij ging. Ik zat op een telefoontje van mijn vriendin te wachten. Toen dat
kwam, kwam mijn mentor erbij zitten en ik mocht een kwartier bellen. Ik
werd niet door mijn mentor gestoord. Toen ik moest ophangen wilde ik
weggaan. Ik vroeg aan mijn mentor: “Wat kijkje me aan?” Toen zei hij
dat mijn gedrag niet goed was, hoe ik zat en dat ik de groep ontloop.

Voor een goed overzicht van de rechten van TBS gestelden verwijzen we graag
naar het “Bajesboek, handboek voor gedetineerden en ter beschikking gestelden”
Vijfde druk 1999, Stichting Uitgeverij de Papieren Tijger. Hoofdstuk 2 gaat over
TBS.

46



Toen liep ik weg en zei ik dat ik alleen wilde praten met de
behandelcoördinator erbij, omdat ik toen al het gevoel had dat het op
problemen uit zou draaien. Ik liep dus weg naar mijn kamer, maar
voordat ik het wist stond hij voor mijn neus. Ik vroeg hem of hij
problemen zocht en hij zei: “ja”. Ik wilde toen uit mijn kamer, maar hij
hield me tegen. Toch kwam ik buiten en toen moest ik terug naar mijn
kamer. Vervolgens belde hij de Biad. De Biad deed mij de handboeien om
en ik moest in de isoleer. Mijn mentor zie ik lachend naar het kantoor
lopen. Hij zei dat ik hem had bedreigd met agressie, maar ik heb hem
alleen bedreigd met een advocaat. Ik heb nog nooit iemand geslagen. Ik
weet dat dat niet goed uitpakt. Ik ben een sociaal mens en iedereen weet
dat. Ik kreeg 18 uur isoleer en drie dagen kamerarrest. Vervolgens zijn al
mijn vrijheden teruggedraaid.
Je kunt tegen Veidzicht niets beginnen. Zij zijn altijd de sterkste. Maar ik
houd voet bij stuk en geefmezelfniet op, want dat is mijn zelfrespect en
de waarheid en mijn eerlijkheid. Met liegen kom je hier misschien wel
verder, maar daar heb ik veel moeite mee.”

De rechtspositie van cliënten heeft enerzijds te maken met
rechtsbescherming en anderzijds met medezeggenschap. Op het niveau
van de individuele cliënt is er medezeggenschap in een beperkt aantal
zaken die zijn verblijf op Veldzicht betreffen. Zo kan iemand niet kiezen
op wat voor afdeling hij terechtkomt. Mensen hebben ook niet zelf kiezen
voor een bepaalde mentor. De mentor wordt aangewezen en een verzoek
om een andere mentor blijkt niet altijd te worden gehonoreerd.
Op alle afdelingen is er, wekelijks of om de 14 dagen, sprake van een
huiskameroverleg waarin de dagelijkse gang van zaken, de sfeer in de
groep en dergelijke, besproken worden. Afspraken over het houden van
een huiskameroverleg worden door de staf op sommige afdelingen niet
goed nagekomen.

Sommige cliënten melden dat ze goed weten wat hun rechten zijn. Iedere
afdeling heeft een kopie van de Beginselenwet. Dus als je het ergens niet
mee eens bent, dan haal je die erbij. Daarnaast heb je de huisregels van
Veldzicht. Daarin staat onder meer dat een aantal zaken op Veldzicht niet
toegestaan is. Geen alcohol, geen drugs, geen porno. Ook op sommige
afdelingen is het niet toegestaan in een sporthemdje te lopen. “Dat willen
ze hier niet. Het is hier heel anders als in de bajes, daar is het echt een
machocultuur.”
Anderen merken op dat ze weinig rechten hebben. “We hebben recht op
een half uur luchten per dag. De rest is gunst.” “Rechten? Ik heb plichten.
Ik moet meewerken. En mijn Huis van Bewaring-rechten natuurlijk.
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Zoveel tijd luchten enzovoorts.” “De enige vrijheid die je in Veldzicht
hebt is onbegeleid uit het raam kijken.”

In Veldzicht bestaat een Cliëntenraad, die vroeger Bewonersraad werd
genoemd. De raad bestaat uit vertegenwoordigers van de diverse
afdelingen en vergadert iedere 14 dagen. De Cliëntenraad zoekt
aansluiting bij de LPR. Het is een gewoonte in Veldzicht dat er bij de
vergadering van de Cliëntenraad altijd een afdelingshoofd aanwezig is
om in geval van onduidelijkheid of vragen informatie te kunnen geven.
De huidige Cliëntenraad maakt daar bezwaar tegen, omdat zij vreest dat
deelnemers er minder vrij door kunnen spreken. De Cliëntenraad
verschaft cliënten soms informatie over de rechtspositie.

In Veldzicht geldt de rechtspositie voor TBS-inrichtingen, zoals die is
vastgelegd in de Beginselenwet (BVT), het Reglement verpleging ter
beschikking gestelden (RVT) en de locale huisregels. Daarin is geregeld
hoe verpleegden zaken kunnen aankaarten als zij het ergens niet mee eens
zijn. Het is daarbij belangrijk na te gaan waar het bezwaar mee te maken
heeft. “Over behandelzaken kan iemand bezwaar maken bij zijn mentor
of de behandelcoördinator, en als dat niet helpt kan hij het aan de orde
stellen bij een Speciale Team Bespreking. De Speciale Team Bespreking
is een voorbespreking voor de Divisie Staf Bespreking. De bewoner kan
erbij zijn als hij dat wil, en ook zolang hij wil: de hele tijd, de helft of het
laatste kwartier. “Ik kan mijn eigen wensen daar naar voren brengen; daar
wordt ook meteen op
Niet iedereen is tevreden over de mogelijkheden om zelf iets in te
brengen. “Als je de divisiedirecteur te spreken wilt krijgen, dan lukt dat
bijna nooit. Als je een brief schrijft is het maar de vraag of je antwoord
krijgt. Ze zeggen dat je dan naar het Afdeling shoofd of de
Behandelcoördinator moet gaan. Maar als je er met hen niet uit komt, dan
kom je niet verder.”

Is er sprake van een klacht, dan is de klachtenprocedure van toepassing.
Daarin is de zogenaamde “maandcommissaris” van groot belang omdat
hij een bemiddelende taak heeft en cliënten bijstaat bij het opeisen van
hun rechten in samenhang met verblijf en behandeling in de instelling.
Een van de geïnterviewden vertelt dat “klachten bijna nooit gegrond
worden verklaard. De maandcommissaris moet bemiddelen, maar als die
met de directie praat, dan zit je er nooit zelf bij”.
Een duidelijke procedure is nodig, maar is op zichzelf niet voldoende. Zo
meldt een geïnterviewde ons: “Inschakeling heeft niet zo veel zin en kan
een averechts effect hebben.” De klachtenregeling in de Beginselenwet
poogt voldoende garantie te geven dat er vertrouwelijk geklaagd kan
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worden en dat ook met de maandcommissaris in vertrouwen gesproken
kan worden. In de praktijk hebben de cliënten daar niet voldoende
vertrouwen in.
Voor het uitbrengen van een klacht via de Commissie van Toezicht geldt
nog een praktische drempel. “Daar zijn geen speciale formulieren voor,
dus je moet zelf aan je schrijfmateriaal komen.” Bij navraag blijkt dat die
formulieren er wel zijn, maar dat ze niet steeds beschikbaar zijn voor de
verpleegden.

Het gebruik van dwangmaatregelen kent in Veidzicht een aantal vormen,
met een vaste volgorde.
Sommige sancties zijn aangevochten en worden niet meer toegepast.
“Vroeger sloten ze, als sanctie, ook wel eens de elektriciteit op je kamer
af maar daar heb ik een klacht tegen ingediend en die is ingewilligd.”
Kamerplaatsing gebeurt bijvoorbeeld als een cliënt niet naar therapie gaat
of niet werkt. “Als je niet naar therapie gaat, word je ingesloten op je
kamer omdat de sociotherapeuten dan geen tijd hebben. Dan gaat je deur
op slot. Ook op de afdeling heb je dan geen vrijheid. Het klimaat hier is
dat alles wordt opgeschreven. Er is veel controle. Sancties die worden
toegepast zijn: niet van de afdeling af, geen extra sport, niet naar de
winkel, op je kamer blijven.”
Als het afdelingspersoneel meent er niet zelf uit te kunnen komen, dan
wordt de Biad ingeschakeld, geüniformeerde rijkspolitiemensen. Zij
brengen een gedetineerde, in voorkomende gevallen met handboeien,
naar een isoleercel.
Op een aantal afdelingen zijn separeercellen aanwezig. Bovendien is er
een aparte gang in het hoofdgebouw uitgerust met isoleercellen, “de
bunker.” Tijdens de isolering wordt iemand wel eens “platgespoten”, zo
blijkt uit de interviews. Ook daarbuiten wordt wel eens tegen iemands wil
in medicatie toegediend. Voorbeeld: “Je functioneert niet goed, dus je
moet medicijnen. Mensen krijgen depot tegen hun zin, daar heb je niet de
vrije hand in.”

Verschillende cliënten ervaren dat ze afhankelijk zijn van de stemming
buiten. “Je merkt dat het hier telkens strakker wordt wanneer er elders
een ontsnapping geweest is. Je merkt voortdurend dat de
veiligheidsnormen strakker worden. Dat is de impact van politieke
beslissingen.”
“Na 3 weken hier kreeg ik verlof. Als er daarvoor een ontsnapping had
plaatsgevonden, dan was dat wel ingetrokken. Hier geldt ‘je bent niet
weg voordat je weg bent. De maatschappij vindt het wel goed zo. Die
heeft met mij niets te maken. Het is nu moeilijk. Er zijn een paar jongens
weggelopen en er is ook nog de discussie over pedofilie.”
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Cliënten kunnen het best meewerken en proberen het vertrouwen van de
staf te krijgen. Dan profiteren zij het meest van mogelijke vrijheden.
“Vrijheid wordt verstrekt op basis van vertrouwen tussen patiënt en
personeel. Dat kan ontstaan als een patiënt laat zien dat hij niet agressief
is. Het vertrouwen heb je als het klikt. Als het niet klikt? Dan heeft die
persoon dat aan zichzelf te danken. Door aan je behandeling en aan je
gedrag te werken kun je vertrouwen winnen. Als je hier doet wat ze
willen, dan is ‘t goed; als ik er tegenin ga dan is ‘t fout.”
Sommige cliënten ervaren in het toepassen van het vrijheden nogal wat
willekeur: “Je begrijpt er soms niets van. De mensen van de long-stay
mogen samen komen op het achterterrein. Soms nemen mensen de benen.
Voorbeeld: een man onttrekt zich aan de begeleiding, komt pas na 2
dagen weer terug op Veidzicht. Met 3 maanden achter de deur, dan weer
verlof. Onbegrijpelijk.Ik wil meer privacy en ik wil ook vrijheden in het
dorp. Als je kijkt naar andere jongens dan zie je dat die veel meer
vrijheden krijgen dan ik.”
Een ander: “Het duurt een paar jaar voordat je het systeem hier snapt. En
dan snap je het nog niet. De ene keer is ‘t zus, de andere keer zo.”

Over de personeelsbezetting zijn nogal wat klachten, omdat die direct van
invloed is op de vrijheden die cliënten krijgen. Als er personeelstekort is
op een afdeling wordt er soms bijgesprongen door andere afdelingen,
maar het gebeurt ook regelmatig dat cliënten “achter de deur gaan”. “Er is
niet voldoende personeel om de vrijheden die iedereen heeft ook uit te
voeren. Er zijn veel zieken; personeelsgebrek is een groot probleem. Het
komt regelmatig voor dat je vanwege personeelsgebrek wordt opgesloten
op je kamer. Als er maar één sociotherapeut op de afdeling is , moet
iedereen naar z’n kamer, dat is de regel.”
Met name op zaterdag en zondag laat de personeelsbezetting nogal eens
te wensen over. Een gevolg hiervan is dat cliënten een groot deel van het
weekend “achter de deur” zitten.
“Ze zeggen dat de long-stay een woonvorm is. Dat is helemaal niet zo,
want als je niet werkt, moet je op je eigen kamer en gaat de deur op slot.
Ze zeggen dat dit zo is omdat er geen personeel genoeg is. Dat vraag ik
me af want ik zie ze dan wel met hun vijven op de wacht zitten en dan
zitten er toch mensen opgesloten op hun kamers.”

4 De behandeling

Met betrekking tot de behandeling hebben we gevraagd wat voor
behandelingen de mensen krijgen, wat hun ervaringen zijn met
sociotherapie en met gedragsmatige benaderingen. Ook hebben we
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gevraagd naar de medezeggenschap in de behandeling en de motivatie
van cliënten voor de behandeling.

Int 3:
“In het eerste jaar hier heb ik geen behandeling gehad. Ik kwam binnen
op Zuid 2 en ben na 9 weken overgeplaatst naar Zuid 4 en daar heb ik
anderhalfjaar gezeten. Pas na anderha 1fjaar ben ik begonnen met
psychotherapie. Daar is ingegaan op trauma’s in ,nijn verleden en dat
heeft veel goeds gedaan.” In zijn behandeling is Jean nu bijna aan het
eind en zit hij in de resocialisatiefase. Hij heeft nu een “terugvalpreventie
plan “. Hij heeft psychomotorische therapie gehad, “maar daar kon ik
niet zo veel mee, maar heb het wel afgemaakt”. De cognitieve
vaardigheidstraining was wel zinvol. Daar heeft hij veel van geleerd,
“vooral hoe je dingen op een gezondere manier kan doen “. Acht
maanden geleden is hij op West] geplaatst. “Dat was een goede zet. Het
is hier een experiment, een groep voor seksuele delinquenten. Het goede
is dat je geen geheim meer met je mee hoeft te dragen. Je kan je masker
laten vallen. Je kan er veel opener over praten. Hier op de afdeling praat
je veel overje delicten en over de achtergronden daarvan. Daarbij zijn er
speciale therapieën waar je nog sterker van wordt, vooral de
dadergroep.” Hij heeft vertrouwen in de behandelaar. “Bovendien krijg
je veel eigen verantwoordelijkheid.” Zijn mentor vindt dat hij het heel
goed doet.

Int 6:
Als behandeling krijgt Willy een keer per week individuele
psychotherapie. Die is delict-gerelateerd en gaat ook in op zijn
voorgeschiedenis. Hij heeft een goede psycholoog met wie hij een goede
vertrouwensband heeft. “Ik ga er naar toe omdat ik mijn behandeling wil
afronden. Je moet meewerken. Het is belangrijk om te doen. Ik leer
dingen, zie mezelf veranderen en de therapie helpt me daarbij. Mijn grote
vraag is wel wanneer ik klaar ben, wie bepaalt dat? In mijn behandeling,
die feitelijk al zo lang duurt, heb ik eigenlijk alles al zo vaak meegemaakt.
De therapeuten zeggen ook: we hoeven je niets meer uit te leggen, je weet
alles al, maar toch heb ik psychotherapie. Zij zeggen dat ze me niet
hetzelfde aanbieden, maar het is wel weer een herhaling van wat ik al
gedaan heb. Het is een grote sleur geworden en niet anders dan elders.”
Sport is belangrijk in verband met lichaamsbeweging. Sommige sporten
mogen niet. Geen vechtsporten en geen yoga of andere meditatie. “De
benadering hier is dat je moet praten over je problemen om zo een
andere manier te vinden otn met je agressie om te gaan. Ik heb in al die
inrichtingen wel geleerd om niet fysiek agressief te zijn. Maar als je
iemand verbaal kan pakken, dan is dat veel effectiever. Wat betreft
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agressie ben ik wel veel veranderd. Als ik gekwetst ben laat ik dat de
ander wel voelen, maar niet fysiek. Ik ben nu meer beheerst.. Maar ik
duifnaar anderen nog niet kwetsbaar te zijn en vertrouwen in anderen te
hebben. Ik weet absoluut niet of ze daar aan werken met mij.”
En er is de Goidsteintraining. Die is ook verplicht. Iedereen doet daar
aan mee. Het is een standaard programma. “Te weinig aangepast aan
individuele niveauverschillen. Ik vraag me ook af of het wel zinvolle
programma’s zijn voor mensen die eigenlijk toch niet meer kunnen
veranderen.” Willy heeft de Goldsteintraining al zes keer gedaan. “Al die
vaardigheden heb ik al lang en pas ze ook toe. Wat ik nog zou moeten
veranderen lukt niet meer. Goldsteintrainingen zijn eigenlijk voor mensen
die nog weel moeten ontwikkelen.”

Er is, aldus de cliënten, een breed behandelaanbod van therapieën waar
wisselend gebruik van gemaakt wordt. Vanwege ziekteverzuim en
personeelstekorten kan het aanbod niet altijd verwezenlijkt worden. Een
enkeling vertelt dat goede begeleiding en psychiatrische behandeling
elders in de psychiatrie ontbraken terwijl die in Balkbrug wel goed is.
Sommigen kregen te veel medicijnen en kwamen als een zombie binnen.
In Veldzicht hebben we geen klachten gehoord over te veel of te weinig
medicijnen. Wel positieve geluiden, dat er zorgvuldig mee wordt
omgegaan. In Veldzicht is er een ruim behandelaanbod waar met
wisselende motivatie aan wordt meegedaan. Het behandelaanbod in
Veidzicht houdt onder meer in: psychomotorische therapie,
muziektherapie en creatieve therapie, Goidsteintraining en cognitieve
vaardigheidstraining, Liebermantherapie, dadergroep, delictanalyse en
een terugval preventieplan, individuele psychotherapie en psycho-
educatie.
Bijna iedereen volgt cognitieve vaardigheidstraining. Daar leren cliënten
onder meer hoe ze op een goede manier problemen kunnen oplossen. Wat
betreft de Goldsteintraining hebben verschillende cliënten het
commentaar dat deze niet aansluit op hun niveau en individuele
behoeften.
Er staan er verschillende mensen op de wachtlijst voor psychotherapie.
De wachtlijsten zijn onder meer het gevolg van een uitbreiding met 40
plaatsen waar geen uitbreiding van het aantal therapieën mee gepaard
ging. Volgens de directie is de wachttijd niet langer dan 6 weken, maar
volgens de cliënten zijn er mensen die al meer dan zes maanden wachten
op een plaats voor bepaalde therapieën. Gezinsgesprekken zijn niet
mogelijk, maar bij sommigen bestaat hieraan wel behoefte. Yoga,
meditatie en vechtsporten zijn niet toegestaan als manieren om te leren
omgaan met agressie.
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Als positieve effecten van de behandeling worden onder meer
traumaverwerking en leren omgaan met agressie genoemd. Verder gaat
het in de behandeling onder meer om delictgevaar leren inschatten,
verwerking van de daad en de gevolgen daarvan en leren omgaan met
anderen (zoals waardering uiten, omgaan met kritiek en je grenzen leren
bewaken). Mensen die zichzelf niet meer als delictgevaarljk zien vinden
dat ze hun behandeling ambulant kunnen afmaken.

Het sociotherapeutisch klimaat op de afdeling wordt door sommigen erg
belangrijk gevonden, met name bij de seksueel delinquenten. Een
enkeling vindt dat er na een individuele therapie te weinig opvang is op
de afdeling. In de sociotherapeutische begeleiding is de persoonlijk
begeleider voor de cliënt een centrale figuur. Een persoonlijk begeleider
heeft als taak de weekevaluatie te doen en een cliënt kan hem voor van
alles inschakelen. Niet iedereen krijgt overigens een persoonlijk
begeleider toegewezen. Een cliënt zegt geen persoonlijk begeleider te
hebben omdat men bang is dat hij daar misbruik van zou maken door via
zijn persoonlijk begeleider te veel druk uit te oefenen.
Een onderdeel van het sociotherapeutisch milieu is de dagelijkse
groepsbespreking waaraan je verplicht bent om mee te doen. Als je niet
mee doet krijg je een negatieve dagrapportage. Structuur en activiteiten
hebben een belangrijke therapeutische waarde en zijn voor veel cliënten
daarom van groot belang. Sommigen vinden dat het aanbod aan
arbeidstherapie geen therapie mag heten omdat het alleen maar
productiegericht is. Door een enkeling wordt opgemerkt dat er een groot
gat zit tussen de psychotherapie (dadertherapie) en de sociotherapie. Een
cliënt merkt op dat de benadering wat hem betreft “te therapeutisch” is.
Een andere cliënt vindt juist dat “er weinig therapeutische hulp en steun
bij gedragsverandering wordt aangeboden”. “De sfeer is”, zo vervolgt hij,
“opgefokt en het effect is dat mensen zich leren aan te passen, maar ze
verbeteren zich niet echt”.

De procedure voor het maken van het behandelplan begint met een
zogenaamde Speciale Team Bespreking. De Speciale Team Bespreking
stelt doelen vast en bepaalt het beleid. Er worden voor de cliënt
belangrijke zaken besproken, zoals de vraag of hij al toe is aan
uitbreiding van vrijheden. Alle verzoeken van de cliënt om activiteiten en
behandelingen worden in de Speciale Team Bespreking besproken. In de
Speciale Team Bespreking is het goed mogelijk om over je wensen te
onderhandelen. Men staat open voor eigen voorstellen van de cliënt en
waardeert het wanneer een cliënt eigen verantwoordelijkheid neemt. V66r
een Speciale Team Bespreking is er altijd eerst een voorbespreking.
Vervolgens is er een Divisie Staf Beraad. Die neemt de belangrijke
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beslissingen. Na een beslissing in de Divisie Staf Bespreking moet ook
Justitie beslissen over vrijheden. De Speciale Team Bespreking vindt
twee keer per jaar plaats en de Divisie Staf Bespreking één keer. Tijdens
de Speciale Team Bespreking wordt de stanikaart besproken. Tussentijds
zijn er elke drie maanden Resultaat Besprekingen. Bij de voorbespreking
mag de cliënt niet aanwezig zijn. Wel bij de Speciale Team Bespreking.
Een keer per twee weken heeft de cliënt ook een gesprek met de
behandelcoördinator.
Er zijn ook enkele kanttekeningen. Aan de cliënt wordt geen goedkeuring
gevraagd en hij hoeft geen handtekening te zetten onder zijn
behandelplan. Een cliënt meent dat je wel alles bespreekbaar kunt maken,
maar dat er vaak niets mee gedaan wordt. Ook is een ervaring dat als je te
sterk voor jezelf opkomt, men dat als pressie uitoefenen interpreteert en
het zo tegen je werkt. Niet elke cliënt heeft vertrouwen in de Speciale
Team Bespreking en niet iedereen ziet zich in de Speciale Team
Bespreking altijd goed beoordeeld. Ook een klacht is soms dat gemaakte
afspraken niet worden nagekomen. Het is voor een cliënt erg belangrijk
dat er iemand is in wie hij vertrouwen kan hebben en die zijn belangen
behartigt in de Speciale Team Bespreking. Als een cliënt dat vertrouwen
niet heeft, bevindt hij zich in een uitzichtloze positie. Positieve
beoordelingen van de Speciale Team Bespreking of behandelcoördinator
worden als bemoedigend ervaren.
Enkele cliënten hebben het gevoel niet de behandeling te krijgen waar zij
op basis van hun plaatsing recht op menen te hebben. Zij hebben het
gevoel dat er stevige controle nodig is om Veldzicht aan zijn plichten te
houden en dat er pressie uitgeoefend moet worden op Veldzicht om
voortgang te houden in de behandeling. Het uitoefenen van pressie wordt
snel geïnterpreteerd als ageren en verzet en kan averechts werken: “nog
niet klaar voor therapie”.

Veel cliënten zijn zeer gemotiveerd voor hun behandeling. Niet alleen
degenen die net binnenkomen, maar ook de anderen. Hun motivatie voor
de behandeling wordt op de eerste gevoed door de wens om hun
probleem op te lossen, maar daarnaast ook door de behoefte om zo snel
mogelijk weer vrij te komen. Enkele mensen kennen het probleem dat zij
zich voor vals beschuldigd voelen voor bepaalde delicten. Iemand merkt
op dat je gemotiveerd moet zijn om mee te werken aan je behandelplan,
omdat je anders niet verbetert. Sommige cliënten zijn niet gemotiveerd
voor bepaalde therapieën maar worden verplicht om mee te doen. Soms
doen mensen mee omdat ze, als ze niet meedoen, geen vrijheden krijgen
of een positieve beslissing krijgen op aanvragen. Ook kunnen er andere
sancties staan op niet meedoen, zoals kamerplaatsing. Sommige cliënten
klagen dat er te veel sancties zijn en dat er te weinig vertrouwen is. Een
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aantal cliënten heeft slechte ervaring met de late start van hun
behandeling. Een grote vooruitgang is twee jaar geleden geboekt met de
reorganisatie.
In de behandeling blijkt de plaatsing in specifieke doelgroepen een
belangrijk effect te hebben. Voor zowel de seksuele delinquenten als
degenen die in een psychose een misdaad begingen, is het grote pluspunt
dat men niet meer zijn geheim hoeft te bewaren, maar dat er veel opener
gesproken kan worden over de problemen. Sommigen hebben in het
begin van hun plaatsing wel enige moeite met de openheid, vooral omdat
dit zo’n groot verschil is met het Huis van Bewaring.
Een enkele cliënt is al zo lang in behandeling dat hij alle vormen van
therapie en behandeling al kent en weinig meer leert. Een aantal cliënten
vindt dat de behandeling in Veldzicht niet goed aansloot bij eerdere
behandeling in een andere instelling. Men moest weer van voor af aan
beginnen en loopt daardoor vertraging op in de behandeling. Sommigen
hebben moeite een vertrouwensband op te bouwen met behandelaars. Er
zijn twijfels onder cliënten over het nut van de gedragsmatige aanpak
omdat die slechts leidt tot aangepast gedrag, maar niet tot echte
verbetering.
Sommigen vragen zich af wanneer het eind van de behandeling in zicht
komt, omdat het allemaal eindeloos duurt. Het is ook te gemakkelijk,
vinden enkele cliënten, om altijd weer te zeggen dat iemand nog niet
klaar is met zijn behandeling, want feitelijk ben je daar ook echt nooit
klaar mee. Daarom kun je steeds maar vastgehouden worden.

Op het gebied van behandeling van drugsgebruik, tenslotte, wordt meer
deskundigheid gevraagd: “De controles op druggebruik halen volgens mij
weinig uit. Contacten met CAD zijn er wel maar alleen consultatief in een
beginstadium. Er is nog te weinig expertise op dit gebied.” De controle
op drugs kan ook voor cliënten belangrijk zijn: “Ik heb zelf om
regelmatige urinecontrole gevraagd. Dat heb ik bewust gedaan zodat ze
weten dat ik schoon ben. Het is goed dat het geregistreerd staat. Het is
een bewijs van goed gedrag. Ik wil absoluut niets meer gebruiken, maar
als ik dat straks voor de rechter beweer dan wil die rechter wel de
bewijzen zien, anders gelooft hij het misschien niet.”

5 Resocialisatie

Tenslotte hebben we gevraagd naar de mogelijkheden van resocialisatie
en de effectiviteit daarvan. In Balkbrug zijn er diverse socio-woningen en
is er een uitgebreid resocialisatieprogramma. De instelling heeft als
beleid om, binnen de beperkingen die veiligheidsrisico’s opleggen, de
cliënten zo goed en zo snel mogelijk te resocialiseren.
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Int 4:
“Toen ik hier kwam zou ik zo snel mogelijk in de resocialisatie
terechtkomen. Maar dat stond niet in de brief van het Meijers Instituut.
Daarom moet ik hier toch weer vanaf het begin beginnen, zonder enige
vrijheid, terwijl de rechter had gezegd dat ik naar de reso moest. Het
Meijers Instituut heeft wel geprobeerd het ook in de selectiebrief te
schrijven, maar mijn behandelaar heeft dat geblokkeerd. Ze heeft me hier
geplaatst zonder een behoorlijke rapportage. Hier in Veidzicht wisten ze
niets van mijn vrijheden en capaciteiten en van de fase van behandeling
waar ik in zat. Ik heb hier geweigerd om mijn dossier op te vragen. Dat
heb ik geweigerd omdat in mijn dossier ziektebeelden staan die niet
kloppen. Ik had een veel te negatief dossier. Ik dacht, laten ze het hier
maar onafhankelijk bekijken. Toen zijn ze hier uitgegaan van het dossier
van het Pieter Baan Centrum uit 1988. Hier moest ik daarom beginnen
van de grond afaan. Daarom zit ik hier nu al weer 4 jaar binnen. Er is
niets gebeurd aan resocialisatie. Ik heb geen enkele vrijheid naar buiten.
Toen er in 1996 opnieuw een rechtszitting was vroeg de rechter: “Hoe zit
het met de resocialisatie?” Het antwoord was: “Niets aan gedaan.” De
rechter: “Maar dat was de afspraak”. Hier: “Oké, dan gaan we daar
aan werken “. Rechtbank: “Dan geef ik u één jaar.” Van hieruit hebben ze
toen de FPK in Assen gevraagd. Wat betreft Assen was dat oké en daar
kwam ik op de wachtlijst. Toen kwam ik in 1997 weer voor de rechtbank.
Toen verklaarde Veidzicht: “We zijn er mee bezig. Hij gaat zo snel
mogelijk weg.” Ze hadden een verlenging van twee jaar gevraagd, maar
de rechter gaf me maar één jaar. Er moest ook een rapport door de
Reclassering gemaakt worden in dat jaar. In 1998 was het rapport van de
Reclassering echter nog niet weg “.

Daarna zat ik op een plaatsing in Assen te wachten. Dat zou nog twee of
drie maanden duren. In die maanden gebeurde er opnieuw niets. Vlak na
het proefverlof ben ik zelf naar Assen geweest voor een gesprek onder
vier ogen. Ik wilde een gesprek zonder mensen van Veidzicht erbij om te
voorkomen dat zij voor mij gingen antwoorden. Ik wil voor mezelf kunnen
praten. Ik ben daar dus geweest en alles was goed, maar zij
constateerden dat ik hier helemaal geen vrijheden had. Daardoor werden
zij achterdochtig. Zij vroegen mij waarom ik hier geen vrijheden had en
ik kon daar geen antwoord op geven. Daarna heb ik nooit meer wat
gehoord uit Assen. Ik weet niet waarom want ik heb nooit enige
informatie van hen gehad. Ze hebben negatief besloten, maar ik weet niet
waarom.
Ik heb toen zelf een brief aan hen geschreven met de vraag om een
verklaring. Zij schreven terug dat de oorzaak bij Veidzicht lag omdat zij
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meer informatie moesten geven. Zodra ze meer zouden horen zou Assen

ook weer stappen ondernemen.”

Int 9:
“Ik heb nog familie en daar wil ik graag eens af en toe heen. Ik krijg

nooit verlof heb wel vrijheden op het terrein, en ga ook wel eens naar het

ziekenhuis. Bij het overlijden van mijn broer ben ik op de begrafenis

geweest. Ik bel regelmatig met mijn zus en met haar zoon. Die komen ook

een keer per jaar op bezoek als ik jarig ben. Met mijn andere broer heb ik

geen contact, maar dat wil ik ook niet. Die heeft mijn huis opgezegd toen
ik hier werd geplaatst en hij heeft mijn bankrekening leeggehaald. Mijn

spullen staan opgeslagen in een container en daar betaal ik nog elke

maand voor.”

Het beroep tegen de plaatsing in de long-stay komt voor in Zwolle. Henk

heeft een verzoek om een nieuw onderzoek gedaan en een verzoek om
herplaatsing. Het Ministerie heeft die verzoeken afgewezen. Voordat hij

op de long-stay zat, zat hij op Noord 3. Daar was hij bezig met

delictanalyse. In de Speciale Team Bespreking was hij in gesprek over

Beschermd Wonen en over resocialisatie in De Beuk. “Men was daar

positief over. Uiteindelijk zijn ze daar op teruggekomen en besloten ze
dat ik naar de long-stay moest. Iemand van het personeel zei tegen mij

dat ik daar mee afgescheept ben omdat de long-stay gewoon vol moest.”

Behandeling, zo vinden de cliënten, zou zich vanaf het eerste begin

moeten richten op resocialisatie en terugkeer naar de samenleving. Er

bestaat veel twijfel over de vraag of er wel genoeg aandacht is voor

resocialisatie, omdat de voortgang zo langzaam gaat. Dit ondanks het

beleid in Veidzicht, dat juist grote prioriteit geeft aan resocialisatie. Ook

van overheidswege wordt dit gestimuleerd: TBS-instellingen worden

zelfs afgerekend op hun successen met betrekking tot terugstroming naar
de maatschappij. Vanuit de maatschappij is er vaak een sterke tegendruk

en wordt voor grotere terughoudendheid en voorzichtigheid gepleit.

Cliënten ervaren dat ook zo. Het beleid is zeker om snel door te laten

stromen, maar de realiteit is anders. Er zijn een aantal redenen voor

vertragingen:

— Men is afhankelijk van de beoordeling van de Divisie Staf
Bespreking en het Ministerie. De besluitvorming is soms traag en
wordt ingegeven door te veel wantrouwen en voorzichtigheid.

— Ook als er een duidelijke uitspraak is van de rechter dat een cliënt

een resocialisatieprogramma moet gaan volgen, is dat nog geen

garantie dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Een probleem dat zich
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regelmatig voor heeft gedaan is dat iemand voor resocialisatie
werd overgeplaatst naar een nieuwe inrichting en dat de regel dan
is dat iemand toch weer van voor af aan met het programma moet
beginnen en langzaamaan zijn vrijheden op moet bouwen. Dit
leidt tot veel vertraging. In de Nieuwe beginselenwet staat dat bij
overplaatsing moet worden uitgegaan van de behandelfase in de
vorige inrichting.

— Een heel andere reden is dat er ook nogal eens wachtlijsten zijn
voor de resocialisatievoorzieningen. De vraag is wat dat betreft
groter dan het aanbod.

— Sommige cliënten klagen erover dat zij zich wel houden aan de
afspraken die gemaakt zijn in de Speciale Team Bespreking, maar
dat dit toch geen positieve gevolgen heeft. Beloften worden niet
steeds nagekomen. Zij voelen zich misleid en aan het lijntje
gehouden.

— Soms is er meningsverschil over de behandeling. Van cliënten
wordt verwacht dat ze meewerken aan de behandeling en deze
eerst afronden voor er aan resocialisatie wordt begonnen.
Wanneer een cliënt het echter niet eens is met de behandeling, of
wanneer er onenigheid is over hoe ver men al is, ontstaat een
patstelling waardoor verder geen vooruitgang wordt gemaakt in de
resocialisatie.

Verschillende cliënten hebben de indruk dat de reorganisatie die in
Balkbrug is doorgevoerd in 1998 voor hen goed heeft uitgepakt. De
behandeling is beter georganiseerd en het instellen van afdelingen voor
speciale doelgroepen heeft veel duidelijkheid gebracht in de
behandelingen.

Cliënten vinden dat vrijheden meer gebruikt moeten worden om hen de
kans te geven te bewijzen dat ze het kunnen. Bewoners moeten niet alleen
buiten Veldzicht, maar ook binnen Veldzicht meer
verantwoordelijkheden krijgen: alleen naar therapie gaan of naar het
DAC gaan, niet alles onder begeleiding en controle doen.
Er zijn ook cliënten die wat betreft de hen toegekende vrijheden heel
tevreden zijn. Zij hebben de vrijheden snel gekregen en voelen zich goed
bejegend, zeker wanneer ze het vergelijken met de ervaringen in het Huis
van Bewaring.
Cliënten ondervinden soms veel hinder van de negatieve dossiers.
Wanneer nieuwe behandelaars in een nieuwe inrichting die lezen wordt,
zo vinden cliënten, laag ingezet op de voortgang van de behandeling.
Vrijheden worden niet toegekend omdat de dossiers te negatief zijn.
Cliënten die snel vrijheden krijgen brengen naar voren dat je moet laten
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zien dat je het aankan, maar ook zij geven aan dat het tevens atbankelijk
is van het vertrouwen van de behandelaars dat dit verantwoord is.

Arbeid wordt belangrijk gevonden omdat dit structuur biedt en verveling
tegen gaat. Een zinvolle dagbesteding wordt door cliënten beschouwd als
een goede preventie tegen terugval. Ze geven de cliënt vertrouwen en
leveren het bewijs dat het goed kan gaan.
Voor resocialisatie is ook onderwijs en scholing belangrijk. Veel cliënten
in Veldzicht volgen een vorm van onderwijs. Dat kan basiseducatie zijn
of een computercursus of een beroepsopleiding. Ook zijn er cliënten die
een cursus schriftelijk onderwijs volgen, en daarvoor iedere maand een
deel van het cursusgeld aflossen. Soms wordt te weinig rekening
gehouden met onderwijswensen. Het onderwijsaanbod in Balkbrug is met
name voor jongere patiënten niet aangepast aan de vraag, omdat er
weinig jonge mensen zitten en relatief veel zwakbegaafden. Men is er te
weinig berekend op hogere onderwijsdoelen.
Onderwijsactiviteiten zijn overigens onder druk komen te staan door het
nieuwe “Beloningssysteem TBS-gestelden”. Dat werd in januari 2001 in
Veldzicht ingevoerd. Het houdt in dat het zak- en kleedgeld verminderd
is tot iets meer dan 100 gulden per maand. Cliënten kunnen bijverdienen
door te werken. Men krijgt f 4,45 per uur. Tegen deze maatregel is nogal
wat verzet, onder meer omdat de regeling wordt gebruikt om cliënten
onder druk te zetten om tegen het lage uurloon niet-passende arbeid te
verrichten en omdat het cliënten affioudt van studieactiviteiten: als je je
vrije uren niet besteedt aan werk maar aan studie, heb je niet meer dan
100 gulden zak- en kleedgeld. V66r de nieuwe regeling bedroeg dit ruim
300 gulden.

Cliënten hebben verschillende ideeën over hun toekomstige woonsituatie.
Jongere cliënten willen eerst thuis gaan wonen bij vader of moeder.
Anderen willen gaan zoeken naar een eigen huis. Dat is noodzakelijk
omdat cliënten die langere tijd zijn opgenomen, nogal eens hun huis
moeten opzeggen. Het zoeken van een woning is niet zo gemakkelijk
omdat er weinig informatie is in Veldzicht hoe je dat het beste kunt doen.
Cliënten moeten dat doen zonder steun en zijn dan op eigen initiatief
aangewezen.
Een aantal cliënten heeft zijn hoop gevestigd op de RIBW. Vanuit
Veldzicht wordt begeleiding naar een RIBW geboden.
Veel cliënten hebben uitgesproken wensen over waar ze willen gaan
wonen: in de grote stad, ergens waar men hen niet kent, of juist in de
buurt waar men is opgegroeid, omdat men zich daar het meest thuis voelt.
Doorstroming naar de gewone psychiatrie heeft alleen zin als er sprake is
van psychiatrische problemen die behandeld moeten worden. Als
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Veidzicht de indruk heeft dat de behandeling die zij aanbieden wel
aanslaat, dan zullen ze iemand niet snel doorsturen naar de gewone
psychiatrie.
De reso-afdelingen “De Toets” en “De Beuk” zijn voor veel cliënten een
belangrijk doel en geven hoop voor de toekomst. Afwij zingen om daar
naar overgeplaatst te worden zijn voor de betrokkenen teleurstellend.

Maatschappelijke discriminatie en uitstoting wordt op allerlei niveaus
gevoeld. Een aantal cliënten is met name zeer sceptisch over kansen op
de arbeidsmarkt vanwege hun verleden. De maatschappij vraagt terecht
een bewijs van goed gedrag, maar soms wordt dat niet gegeven, ook als je
wel bewezen hebt dat je dat verdient. Justitie is wat dat betreft weinig
ondersteunend.
Het dorp Balkbrug wordt te klein gevonden. Iedereen kent elkaar en je
wordt direct herkend als “iemand van Veldzicht”. Een aantal cliënten
prefereert de anonimiteit van een grote stad. Dat kan ook een reden zijn
om herselectie aan te vragen.
Terugkomen in een arbeidssituatie is daarnaast voor sommige patiënten
extra moeilijk vanwege leeftijd of vanwege arbeidsongeschiktheid.
Arbeidsongeschikten zouden recht moeten hebben op een WAO
uitkering, maar dat recht is er niet.

Er is meer informatie nodig voor de cliënten over het leven in de
maatschappij en de mogelijkheden om ondersteuning te krijgen bij het
opbouwen van een zelfstandig bestaan. Cliënten in Balkbrug verkeren
wat dit betreft in een isolement.
Over de Reclassering worden niet veel positieve geluiden gehoord. Men
verwacht van de Reclassering dat die helpt bij het vinden van werk en
huisvesting en men vindt ook dat de Reclassering veel sneller moet
worden ingeschakeld. Nu komt die pas aan het eind van de rit. Ook van
de RIAGG en het Maatschappelijke Werk verwachten enkele cliënten
steun bij het oplossen van praktische problemen. Iemand zegt het
vertrouwen in de reclassering verloren te hebben omdat die
vertrouwelijke informatie over hem heeft doorgegeven aan de politie.

De long-stay afdeling wordt verschillend gewaardeerd. Sommigen
hebben, vinden zij ook zelf, buiten weinig meer te zoeken. Zij hebben
nauwelijks binding meer met samenleving en verlangen ook niet meer er
deel van uit te maken. Een enkeling is ook bang geworden voor de
maatschappelijke reacties en vijandigheid, onder andere vanwege de
discussie over pedofilie.
De long-stay zou, voor hen die er terechtkomen, eigenlijk een soort
gezinsvervangend tehuis moeten zijn. Zo wordt het soms ook
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voorgesteld. Strenge controle en vaak in je kamer opgesloten worden als
er niet voldoende begeleiding is, staat daar in de beleving van de cliënten
haaks op. Long-stay is alleen acceptabel met voldoende ruime vrijheden
zonder overdreven controle.
Voor sommigen is de plaatsing op de long-stay een grote tegenvaller,
omdat daarmee aangegeven wordt dat de behandeling mislukt is en er
geen veranderingen meer verwacht mogen worden. Doorstroming naar
een long-stay afdeling wordt beleefd als zijnde het gevolg van een falend
resocialisatiebeleid.
Omdat er geen behandeling meer plaats vindt die gericht is op
rehabilitatie, komt het accent te liggen op dagbesteding en werk in
Veldzicht zelf: in het DAC, schoonmaakwerk, en in de werkplaatsen.
Plaatsing op de long-stay betekent in feite een levenslang verblijf in
Veldzicht. Voor sommigen is dat moeilijk te verwerken. Iemand heeft
tegen plaatsing in de long-stay beroep aangetekend bij het Ministerie,
maar dat is niet gehonoreerd. De betreffende persoon was in gesprek over
resocialisatie en plaatsing in De Beuk maar is, naar eigen zeggen,
uiteindelijk in de long-stay geplaatst omdat de 20 plaatsen die daar
gecreëerd zijn zo snel mogelijk opgevuld moesten worden.
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hoofdstuk

Forensisch psychiatrische
klinieken (FPK’s)

In Nederland zijn er 3 Forensisch Psychiatrische Klinieken. De klinieken

binnen de GGz Eindhoven en de GGz Drenthe, locatie Assen bestaan al
enige tijd. Recentelijk is een nieuwe kliniek geopend in Amsterdam als

onderdeel van het Psychiatrisch Centrum de Meren. Ook wordt een

nieuwe Forensisch Psychiatrische Kliniek gerealiseerd in Venray als

onderdeel van het Vincent van Gogh Instituut. De klinieken hebben bij

elkaar ruim 230 plaatsen, waarvan bijna de helft bestemd is voor TBS

gestelden. Ons onderzoek vond plaats in Eindhoven en Assen.

De Forensisch Psychiatrische Kliniek in Eindhoven is een onderdeel van

de GGzE en is gesitueerd op het terrein van De Grote Beek. De kliniek

maakt deel uit van een forensisch psychiatrisch circuit waar tevens een

polikliniek en een deeltijdbehandeling deel van uit maken. Het klinische

deel omvat twee klinieken, de D-kliniek en de E-kliniek, die in
verschillende gebouwen zijn gehuisvest. Onderdeel van de E-kliniek is
een jeugdafdeling, de Catamaran, in een eigen gebouw. D-kliniek en E
kliniek hebben beide enkele woonhuizen ter beschikking op het terrein

van De Grote Beek, direct in de nabijheid van de Forensisch

Psychiatrische Kliniek. Daar is ook de polikliniek gevestigd. De

Forensisch Psychiatrische Kliniek omvat 12 woongroepen, 4 in de E

kliniek, 8 in de D-kliniek.
Binnen de kliniek zijn er groepen voor specifieke categorieën cliënten.

Naast de jongerengroep zijn er drie groepen voor cliënten met
zogenaamde duale problematiek. De andere groepen zijn voor cliënten

met een drugsverslaving of problematisch drugsgebruik en cliënten met

een psychotische stoornis. Wat betreft die laatste wordt nog verschil

gemaakt tussen niet-chronische en chronische psychosen.
In totaal zijn er in de klinische voorziening 120 cliënten opgenomen. Het

grootste deel van de cliënten heeft een TBS maatregel. Er is een beperkt

aantal cliënten met andere titels zoals Pro- justitia-rapportage, artikel 15
lid 5 PIJ-wet, voorwaardelijke veroordelingen, schorsing preventieve
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hechtenis, een art. 37 of art. 47 maatregel. Een enkeling heeft een
Rechteljke Machtiging en eveneens zijn er enkele vrijwillige opnames.

De Forensisch Psychiatrische Kliniek in Assen bestaat sinds 1994. Zij is
een onderdeel van de GGz Drenthe en is gesitueerd aan de rand van het
terrein in Assen. De kliniek is onderdeel van een forensisch psychiatrisch
netwerk met een polikliniek, dagbehandeling, sociohuizen en
samenwerking met andere voorzieningen. De kliniek omvat zes groepen
die in hetzelfde gebouw zijn gehuisvest. Daarnaast is er een
resocialisatiegroep buiten het centrale gebouw. In totaal zijn er 65
plaatsen. Vijftien plaatsen daarvan zijn bestemd voor TBS—
dwangverpleging. In 1999 waren er 105 nieuwe opnames. Een overzicht
van de juridische titels nemen we over uit de cijfers Forensisch
Psychiatrische Kliniek Assen 1999:

Schorsing preventieve hechtenis: 32
Pro-justitia-rapportages: 4
TBS dwangverpleging: 6
TBS proefverlof 2
TBS met voorwaarden: 3
Art. 37 (KZ-maatregel) 2
Bijzondere voorwaarden: 4
Artl5(art47): 13
IBS/RM: 12
Anders/onbekend: 19
Vrijwillig: 8

Uit dit overzicht mogen we niet concluderen dat er bijna geen cliënten
zijn opgenomen met TBS-dwangverpleging of art. 37. Juist patiënten met
TBS dwangverpleging en een art. 37 maatregel blijven langer
opgenomen. De plaatsen die de Forensisch Psychiatrische Kliniek voor
TBS met dwangverpleging heeft, zijn voortdurend bezet.

Deelname aan onderzoek

In Eindhoven zijn 15 cliënten geïnterviewd. Uit elk van de klinische
groepen hebben cliënten meegedaan aan het onderzoek, met uitzondering
van de jongerengroep. De 15 geïnterviewden die mee hebben gedaan
werden geselecteerd door een vertegenwoordiger van de Centrale
Cliëntenraad van de GGzE die tevens in de Cliëntencommissie van de
Forensisch Psychiatrische Kliniek zat. De selectie is gemaakt op grond
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van een aantal criteria: een goede spreiding over 1) mannen en vrouwen,

2) D-kliniek en E-kliniek, 3) juridische status en over 4) Nederlandse en
allochtone afkomst. Er zijn 5 vrouwen geïnterviewd en 10 mannen, 4
cliënten van de E-kliniek, 8 van de D-kliniek en 3 van de reso-huizen. Elf
geïnterviewden hadden een TBS, drie een andere maatregel en één

deelnemer was vrijwillig opgenomen. De lengte van de opnames was
eveneens heel gespreid: van 6 weken tot 20 jaar. Twee deelnemers
stonden op het punt met proefverlof te gaan. Er waren geen deelnemers

uit de jeugdafdeling en evenmin cliënten van de polikliniek en de
deeltijdbehandeling.
Ook in Assen zijn 15 cliënten geïnterviewd. Uit elk van de zes klinische

groepen hebben twee of drie cliënten meegedaan aan het onderzoek. De
15 geïnterviewden hebben zichzelf opgegeven tijdens de
voorlichtingsbijeenkomsten op de groepen. De selectie is gemaakt op
grond van een aantal criteria: een goede spreiding over juridische status,
verblijfsduur en over Nederlandse en allochtone afkomst. Er zijn alleen
mannen geïnterviewd. Acht van hen hadden een voorwaardelijke TBS,

vier TBS met dwangverpleging, twee een andere maatregel en één
deelnemer was vrijwillig opgenomen. De duur van de opnames was
eveneens heel gespreid: van twee weken tot ruim tien jaar. Sommige
mensen waren, voor ze in Assen kwamen, elders opgenomen geweest.

Twee deelnemers stonden op het punt met ontslag te gaan. Er waren geen

deelnemers uit de polikliniek en de dagbehandeling.
Zowel in Eindhoven als in Assen werd het onderzoeksvoorstel in de
Centrale Cliënten Raad besproken. Beide Raden hebben over de vragen

en aandachtspunten voor de interviews gesproken en door beide is een
aantal toevoegingen gemaakt. De interviews vonden plaats in 1999. Een
toetsing van het eerste concept van het onderzoeksverslag is uitgevoerd
via besprekingen ervan in drie groepsgesprekken, twee in Eindhoven en

één in Assen. In beide klinieken heeft er ook een bespreking van het
conceptverslag plaatsgevonden met respectievelijk de Centrale Cliënten
Raad en de Cliënten/Bewoners Raad Locatie Assen. Ook heeft er in beide

klinieken een bespreking van de conceptresultaten plaatsgevonden met de

leiding van de klinieken.
Achtereenvolgens gaan we in op 1) de juridische en psychiatrische
achtergronden, 2) het verblijf, 3) de bejegening, 4) de rechtspositie, 5) de

behandeling en 6) de rehabilitatie.

1 De Juridische en psychiatrische achtergronden

Aan het begin van de interviews hebben we cliënten telkens gevraagd
naar juridische en psychiatrische achtergronden. Wij vroegen hen naar de

maatregel die zij hebben gekregen, naar de plaatsing in de Forensisch

65



Psychiatrische Kliniek en naar de ervaringen die daar direct aan vooraf
gingen, bijvoorbeeld in een Huis van Bewaring, in een Psychiatrisch
Ziekenhuis of in een andere forensische inrichting.
Ook vroegen wij de respondenten wat zij vinden van de lengte van de
maatregel en of die gerelateerd is aan de zwaarte van het delict. We
stelden geen vragen over het delict zelf of over de psychiatrische
achtergronden van het delict.

int 1:
Ernst kreeg TBS vanwege zijn psychiatrische verleden. Hij was door
omstandigheden aan het zwerven gegaan en aan lager wal geraakt. Het
delict pleegde hij in een overspannen en boze bui. Het ging eigenlijk O?fl

een ruzie. Ernst had geen kwade bedoelingen en vindt zichzelf beslist
ongevaarlijk. Hij is nooit agressief en na het incident van tien jaar
geleden ook nooit meer agressief geweest. Ook zijn toenmalige
behandelaar vond TBS niet nodig.
Na zijn arrestatie heeft hij eerst een paar weken in het Huis van
Bewaring gezeten. Daar ging het niet goed met hem, hij verwondde zich
zelf Toen werd hij overgeplaatst naar de Forensische Observatie- en
Behandelafdeling in Amsterdam (FOBA) waar hij 14 maanden heeft
gezeten. Hij wilde niet bekennen en toen kreeg hij TBS en werd hij
overgeplaatst naar De Grote Beek.
Na ruim twee jaar moest hij naar het Meijers Instituut voor een nieuwe
indicatie. Daarna werd hij, tegen zijn zin, teruggestuurd naar de FPK.
Hij had eigenlijk naar De Van der Hoeve kliniek gewild om van zijn TBS
af te komen, maar hij raakte geestelijk murw door de al te zware
behandeling.

int 2:
Dirk-Jan zit sinds 7 december 1998 in de Forensisch Psychiatrische
Kliniek. Eerst heeft hij 6 weken in een opnameprogramma gezeten en nu
zit hij één week in De Ponder. Hij heeft een KZ -maatregel voor één jaar.
De reden voor de maatregel was dat hij als drugsgebruiker van de goede
weg was geraakt. Hij zegt geen delicten te hebben gepleegd.
Eerst heeft hij vier maanden in verschillende Huizen van Bewaring
gezeten. Hij moest daar erg wennen aan het vastzitten. “Je voelt je daar
een gedetineerde en een nummer. Dat is alleen draaglijk omdat je weet
dat je iets gedaan hebt.”
In het Huis van Bewaring had Dirk-Jan problemen met dwangmedicatie.
Ook verzette hij zich tegen irreële eisen, bijvoorbeeld dat hij zich moest
douchen terwijl hij er net onder vandaan kwam. Toen hij in een
observatiecel moest en dwangmedicatie kreeg, is hij agressief geworden.
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Na vier maanden in het Huis van Bewaring kreeg hij een KZ- maatregel
opgelegd. Het rapport over hem was heel negatief. “psychotisch”,
“gevaarlijk”, “borderline”. Voor Dirk-Jan is het onduidelijk waarop dat
gebaseerd is. De psycholoog die het rapport geschreven heeft, heeft hem
nauwelijks gezien. Hij erkent wel dat hij af en toe in de war was, maar
dat kwam vooral door het opgesloten zijn.
De overplaatsing naar de FPK was op eigen verzoek. Hij wilde het liefst
naar de betreffende woonplaats omdat daar ook zijn familie woont. Het
voordeel van het Huis van Bewaring was dat het daar om gewone straf
gaat. Dat is niet prettig, maar logisch. Een gedwongen behandeling in de
Forensisch Psychiatrische Kliniek impliceert dat je ziek bent of
ontoerekeningsvatbaar. Dirk-Jan vindt dat dat niet het geval is, maar
vindt de Forensisch Psychiatrische Kliniek uiteindelijk toch de beste
optie.

In Eindhoven is het verblijf in de Forensisch Psychiatrische Kliniek voor
de meeste cliënten een verplichting als gevolg van een hen opgelegde
juridische maatregel. Meestal is dat een TBS-maatregel. Als gevolg
daarvan zijn zij gedwongen zich te laten verplegen in de Forensisch
Psychiatrische Kliniek. De term “dwangverpleging” impliceert in feite
niet meer en ook niet minder dan een verplicht verblijf in de Forensisch
Psychiatrische Kliniek.
Ook in Assen zitten veel mensen met een TBS en veel met een “schorsing
preventieve hechtenis”. Veel mensen zijn in de Forensisch Psychiatrische
Kliniek in Assen onder voorwaarden opgenomen en hebben daarbij
afspraken over de behandeling. Dat bepaalt ook hun motivatie, omdat zij
niet terug willen naar het Huis van Bewaring. Mensen komen over het
algemeen goed gemotiveerd. Veel cliënten zien hun opname als het
gevolgd van hun eigen keuze.

Cliënten kennen zelf niet altijd hun juridische titel. In een goede intake en
selectieprocedure dient ruime aandacht besteed te worden aan de doelen
van de plaatsing en verwachtingen die ten aanzien van de lengte van het
verblijf realistisch zijn. Op dit moment bestaat er bij menig cliënt te veel
onzekerheid over de lengte van hun verblijf.
Slechts een enkeling vindt dat hij/zij een te zware maatregel heeft
gekregen en enkele cliënten zijn het niet eens met de beoordeling en
indicatiestelling met betrekking tot hun persoon. Er is wat dat betreft bij
meerdere cliënten kritiek op het Meijers Instituut.
Een indicatie voor dagbehandeling is belangrijk als alternatief voor een
24-uurs opname.
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Een redelijk aantal mensen heeft een verleden in de psychiatrie of
verslavingszorg. Een enkeling vermeldt fouten in de psychiatrische
hulpverlening die er de oorzaak van waren dat het mis liep. Opvallend is
dat een aantal mensen erover klaagt dat zij in de gewone psychiatrie
onvoldoende zijn begeleid en behandeld. Zij stellen die er direct of
indirect verantwoordelijk voor dat zij uiteindelijk ontspoorden en een
TBS kregen.
Eerdere ervaringen in de psychiatrie bepalen voor de cliënt ook waar zij
wel en waar zij niet behandeld willen worden. Sommige cliënten zijn
tegen hun zin in Eindhoven of Assen geplaatst en anderen juist op eigen
verzoek. Vrije keuze als het gaat om de plek van behandeling is er slechts
in beperkte mate, maar komt in Assen beduidend vaker voor. Bij
sommigen is er wel rekening gehouden met hun wensen en bij anderen
niet.

Veel mensen zijn het eens met de TBS of andere maatregel omdat die een
verbetering betekent ten opzichte van een verblijf in een Huis van
Bewaring, maar vooral omdat het hen de gelegenheid geeft behandeling
te ondergaan en problemen op te lossen. Er is een wachtlijst voor de
Forensisch Psychiatrische Klinieken, zodat sommigen na ontslag uit het
Huis van Bewaring een periode zonder goede huisvesting moesten zien te
overbruggen. Sommigen wachten op een plaatsing in de Forensische
Observatie en Behandelafdeling (FOBA) in Amsterdam of het Huis van
Bewaring in Grave. Een enkeling verblijft in een Forensisch
Psychiatrische Kliniek omdat hij nog geen woning heeft.
Slechts een enkeling was liever in het Huis van Bewaring gebleven,
verscheidene mensen vinden het grote nadeel van een TBS dat het zo
lang duurt en elke keer weer verlengd kan worden. Mensen voelen zich
overgeleverd aan de beoordelaars en hebben de ervaring dat zij daar lang
niet altijd voldoende invloed op hebben.

2 De bejegening

Voor cliënten is het verblijf in de Forensisch Psychiatrische Kliniek niet
gemakkelijk, juist omdat er veel vrijheidsbeperkingen zijn. Daarnaast
speelt ook de ervaren bejegening een grote rol. Die heeft onder meer
betrekking op contact met buiten, privacy, groepsklimaat, gebruik van
separeer, huisregels, bejegening en activiteitenaanbod. We stelden
daarover de volgende vragen:

Hoe is de relatie met de verschillende hulpverleners? Is de relatie
tussen cliënt en hulpverlener gelijkwaardig? Is de bejegening
zorgvuldig?
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— Heeft u te maken met stigmatisering of negatieve beeldvorming in
en buiten de Forensisch Psychiatrische Kliniek?

— Hoe is de relatie met de medecliënten? Kent die stress en agressie
in relatie tot verblijf op de afdeling? Hoe wordt er omgegaan met
conflicten?

— Zijn er voldoende garanties voor de veiligheid van de cliënten?

— Is er voldoende ruimte voor autonomie, eigen leefstijlen, privacy
en persoonlijke behoeften?

— Is er zinvolle dagbesteding?

int 6:
Anke mag twee uur per dag zonder begeleiding naar buiten. Ze moet zich
dan eik uur melden. Ze gaat haar vrijheden opbouwen naar “een volle P”

(= naar buiten wanneer je wil).
Over de verpleging is ze matig tevreden. Ze zouden meer voor de cliënten
moeten doen. Meer met hen praten en meer met hen naar buiten gaan. Ze
zitten te veel in hun kantoor en ze schrijven dingen over je die niet
kloppen. Ze interpreteren alles te negatief ook wat gewoon normaal is.
Over de privacy is ze wel tevreden. Ze kan alleen met haar advocaat
spreken en ook met haar bezoek. Dat vindt ze buitengewoon belangrijk.
Wat betreft haar kamer heeft ze het raampje in haar deur dichtgeplakt
zodat er niemand naar binnen kan kijken. Daar wordt geen bezwaar
tegen gemaakt.
Ze stoort zich niet aan veel regels. Alleen de beperking van haar
vrijheden zijn erg moeilijk te accepteren. “Ze willen niet zien dat ik een
buitenmnus ben”.
Bij stress of agressie trekt ze zich meestal terug op haar kamer. Het
gebeurt regelmatig dat er mensen in de isoleer komen, maar voor Anke is
dat niet nodig. Ze kan zich goed ontladen door buiten met een bal te gaan
trappen. In het algemeen is het wel een vrij rustige groep waar ze in zit.
Anke wil in de TBS- kliniek geen vrienden maken, want “als er dan wat
met hen gebeurt, trek je het je veel meer aan.” Ze leert wel van andere
cliënten. Vooral hoe ze zich moet gedragen.

int 9:
“Ik ben nu 47 jaar, en zit nu 7 maanden in de Forensisch Psychiatrische
Kliniek. Ik gebruik geen medicijnen. Wat ik de hele dag doe? Ik doe de
hele dag niks. Niemand bemoeit zich mnetje. Je hebt geen verplichtingen.
Volgende week wel. Dan doe ik mee aan activiteiten op de D-kliniek:
PMT (psychomotore therapie), muziek en drama. Dat is een programnma
van 3 weken om de balans op te maken. Het is hier hoe meerje baalt, hoe
langerje moet blijven. Er wordt helemaal niet naar je geluisterd.
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Er komen hier gezonde mensen en die worden ziek gemaakt. Ik zit nu
tussen mensen met geestelijke problemen. Je kan daar dingen van
overnemen. Ik weet niet waar ze mee bezig zijn. Misschien dat ik ga
denken dat ik ziek ben.
Mensen gaan hier onderling wel goed met elkaar om; we helpen elkaar.
Bijvoorbeeld, als ik me gespannen voel, dan vraagt iemand of we een
kussengevecht zullen doen. De meeste mensen die hier zijn, zijn geen
harde criminelen, het zijn patiënten.
De begeleiding valt tegen, zit vooral op kantoor. Ze doen weinig voor je.
Ze zeggen dat ze hier geen geld hebben om me met een auto naar m ‘n
zuster te brengen maar dat is niet waar. Nu moet ik alles zelfbetalen:
m ‘n eigen treinkaartje, de trein voor de begeleider, kleding. Je moet hier
ook corvee doen, maar alleen Jan en ik doen daar iets aan. Ik vind dat
het personeel daarbij moet helpen.”

Observatie is een belangrijk element in de forensische kliniek. Elke
opname begint met een uitgebreide observatieperiode die voor menig
cliënt bovendien vaak elders al is begonnen: in het Meijers Instituut of op
de FOBA. Men name wordt er door het Meijers Instituut onderzoek
gedaan naar psychoses en naar behandelbaarheid.
Veel cliënten hebben de ervaring dat er dan al geen goede beoordeling
van hen wordt gemaakt en dat er te negatief wordt geïnterpreteerd. De
mening van de cliënt telt nauwelijks mee omdat die vanwege
psychiatrische problematiek niet serieus wordt genomen en omdat
risico’s afdekken belangrijker wordt gevonden. Hulpverleners hebben
volgens de cliënten wél het idee dat er zorgvuldig en goed onderzoek
wordt gedaan. Sommige cliënten hebben de ervaring dat dit goed gebeurt.
Binnen de Forensisch Psychiatrische Kliniek is er na plaatsing eerst
opnieuw een observatieperiode. Op basis daarvan wordt beslist over een
behandelaanbod. In de behandelpianbespreking wordt het aanbod
besproken in het bijzijn van de cliënt die er zijn goedkeuring aan dient te
geven. Cliënten hebben niet altijd het idee dat zij daar zelf een stem in
hebben.
Ook na de eerste periode vindt voortdurend observatie plaats. Dat is eigen
aan het forensisch psychiatrisch systeem waarin er elke maand
gerapporteerd dient te worden aan de rechter over de voortgang van de
behandeling. (De maandelijkse aantekeningen zijn een verpleegkundige
rapportage en 1 2 jaarlijkse TBS verlengingsadvies aan rechter in
combinatie met samenvatting maandelijkse aantekeningen.) Niet elke
cliënt is op de hoogte van de inhoud van de rapportage. Cliënten voelen
zich overgeleverd aan de observaties van hun behandelaar. Sommigen
vinden dat er te weinig overleg over plaats vindt en anderen hebben juist
goede ervaringen.
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In het algemeen is de opvatting dat het observeren niet zo voorop moet
staan en niet te nadrukkelijk moet zijn. Er bestaat een algemene indruk
bij cliënten dat er ten aanzien van hen altijd wantrouwen is. Er wordt
altijd uitgegaan van de slechtste mogelijkheid. Veel cliënten hebben de
indruk dat er erg negatief over hen wordt gerapporteerd en dat negatieve
interpretaties sneller worden gemaakt dan positieve. Cliënten denken dat
de begeleiders er te veel van uitgaan dat risico’s vermeden moeten
worden en dat preventie beter is dan genezen. Preventie betekent voor de
cliënten van de Forensisch Psychiatrische Kliniek echter dat de
vrijheidsbeperkende maatregelen blijven gehandhaafd ter voorkoming
van mogelijke recidive.
Het gevoelde wantrouwen is een slechte basis voor een
vertrouwensrelatie die nodig is in de behandeling. Het is moeilijk om het
vertrouwen te winnen.
Over de relatie met en bejegening door de hulpverleners komt in de
interviews naar voren dat cliënten meer ongelijkwaardigheid ervaren dan
dat zij gelijkwaardigheid ervaren. De ongelijkwaardigheid hangt vooral
samen met de taak van de verpleegkundigen en begeleiders om controles
uit te oefenen, cliënten te motiveren en soms onder druk te zetten en om
hen vrijheden te geven of juist te ontnemen. De controlerende functie van
het personeel wordt overigens ook wel gewaardeerd en een enkeling
vindt dat die wel wat strenger mag in verband met drugsgebruik. Eén
persoon in Eindhoven is zeer negatief en voelt zich verwaarloosd; het
personeel zit te veel op kantoor. Ook vindt één persoon de bejegening in
de isoleer onvoldoende. Personeelstekort wordt door verschillende
mensen genoemd als reden voor mindere bejegening en ook worden
stagiaires soms als minder competent beschouwd.
Positieve geluiden zijn er over de manier waarop sociotherapeuten hun
werk op de groep doen en moeite doen voor de bewoners. Negatieve
geluiden gaan vooral over gebrek aan respect en onheuse bejegening. Een
enkele cliënt vindt dat de ST-ers professioneler om zouden moeten gaan
met conflicten en incidenten die er regelmatig zijn.

De meeste cliënten vinden dat er over het algemeen een ontspannen sfeer
is op de groepen. Cliënten staan meestal positief ten opzichte van elkaar.
Men kan het redelijk goed met elkaar vinden. De meesten zijn positief en
vinden dat cliënten elkaar steunen en helpen. Soms is dat echter niet zo.
Cliënten hebben ook wel eens ruzie en met name kunnen drugs voor de
nodige spanningen zorgen. Een cliënt maakt er gewag van dat er
verschillende cliënten zijn weggepest door anderen. Een enkeling houdt
zich vooral afzijdig van de anderen of vindt dat er weinig contact is
Er zijn ook cliënten met weinig contacten met andere cliënten.
Psychiatrische problematiek speelt een grote rol in de machteloosheid en
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leegheid van het bestaan. Uit het onderzoek kunnen wij niet concluderen
op welke wijze de inspanningen van de begeleiders hierin meer resultaat
zouden kunnen hebben.

Cliënten zijn tevreden over de privacy. Een van de cliënten in Eindhoven
klaagt er over dat je toestemming van de staf moet hebben om je te
mogen terugtrekken op je kamer. Eén cliënt in Eindhoven vraagt om een
gebruikersruimte voor drugs. In Assen melden cliënten dat er een goede
regeling is voor het ontvangen van bezoek. Twee mensen klagen over de
hoge telefoonkosten. Een van hen belt daardoor steeds minder naar buis,
terwijl zijn ouders en broers juist erg belangrijk zijn voor hem.
Wat betreft stigmatisering of negatieve beeldvorming in en buiten de
Forensisch Psychiatrische Kliniek merken cliënten dat er veel over hen
wordt geschreven. Zij vinden dat er daarbij veel negatieve interpretaties
worden gemaakt van hun gedrag. De rapportages gaan uit van
wantrouwen. Sommige cliënten ervaren dit als vooroordelen en
discriminatie als gevolg van hun psychiatrisch verleden. Die
discriminatie ondervinden sommigen ook buiten de Forensisch
Psychiatrische Kliniek: elders in de GGzE of in de buitenwereld.

Er zijn geen mededelingen over gevoelens van onveiligheid. Eén cliënt
vertelt dat de terugplaatsing van uit een reso-huis naar de kliniek voor
haar erg belangrijk was vanwege de behoefte aan meer veiligheid.

Over de mogelijkheden voor dagbesteding is een aantal mensen redelijk
positief en anderen zijn iets negatiever. Ontevredenheid over
vrijetijdsbesteding speelt met name in de weekends omdat er dan minder
activiteiten en geen therapieën zijn en de cliënten die beperkte vrijheden
hebben in de weekends niet meer vrijheden krijgen. Tekort aan personeel
wordt met name als reden genoemd. Cliënten constateren dat er veel
ziekteverzuim is en dat er vaak gebruik wordt gemaakt van
uitzendkrachten.
Ook wordt naar voren gebracht dat je voldoende vrijheden moet hebben
om activiteiten te kunnen ontplooien, vooral buiten de kliniek. Enkele
cliënten geven aan dat ze zich veel op hun kamer terugtrekken, ook
omdat ze niet altijd zin hebben om iets te doen. Ze willen liever niet te
veel onder druk worden gezet.

3 De rechtspositie

Met betrekking tot de rechtspositie werden de volgende vragen gesteld:
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— Bent u op de hoogte van de cliëntenrechten? Is er een goede
klachtenprocedure? Is er voldoende medezeggenschap en
inspraak?

— Hoe wordt er omgegaan met dwangmaatregelen? Hoe wordt er
omgegaan met vrijheidsbeperkingen en de opheffing van die
beperkingen? Is er een volle personeelsbezetting bijvoorbeeld om
bijvoorbeeld vrijheden, zoals wandelen onder begeleiding, te
kunnen uitoefenen? Ervaren cliënten negatieve invloeden van
incidenten, zoals ontsnappingen, in (andere) TBS instellingen?

— Hoe wordt er omgegaan met verzoeken respectievelijk adviezen
om een maatregel te veranderen? Gebeuren de aanvragen door de
behandelaar bij Justitie in goed overleg? Wordt de cliënt
voldoende geïnformeerd?

int 7:
Als je een klacht indient, krijg je te horen dat je doordraait of doordrukt.
Eigenlijk is het een recht, maar soms heb je het idee dat je alleen rechten
hebt in de bajes. “Hier heb je activiteiten” zegt de eerste verpleegkundige.
Als je als cliënt iets naar ‘oren brengt dan wordt dat nogal eens opzij
geschoven. Behandeling gaat altijd voor. Je eigen plannen kunnen nogal
eens niet doorgaan. Er is te weinig steun voor je eigen plannen. De
begeleiding kijkt te veel naar de negatieve kanten die behandeld moeten
worden en te weinig naar de positieve kanten van je eigen initiatieven.

int 12:
Verplegers hebben hier de macht. Als zeje niet mogen, dan kanje ‘t wel
vergeten. Eerst had ik één keer per maand verlof nu heb ik gezegd
“twee keer per maand” (vierkeerpermnaand zou te veel zijn). Een
weekendverlof is van vrijdag- tot zondagavond, dat is goed gekeurd door
het Ministerie van Justitie. “Nee “, zegt de behandelaar hier: “24 uur.”
Toen ik naar het graf van m’n vader wilde, een tijdje geleden, toen moest
er een JA T-busje komen van justitie. Ik heb toen gezegd: ‘wat denk je, dat
ik ga weglopen, dat ik alles op het spel Zet?’
De Patiënten Vertrouwenspersoon is oké.
Ik heb twee keer de Klachtencom,nissie ingeschakeld.
Het aanvragen van vrijheden en het nemen van beslissingen duurt veel te
lang. Het duurt al een maand voordat een aanvraag hier weg is en dan
duurt het bij het Ministerie van Justitie nog een tijd. Daardoor is er geen
doorstroming Ze hebben de tijd, ja, hun hebben de tijd. Maar ze vergeten

dat het niet hun eigen tijd is maar de tijd van mij en anderen die hier

zitten. Wij hebben die tijd niet”.

73



Wat betreft de rechtspositie zijn er in de Forensisch Psychiatrische
Kliniek zeker cliënten die zich opgesloten en daarin rechteloos voelen en
zich overgeleverd voelen aan willekeur. De machtsongelijkheid die een
gegeven is, leidt er in de ogen van sommige cliënten toe dat vrijheden
worden verleend als waren het gunsten. Waarborgen voor een goede
rechtspositie fungeren echter ook binnen de Forensisch Psychiatrische
Kliniek. Over de Patiënten Vertrouwenspersoon in Eindhoven zijn er
vooral positieve geluiden, al maakt niet iedereen gebruik van de Patiënten
Vertrouwenspersoon wanneer dit wellicht zou kunnen helpen. Met de
Klachtencommissie hebben meer cliënten moeite. Sommigen zijn er
positief over maar anderen menen dat een klacht indienen bij de
klachtencommissie weinig zin heeft omdat de procedure niet goed is, de
klacht niet serieus wordt genomen of de onafhankelijkheid van de
commissie wordt betwijfeld.
Ook in Assen wordt de Patiënten Vertrouwenspersoon veelvuldig
ingeschakeld en de cliënten die met de Patiënten Vertrouwenspersoon
contact hebben zijn zeer tevreden over hem. De Patiënten
Vertrouwenspersoon is hard nodig omdat het voor cliënten vaak moeilijk
is hun recht te krijgen. Bijvoorbeeld recht om bepaalde therapieën te
weigeren, bepaalde vrijheden die je hebt ook daadwerkelijk uit te oefenen
of om dreigende sancties af te wentelen. Niet iedereen is er voldoende
van op de hoogte wat de Patiënten Vertrouwenspersoon precies doet.

Bijna alle cliënten geven de voorkeur aan het verblijf in de Forensisch
Psychiatrische Kliniek boven dat in een Huis van Bewaring of
Penitentiaire Inrichting. Er is minder opsluiting en controle en daarom
meer gevoel van vrijheid. Sommigen benadrukken evenwel dat een Huis
van Bewaring op zich wel een gemakkelijker weg is. De keuze voor de
Forensisch Psychiatrische Kliniek is de moeilijke weg van verbetering.
Wat betreft het regiem is een Huis van Bewaring veel duidelijker. Daar
bestaat meer eenduidigheid over wat je vrijheden en beperkingen zijn.
Zoals een van de cliënten het zegt: “Hier zijn er meer vrijheden, maar
wanneer je ze krijgt en of je ze ook werkelijk kan krijgen, is onduidelijk.”
Men ervaart een zekere willekeur bij het geven van vrijheden. Sommigen
vinden het vrijhedenbeleid tegenstrijdig en ondoorzichtig. Ook hebben
een aantal cliënten er veel last van dat zij zich constant onder druk voelen
staan omdat er altijd weer sancties getroffen kunnen worden. Enkele
cliënten voelen zich ook te veel geobserveerd en gecontroleerd. Men
voelt voortdurend een zwaard van Damocles boven het hoofd. Een
belangrijke vraag is hoe de toegang tot vrijheden te verbeteren.
Hoewel het beleid van het verkrijgen van vrijheden duidelijk in de
huisreglementen staat, is het toch onderwerp van veel discussie en
ontevredenheid. De toepassing van beperkingen en uitbreidingen van
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vrijheden zijn op zich een onderwerp van onderhandelingen, maar die
onderhandelingsruimte is er niet voldoende. Vrijheden zijn tamelijk
moeilijk te verwerven en het duurt lang voor je ze krijgt. Voor de meeste
cliënten valt dit erg tegen. Sommigen hadden op grond van voorlichting
die zij véér hun opname kregen, duidelijk andere en positievere
verwachtingen. Nogal wat cliënten vinden dat er te veel verplichtingen
voor hen zijn, dat het regiem te streng is. Er is te weinig ruimte voor
weerwoord en medezeggenschap wanneer vrijheden worden
teruggedraaid of niet worden uitgebreid.
Ook bestaat er kritiek op het sanctioneren van het niet meewerken aan
therapieën. Een ander belangrijk kritiekpunt is dat de begeleiders zich in
de ogen van cliënten niet altijd aan de afspraken houden en dat beloften
en toegezegde vrijheden niet worden nagekomen.
Sommige cliënten ervaren een tweederangs burgers te zijn met minder
burgerrechten dan andere Nederlanders. Ze worden geconfronteerd met
strengere regels en toepassing van regels dan buiten de instelling. Op die
manier is er een gevoel van ongelijkheid en achterstelling. Dat wordt nog
versterkt door de machtspositie van de begeleiders die de mogelijkheid
hebben je vrijheden te ontnemen of anderszins maatregelen tegen je te
treffen als zij dat nodig of gerechtvaardigd vinden. Volgens de cliënten is
er te weinig controle op het handelen van de begeleiders. Er wordt
willekeur ervaren en cliënten voelen zich afhankelijk van de interpretaties
van de staf die zij niet delen.
Enkele cliënten klagen erover dat het moeilijk is om eigen wensen te
realiseren omdat zij teveel worden gewantrouwd of verkeerd worden
beoordeeld.
Eén cliënt in Assen vertelt zwaar onder druk te zijn gezet om een
medecliënt te verklikken. Toen hij dat weigerde, kreeg hij zelf sancties
opgelegd in de vorm van een behandelpauze.

Op de vraag hoe er wordt omgegaan met verzoeken en adviezen om een
maatregel te veranderen en of daar voldoende informatie en overleg over
is, reageren verschillende cliënten met de opmerking dat er te veel tijd zit
tussen aanvragen van vrijheden en toekenning daarvan. Niet alleen duurt
de toestemming die het Ministerie van Justitie moet geven lang, maar ook
binnen de Forensisch Psychiatrische Kliniek zit er voor cliënten soms een
te lange tijd tussen de vraag en de uiteindelijke toestemming en
uitvoering van vrijheden.
Nogal wat cliënten proberen gunstiger omstandigheden voor zichzelf te
creëren middels een voorwaardelijke TBS of een vrijwillige opname. Om
dat te kunnen realiseren is iemand echter afhankelijk van de inschatting
van de begeleiding. Hierover ontstaan snel meningsverschillen tussen
begeleiders en cliënt. Voor cliënten is het dan niet gemakkelijk hun gelijk
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te krijgen. De onzekerheid over stoppen van de TBS speelt cliënten
ernstig parten. Een enkeling zou daarom voorkeur geven aan verblijf in
een gevangenis.

Bij navraag blijken nogal wat cliënten niet of slecht op de hoogte te zijn
van patiëntenrechten en van het bestaan van de klachtencommissie. Op de
afdelingen is de sfeer zodanig dat problemen die er zijn wel goed
besproken kunnen worden.
Het inzagerecht in je dossier bestaat onverkort in de Forensisch
Psychiatrische Klinieken. Toch wordt inzage in je dossier volgens een
van de cliënten in Assen niet altijd toegestaan. In zijn beleving kan de
begeleiding inzage weigeren als die denkt dat inzage niet goed voor je is.
Deelname door cliënten aan de (Centrale) Cliëntenraad buiten de
Forensisch Psychiatrische Kliniek wordt in de Forensisch Psychiatrische
Klinieken niet zomaar geaccepteerd. Dit hangt af van het hebben van
vrijheden op het terrein en of een cliënt de kliniek mag verlaten. De Wet
medezeggenschap cliënten zorginstellingen is echter wel van toepassing
in de Forensisch Psychiatrische Klinieken.

4 Behandeling

Alle cliënten hebben een behandelplan dat wordt opgesteld volgens de
Wet geneeskundige behandel overeenkomst (WGBO). Bij slechts weinig
cliënten is er sprake van dwangbehandeling in de zin van de Wet
bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). Bij
meerdere cliënten is er sprake van juridische maatregelen waaraan de
voorwaarde van meewerken aan de behandeling is verbonden. Ook staat
het meedoen aan de behandeling bij een aantal cliënten onder druk van
sancties. De volgende vragen werden gesteld:

— Is er keuze in het behandelaanbod? Zijn er voldoende
mogelijkheden om aan behandel- en dagprogramma’s deel te
nemen elders in de GGzE?

— Is er voldoende aandacht voor medische, sociale en psychische
aspecten? Zijn de aangeboden behandelingen en therapieën
zinvol? Welke ervaringen zijn er met gedragsmatige
benaderingen? Heeft dwangbehandeling volgens u zin?

— Bent u tevreden over medicatie? Is er voldoende aandacht voor
medische aspecten?

— Worden behandelplanbesprekingen gevoerd met de cliënt erbij? Is
er onderhandeling mogelijk over de behandelingen?
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int 4:
Viola eri’oer aanvankelijk de Forensisch Psychiatrische Kliniek van
Eindhoven als te gesloten en met te veel chronische cliënten en gericht op
beheersbaarheid. Je werd lang opgesloten, er waren weinig gesprekken
en weinig mogelijkheden voor activiteiten. Ze kreeg toen voor het eerst
chronische pijnen doordat ze zoveel conflicten had met de leiding. In het
Pieter Baan Centrum waren er veel meer mogelijkheden. Daar zeiden ze
dat Viola egoversterking nodig had. Ze heeft geklaagd over haar
behandeling en sinds twee jaar heeft ze nu een goede behandeling “al
bestaat er nog steeds in sommige gevallen frictie en zit je hier in een
situatie van rechteloosheid. Bijvoorbeeld zijn er behandelbesprekingen
geweest zonder mij daarbij te betrekken en er was tegenwerking van de
programnmamanager om naar oplossingen te zoeken om pijn te verlichten.
Ik mocht niet naar de pijnpoli ondanks verwijsbrief en medewerking van
behandelaar en psychiater.
Voor Viola is er een duidelijke breuk in de behandeling tussen v66r en na
de reorganisatie in 1997. Over haar behandeling is ze nu wel tevreden.
Ze zou hier ook op vrijwillige basis blijven en voor de behandeling
kiezen.
Ze heeft een tijdje in een van de woningen gezeten, maar toen kreeg ze
een terugval in een waan. Toen is ze op eigen verzoek teruggeplaatst. Ze
wil op een gegeven moment wei weer terug naar de woningen, maar ze
doet het voorlopig rustig aan in de E-kliniek. Ze wil de tijd hebben. Bij
haar terugval had ze zelf door dat ze teruggleed. De veiligheid van de
kliniek is voorlopig nog heel belangrijk, omdat ze in de wanen helemaal
geen enkele veiligheid meer voelt. Dan weet ze dat ze hulp nodig heeft. Ze
wil dat de mensen in de kliniek voor haar vechten als ze in een waan zit.
Ze heeft hen gevraagd om te proberen haar er zo snel mogelijk uit te
krijgen als het nog eens gebeurt. Daarover heeft ze afspraken met haar
psychiater.
Het doel van de behandeling is nu het voorkomen van nieuwe psychosen.
Ze ziet twee keer per week de psychiater en de psycholoog. Verder heeft
ze één uur drama. Dat is voldoende. Meer kan ze niet aan vanwege
hoofdpijnen. Ze voelt zich lichamelijk niet gezond.
Viola heeft een zeer positieve instelling. Haar optimisme zal haar er
doorheen slepen.
Ze is blij dat ze na de reorganisatie twee nieuwe behandelaars kreeg. Die
laten haar in haar waarde. Ook met andere disciplines heeft ze goede
ervaringen. De gelijkwaardig bejegening doet haar goed.

int 8:
Toen And)’ op de Forensisch Psychiatrische Kliniek kwam werd hij eerst
een lzalfjaar op 2-D geplaatst. Daarna ging hij voor anderha 1fjaar naar
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de E-kliniek. Vervolgens naar De Ponder. “Op de E-kliniek is liet veel
strenger. Daar zijn ze te voorzichtig met je voortgang. And)’ hoopt zo snel
mogelijk naar een van de huizen op Waterkantstraat te kunnen. Dat gaat
hij op de volgende behandelplanbespreking voorstellen. Hij wil daar
maximaal ëén jaar blijven. Uiteindelijk bepalen de verpleegkundigen
grotendeels de beslissing over jouw voortgang.”
Andy zit nu tijdelijk op De Ponder in verband met alcoholgebruik.
Daarna zou hij terugmoeten naar de E-kliniek. Daar ziet hij tegenop. Als
hij terug moet naar de E-kliniek zal hij zich daar wel bij neerleggen. Hij
is afhankelijk van de beoordeling van anderen.
De E-kliniek is geen behandeling maar opsluiting en strikte controle. Er
is sterke bewaking en geen uitgebreid programma. Andy maakte daar zelf
wel allerlei dingen bij de houtbewerking. Hij probeerde er zichzelf te
vermaken. Het eerste halfjaar mocht hij niet naar buiten. Een keer per
week zag hij zijn psycholoog en hij moest leren goed voor zichzelf te
zorgen. Alleen de eerste tijd kreeg hij ook medicijnen omdat de
begeleiding vond dat hij agressief was. Hij had veel last van de
bijwerkingen van de medicijnen en hij was blij dat ze er snel weer
afgingen.
Hij vindt het verblijf in de E-kliniek zonde van zijn tijd. Hij werd daar ten
onrechte geplaatst. De behandelaar heeft hem verkeerd ingeschat. Hij
ging heel systematisch alleen op basis van preventiedoelen te werk. Er
was geen communicatie. Hij mocht niet bij zijn behandelbesprekingen
zijn. Pas na 6 maanden mocht hij onder begeleiding op het terrein. Hij
had verwacht dat hij snel meer vrijheden zou krijgen, maar telkens werd
de status quo gehandhaafd. Op een gegeven moment mocht hij er wel uit,
maar niet overdag, alleen ‘s avonds. Daar had hij weinig aan, want hij
had ‘s avonds niets te doen buiten.
Vanaf de zomer van ‘98 heeft hij werk. Eerst mocht hij daar alleen op de
donderdag naar toe. Toen het beter ging, mocht hij vaker. Dat was een
grote verbetering voor hem.
And)’ heeft nooit het gevoel gehad dat hij behandeld moest worden. Er
werd hem weinig inhoudelijke feedback gegeven over
Het doel van de behandelaars was om de manier waarop hij met
agressie en onrustgevoelens omging te verbeteren. Zij hebben hem dat
echter niet geleerd. Hij heeft wel geleerd dat het belangrijk is om te
blijven communiceren mnet de verpleging. Als zij gunstig over je
rapporteren, dan gaat het goed.
Hij wil weer zijn leven opbouwen. Wat daarvoor nodig is: sociale
structuur, collegialiteit, een lopend bedrijfdat hij goed kan voeren en
zich houden aan de regels. Dat soort dingen leert hij op zijn huidige
werk.
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De behandelaars zien dat niet zo. Andy ‘s doelen komen niet in zijn
behandelpian. Hoewel hij zoveel doet op zijn werk, vragen ze hein nooit
hoe zijn dag daar was. Het gaat in zijn behandeling te weinig over het
opdoen van werkervaring.
Andy vindt zijn relatie met zijn behandelaar veel te zakelijk. De
behandelaar schrijft allerlei dingen over hem op, terwijl ze hein
nauwelijks kent. De relatie is zeer ongelijk, er is geen gevoel van
samenwerking. Het ligt niet zo in Andy zijn aard om over zichzelf te
praten. Daar wordt te weinig rekening mee gehouden. Het is heel
moeilijk om van behandelaar te wisselen. Er zijn wat dat betreft niet veel
keuzemogelijkheden. Wanneer je het niet eens bent met je behandelaar,
dan ben je machteloos.
“Ik heb zelf besloten om iets van mijn leven te maken. Om dat te
realiseren heb ik hulp nodig. Geen standaardbenadering maar in overleg.
Ik doe nu allerlei nuttige dingen op mijn werk en ik commnuniceer meer en
ben niet meer zo teruggetrokken. Ben ook assertiever. Dat is gebeurd
omdat ik erken dat eigen inzicht belangrijk is. Anders ben je niet
succesvol. Ik heb geleerd me anders te gedragen om meer vrijheden te
krijgen.”

De behandeling in een Forensisch Psychiatrische Kliniek heeft medische,
psychische en sociale aspecten. Het behandelaanbod is divers.
Behandelingen kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op voorkomen van
recidive, gedragsverandering, vermindering van psychiatrische
symptomen, traumaverwerking, angstreductie, bieden van veiligheid en
leren omgaan met psychiatrische beperkingen Er zijn redelijk veel
positieve geluiden over de behandeling, maar ook wel kritiekpunten. De
cliënten erkennen dat zij onder invloed van psychiatrische problemen of
drugs in grote problemen zijn gekomen. Zij benutten de verschillende
behandelmogelijkheden van de Forensisch Psychiatrisch Centra zo goed
mogelijk. In de Forensisch Psychiatrisch Centra is er in vergelijking met
andere psychiatrische voorzieningen relatief veel personeel; er zijn
relatief veel verpleegkundigen op de afdelingen en er zijn veel soorten
therapieën en behandelaars. Er zijn voldoende mogelijkheden voor
individuele therapieën en er is een drugsprogramma waar de cliënten
redelijk tevreden over zijn. De individuele therapieën staan overigens niet
erg op de voorgrond. De belangrijkste behandeldoelstelling vanuit de
Forensisch Psychiatrisch Klinieken zelf is controle uit te oefenen om het
gevaar voor de maatschappij te verminderen. Voor de cliënten is dit niet
altijd het belangrijkste doel al geven ook cliënten aan dat het er voor hen
om gaat hun emoties, met name agressie, onder controle te krijgen en te
leren daar beter mee om te gaan.
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De meeste cliënten zijn tevreden over het behandelaanbod en de
effectiviteit daarvan. Cliënten vinden het zwaar en benoemen de keuze
voor de behandeling in vergelijking met gevangenisstraf als “de moeilijke
weg”.
De meeste cliënten formuleren ook wel enkele negatieve punten.
Overwegend negatief is slechts een enkeling. Het verschilt per cliënt waar
men positief over is en waar men het meest aan heeft. Waar de één zeer
positief over is kan voor een ander nutteloos zijn. Bijvoorbeeld heeft een
aantal cliënten er grote moeite mee dat er zoveel in groepsverband wordt
gedaan, terwijl anderen daar juist tevreden over zijn.
Hoewel veel cliënten wel tevreden zijn over de variatie in het aanbod,
vinden nogal wat mensen toch ook dat het aanbod te weinig aansluit bij
de hulpvragen. Individuele behandelwensen worden niet altijd serieus
genomen. De meeste cliënten zijn met heel gerichte hulpvragen naar de
Forensisch Psychiatrische Kliniek gekomen, maar krijgen daarop niet
altijd een adequaat hulpaanbod. Sommigen zien het nut van de therapieën
niet en ervaren het alleen als een verplicht tijdsverdrjf en als onderdeel
van het regiem. Voor hen biedt de behandeling vooral structuur aan de
dag en voorkomt het verveling.

Niet elke cliënt wil in de Forensisch Psychiatrische Kliniek tot
verbeteringen komen door inzicht te krijgen in hoe en waarom het fout is
gegaan. Sommigen veranderen hun gedrag alleen om zo snel mogelijk
vrijheden te krijgen. Vaak is dat niet voldoende reden voor meer
vrijheden en worden de verbeteringen bij de cliënt gewantrouwd. Er is
onder de cliënten veel kritiek op het voortdurende wantrouwen. Dat werkt
averechts omdat het vernederend is. De nadruk op je verleden en op
preventie werkt ook zo. Daardoor krijgt het straffen te veel nadruk.
Het regiem van vrjheidsbeperking en het verdienen van vrijheden door
goed gedrag, leidt tot aanpassingsgedrag en “gedresseerd gedrag’ bij de
cliënten. In het algemeen is het zo dat hoe langer een cliënt in het systeem
van de forensische psychiatrie zit, hoe beter de cliënt weet hoe hij zich
moet gedragen om zo min mogelijk last te hebben van de
vrijheidsbeperkingen.
Het is duidelijk dat sommige cliënten zich vooral aangepast gedragen om
zo snel mogelijk van de TBS en de vrijheidsbeperkingen af te zijn. Zon
houding wordt opgeroepen door het systeem zelf, Toch is het niet de
bedoeling van de behandeling, omdat het uitgangspunt daarvan is dat er
iets fundamenteels dient te veranderen in de persoonlijkheid of de
psychische en sociale gesteldheid van de cliënt. Aanpassingsgedrag wordt
daarom gewantrouwd en cliënten die zich aangepast gedragen kunnen er
dan ook helemaal niet zeker van zijn dat zij sneller meer vrijheden
krijgen. Het effect is dat het wantrouwen ook bij de cliënten wordt
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gevoed. Zij ervaren dat voortgang te langzaam gaat, dat zij altijd
gewantrouwd worden, dat er te negatief over hen wordt geoordeeld en dat
vrijheidsbeperkingen een zekere willekeur hebben. Voor cliënten staan
vrijheden vooral in het kader van hun resocialisatie: Wil je als cliënt leren
om met je vrijheden om te gaan, dan moet je wel de gelegenheid krijgen
om naar buiten te gaan.

Veel cliënten hebben voor zichzelf duidelijke behandeldoelen en zijn
goed gemotiveerd. Sommigen vinden dat ze te weinig therapieën krijgen
en dat de behandeling intensiever en efficiënter kan. Voor hen zijn er te
veel verplichte en zinloze therapieën. Sommigen vinden ook dat de
behandeling veel te traag gaat en dat het veel sneller zou kunnen. Men
kwam met hoge verwachtingen die niet zijn uitgekomen. Voor cliënten
die niet gemotiveerd zijn, zijn er uiteindelijk weinig redenen in de
Forensisch Psychiatrische Kliniek te blijven.

Een aantal cliënten is uitbehandeld en is uitgesproken negatief over de
behandeling in de Forensisch Psychiatrisch Centra. Het verblijf lijkt hen
weinig zinvol. Er is bij hen weinig waardering voor de therapieën en geen
of nauwelijks motivatie. Binnen de Forensisch Psychiatrisch Centra
wordt deze groep overigens niet als “uitbehandeld” benoemd. De
behandeling van psychiatrische problematiek beperkt zich tot medicatie
en verder volgen de betreffende cliënten ook in wisselende mate een
resocialisatieprogramma. De resocialisatie is erop gericht dat mogelijk
toch naar een ontslag toegewerkt kan worden. Wanneer gevaar op
recidive blijft bestaan, is de resocialisatie niet gericht op terugkeer naar
de maatschappij. Overplaatsing naar een chronische TBS-plaats is nogal
negatief vanuit het perspectief van de cliënt.

In de Forensisch Psychiatrische Klinieken zijn nogal wat drugsgebruikers
opgenomen. Veel mensen geven aan dat drugsgebruik de reden was voor
ontsporing. De meesten geven aan niet aan drugs te zijn verslaafd, maar
zij blijven wel drugs gebruiken, ook in de Forensisch Psychiatrische
Kliniek. Een enkeling geeft aan de drugs nodig te hebben om aan het
troosteloze bestaan in de Forensisch Psychiatrische Kliniek te
ontvluchten.
In Assen staat behandeling van problemen die samenhangen met drugs
en alcoholverslaving veel minder op de voorgrond dan in Eindhoven. In
Eindhoven is het beleid, ook het vrijhedenbeleid, er op gericht de
verslavingsproblemen binnen de perken te houden. Wanneer iemand op
drugsgebruik wordt betrapt, volgt altijd een strenger regiem. Het is
onvermijdelijk dat dit door de cliënten vooral als een straf wordt ervaren.
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In de D-kliniek in Eindhoven is er een speciale drugsvrije groep voor
mensen die niet gebruiken en die men niet aan drugsgebruik van anderen
wil blootstellen, omdat hier een aantrekkende werking vanuit gaat. In die
kliniek is er bovendien een groep, De Ponder, waar het programma
gericht is op leren om van de drugs af te blijven. Er is redelijk goede
samenwerking tussen cliënten en begeleiding. Controles en de uitslagen
daarvan zijn wel regelmatig onderwerp van meningsverschil, wrijving en
klachtenprocedures. Er is bij de cliënten twijfel of de gebruikte
normeringen bij het urineonderzoek niet te streng zijn. Elders, zeggen zij,
zijn de normen soepeler.

In de Forensisch Psychiatrische Klinieken vinden we ook nogal wat
cliënten met persoonlijkheidsproblematiek en trauma’s. Dit gegeven
speelt een belangrijke rol in de behandeling. Tegelijkertijd is de
forensische context niet een perfecte omgeving om trauma’s te
verwerken. De ene cliënt vindt wel voldoende veiligheid die daarvoor
nodig is, maar de ander vindt die totaal niet, komt niet aan behandeling
toe, raakt gefrustreerd en verliest zich in louter onvrede en strijd.
Veel cliënten zijn zelf slachtoffer gewest van geweld. Van de kant van de
begeleiding wordt de slachtofferpositie wel erkend, maar de cliënten
worden door hen toch op de eerste plaats als daders beschouwd: “Het
slachtofferverhaal is een mooi verhaal, maar is toch geen excuus voor wat
ze gedaan hebben.”

Over medicatie zijn er bijna geen klachten. Bij cliënten die actief aan de
andere therapieën meedoen, ligt er op de medicamenteuze therapie niet
zo’n nadruk. Cliënten vertellen dat dit in andere instellingen wel anders
was, maar de Forensisch Psychiatrische Klinieken doen dit goed. Eén
cliënt in Eindhoven klaagt over te veel medicijnen en de bijwerkingen.
Ook zijn er, zowel in Eindhoven als in Assen, enkele klachten over de
medische verzorging van lichamelijke klachten. Een cliënt vertelt dat een
lichamelijke klacht ten onrechte psychisch werd geïnterpreteerd. Een
ander vertelt dat begeleiders niet op de hoogte waren van de noodzaak
van zijn medicatie, welke hij toen tijdens de maaltijd niet mocht innemen
en ook is er een klacht over het niet toestaan van fysiotherapie. Een cliënt
heeft een klacht over medische verzorging die niet wordt gegeven, al
heeft de betreffende cliënt wel een verwijsbrief. Eén cliënt vertelt dat ze
haar medicatie weigert. De huisartsenzorg vinden cliënten goed geregeld.

In de Forensisch Psychiatrische Klinieken worden de
behandelplanbesprekingen niet altijd als zodanig beleefd. Dat komt
omdat soms het behandeloverleg van de staf beschouwd wordt als de
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behandeiplanbespreking. In dat overleg van de staf worden de cliënten
besproken.
Cliënten kunnen wel eigen wensen voor dit stafoverleg inbrengen. In
Assen moeten wensen via een formulier aangevraagd worden. Daardoor
ontstaan er extra drempels, tijdverlies en bureaucratie.
Achteraf wordt er teruggekoppeld naar de cliënten. Cliënten krijgen wel
de gelegenheid te reageren. Als iemand het ergens niet mee eens is, dan
kost het veel moeite het plan te veranderen, eventueel met de hulp van de
Patiënten Vertrouwenspersoon. Sommigen hebben positieve ervaring met
inspraak in behandeling. Voor sommigen is het onduidelijk of ze een
behandelplan hebben of zij kennen de functie er niet van. Het komt voor
dat de eigen coach niet bij de bespreking aanwezig is. Er zijn
verschillende klachten over slechte en te langzame terugrapportage.
In principe dient de behandelplanbespreking voor de cliënten te
functioneren als een plaats waar gesprekken mogelijk zijn en de cliënt
zijn of haar meningen en wensen kan kenbaar maken. Niet iedereen krijgt
daarvoor evenveel tijd. Met de besprekingen hebben sommigen de
ervaring dat vooral de mening van de behandelaars telt. Een belangrijk
punt waarop cliënten aan het kortste eind trekken is de snelheid van de
behandeling. Een veel gehoorde klacht van cliënten is dat zij vinden dat
de voortgang in de behandeling erg traag gaat. Daarmee wordt vooral
bedoeld dat zij vinden dat het erg lang duurt voordat iemand meer
vrijheden krijgt of in een volgende fase wordt toegelaten. De trage
voortgang wordt niet alleen met betrekking tot vrijheden binnen de
kliniek ervaren, maar ook met betrekking tot rechterlijke beslissingen
over proefverlof en opheffen van de TBS.
Het behandelpian geeft bij nogal wat cliënten weinig houvast. De
behandelplanbespreking is te weinig een gesprek over behandeldoelen en
mogelijkheden voor rehabilitatie. Het is te veel gericht op een
beschrijving van hoe de cliënt zich gedraagt. De observaties worden
vooral gebruikt, volgens de cliënten, als legitimatie voor veranderingen in
het regiem (strenger, hetzelfde of minder streng). De
behandelplanbespreking wordt ook wel als onderhandelingsmoment
gebruikt waar de hulpverlening vraagt om medewerking aan de
behandeling en de cliënt vraagt om vrijheden. Pas als een cliënt in zijn of
haar behandelplan aangeeft mee te werken met therapieën, kan hij of zij
ook meer vrijheden verdienen. Soms is het moeilijk om te argumenteren
omdat er altijd tegenargumenten zijn. Enkele cliënten in Assen vinden dat
er te veel macht bij de behandelcoördinator ligt die uiteindelijk alles
beslist. Hij geeft te weinig ruimte voor medezeggenschap. De
mogelijkheden om bij hem, buiten het overleg om, op het spreekuur te
komen voor een gesprek over de behandeling, leveren volgens cliënten
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weinig op. Zo’n overleg wordt bij voorbaat zinloos geacht. Daarover
bestaat nogal wat frustratie.
Sommige cliënten voelen zich onder zware druk staan om alles te
accepteren omdat er voortdurend een dreiging is van sancties wanneer je
niet meewerkt. Met name zijn er de dreiging van ontslag en terugkeer
naar het Huis van Bewaring of de dreiging van beperking van vrijheden.
Sommigen ondertekenen daarom hun behandeiplan, ook als ze het er niet
mee eens zijn. Sommige cliënten zien deze sancties als logische
consequenties van de afspraak die zij aan het begin gemaakt hebben en
die zij soms ook door de rechter hebben opgelegd gekregen. Die afspraak
is dat zij meewerken aan de behandeling en die afmaken.

Binnen de behandeling wordt in principe geen dwang toegepast. Slechts
een enkele cliënt heeft dwangbehandeling en die wordt toegepast in
overeenstemming met de Wet Bijzondere Opnames in Psychiatrische
Ziekenhuizen. Er is een huisreglement en er zijn allerlei afspraken met de
cliënten. De huisregels zijn bedoeld om de sociale omgang van de
cliënten onder elkaar te regelen. Het reglement bevat een minimum aantal
regels waarin de algemene normen en waarden tot uitdrukking komen
waar ieder zich aan moet houden en waar ook de specifieke beperkingen
in zijn aangegeven die samenhangen met de juridische maatregelen. Het
beleid van vrijheden dat wordt gehanteerd fungeert feitelijk wel als een
systeem van belonen en straffen, maar in de Forensisch Psychiatrisch
Centra worden geen gedragstherapeutische modellen gehanteerd.

5 Resocialisatie en rehabilitatie

Rehabilitatie en resocialisatie zijn belangrijke behandeldoelen binnen de
Forensisch Psychiatrische Klinieken. Elke behandeling is er in principe
op gericht dat de betreffende cliënten zo snel mogelijk weer doorstromen
naar de samenleving, maar dan zonder gevaar voor recidive. Het “zo snel
mogelijk” wordt beperkt door de juridische maatregelen en door de
inschatting van gevaar. Zij houden immers in dat een cliënt gedurende het
verblijf in een Forensisch Psychiatrische Kliniek moet leren zich op een
voor de maatschappij acceptabele manier te gedragen.
Een aantal voorzieningen in de Forensisch Psychiatrische Klinieken is
geschapen om cliënten zo goed mogelijk in staat te stellen dit stapsgewijs
te realiseren. Het vrjhedenbeleid gaat uit van een gefaseerde uitbreiding
van vrijheden. De deeltijdbehandeling, polikliniek, leerwerkprojecten en
reso-huizen zijn er alle ten behoeve van rehabilitatie en resocialisatie.
Aan de cliënten stelden we hierover de volgende vragen:
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— Is er voldoende gelegenheid om met vrijheden te oefenen, ook met
het oog op terugkeer naar de maatschappij?

—

Op welke manier wordt gebruik gemaakt van het rehabilitatie- en
resocialisatieaanbod, onder meer via de RIBW’s? Zijn er
voldoende alternatieven voor verblijf op de afdeling, bijvoorbeeld
in sociowoningen of in de ambulante zorg? Wat zijn de
mogelijkheden van doorstroming naar de reguliere GGZ?

— Sta je beter in de maatschappij na TBS behandeling? Is er, bij
ontslag, voldoende nazorg? Wilt u na TBS naar uw woonplaats
van herkomst of zou u liever ergens anders gaan wonen? Heeft u
die keus? Hebben cliënten in de nazorgfase toegang tot informatie
en tot maatschappelijke voorzieningen? Krijgt u steun bij
ontwikkelen nieuw sociaal netwerk? Bent u tevreden over uw
reclasseringshulpverlener?

int 7:
Peter heeft een druk activiteitenprogramma en een duidelijk plan voor de

toekomst. Hij wil gaan studeren en heeft concrete voorstellen daan’oor.

Zijn behandelaar zegt dat hij te weinig over zichzelfnadenkt. Dat hij door
zijn drukke bezigheden daar geen tijd voor heeft.
De resocialisatie staat steeds meer centraal. Hij krijgt meer vrijheden en
gaat naar school. Hij krijgt begeleiding vanuit de leer-werkprojecten en
van de leraar van de Forensisch Psychiatrische Kliniek. Voor de
electrotechniekopleiding moet hij nog aangemeld worden. Hij hoopt dat
ze geen moeite hebben met zijn verleden. Hij heeft al een maatschappelijk
werker en een reclasseringsamnbtenaar die hem kunnen bijstaan. Van de
reclassering hoort hij nu nog heel weinig. Hij heeft hen gebeld omdat ze
zo weinig deden, maar ze zeiden dat hij geduld moet hebben. “Dat krijg je
veel te horen. Maar dan gaje aan jezelf twijfelen, want dan gaje denken
dat je het niet aankan. Zij doen alsof ze het beter weten, maar je weet het
zelf toch het beste?”
Waardoor zou je het kunnen versnellen? “De behandelaar wilde meer
over mijn verleden praten. In het begin deed ik dat veel. Ik had toen
nachtmerries en trauma’s. Ik heb daarna veel gepraat met de pastoraal
werker. Dat is een grote steun geweest. Met hein heb ik mijn verleden
verwerkt. Met mijn huidige behandelaar wil ik dat niet nog een keer
doen, want ik heb het al verwerkt en ik ben nu aan de toekomst aan het
werken. Ik heb de Patiënten Vertrouwenspersoon geraadpleegd en die
heeft me geadviseerd mee te werken met de behandelaar. Toen ik dat
deed, bleek dat twee keer praten genoeg was voor haar om vertrouwen in
mij te krijgen. Toch vind ik dat het nog wel te lang duurt allemaal.”
Peter vindt de behandeling te weinig toekomnstgericht. Ze durven niet over
je toekomst te praten, zolang het niet zeker is dat je weg mag van de
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rechter. Misschien is dat omdat ze bang zijn om verwachtingen te wekken
of beloften te doen. Voor een cliënt is het belangrijk dat hij zelf initiatief
neemt. Dan kun je veel bereiken. Als je zelf iets wilt kun je daar ook de
steun voor krijgen.

De behandeldoelen van rehabilitatie en resocialisatie staan ook vanuit de
cliënten gezien bijzonder centraal. Het is in hun belang zo snel mogelijk
weer terug kunnen naar de samenleving om hun leven een nieuwe kans te
geven. Voor een aantal wordt het “zo snel mogelijk” hinderlijk beperkt
door de juridische maatregelen en door de inschatting van gevaar. Ook
gegeven deze beperkingen echter is de behandeling in sterke mate gericht
op resocialisatie en rehabilitatie, op het leren zich voor de maatschappij
op een acceptabele manier te gedragen. De meeste cliënten
onderschrijven dit doel en zetten dit doel zelfs boven psychiatrische
behandeldoelstellingen.

Bij veel cliënten bestaat juist de overtuiging dat er met hen op
psychiatrisch gebied niet zo veel mis is. Psychiatrische problematiek
wordt door sommigen miskend of gebagatelliseerd:

— Het is er helemaal niet. Problemen zijn ontstaan onder invloed
van drugsgebruik en slechte milieu-invloeden. Er was sprake van
ontsporing door externe invloeden.

— Er was een tijdelijk psychiatrisch probleem, bijvoorbeeld als
gevolg van drugs of ontstaan in gevangenis of Huis van Bewaring.

— Er zijn ook cliënten die in het geheel geen psychiatrische
problemen of aanpassingsproblemen zien. Een enkeling van hen
zou dan ook liever gewoon in de gevangenis terecht zijn gekomen.

Onder de cliënten is er een sterke motivatie om aan de toekomst te
werken, fouten niet opnieuw te maken en zo snel mogelijk te
rehabiliteren. Nogal wat mensen vinden dat het eigenlijk niet snel genoeg
gaat en voor sommigen heeft het zo lang geduurd dat ze inmiddels
gehospitaliseerd zijn en bang zijn voor de maatschappij. Daarin speelt
mee dat de beslissingen traag genomen worden, maar ook dat er voor
sommige voorzieningen wachtlijsten zijn, zoals voor de Reso-afdeling
van de Forensisch Psychiatrische Kliniek. Verschillende cliënten voelen
zich aan het lijntje gehouden.
Cliënten die actief gericht zijn op terugkeer in de samenleving, zijn over
het algemeen heel tevreden over de vrijheden en steun die ze krijgen.
Er zijn ook enkele cliënten die een rustig tempo bewaken en er voor
zorgen dat het allemaal niet te snel gaat. Bij een aantal cliënten speelt ook
mee dat zij voor zichzelf niet altijd genoeg kansen zien. Schaamte speelt
een rol en ook angst dat de omgeving erachter komt wat er fout gegaan is.
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Een zekere terughoudendheid is dan ook zeker bij een aantal cliënten te
bespeuren.

Met nazorg hebben weinig cliënten ervaring, omdat die pas aan de orde is
na ontslag. Cliënten vinden nazorg belangrijk, zowel voor begeleiding in
de maatschappij, maar ook om op terug te vallen als het even slechter
gaat. In het algemeen vinden cliënten dat reclassering en maatschappelijk
werk daarvoor zijn en dat deze al ruim voor het ontslag actief moeten
worden. Zij moeten hen ook steunen bij het vinden van werk en
huisvesting.
Sommigen hebben goed contact met hun reclasseringsmedewerker, die

hen regelmatig bezoekt. Meer mensen klagen dat zij de reclassering nooit
zien.Voor veel van de geïnterviewden zijn er met name aan het eind van
hun TBS veel resocialisatieactiviteiten. Ook is er steun voor het in stand
houden van sociale netwerken en voor toekomstplannen voor na het
ontslag. De reso-huizen worden wat dit betreft positief gewaardeerd.
Contacten met buiten zijn niet alleen afhankelijk van de vrijheden die
cliënten hebben, maar ook van de steun die cliënten krijgen om contacten
met buiten te onderhouden. Voor sommige cliënten die wel vrijheden
hebben blijkt er in de loop van de tijd toch een erg armoedige sociale
situatie te zijn ontstaan. Sociale uitstoting en hospitalisatie zijn daarin
belangrijke oorzaken. Buiten loopt men soms tegen stigmatisering op en
daar zou men meer aandacht voor willen hebben.
Vanuit de begeleiding wordt doorbreking van het sociale isolement zeker
als een begeleidingsdoel beschouwd. Toch bestaan er juist op dit gebied
te weinig middelen in de Forensisch Psychiatrische Klinieken.
De Forensisch Psychiatrische Klinieken blijven door hun controle
opdracht uiteindelijk vooral naar binnen gericht. Ondanks het
resocialisatieaanbod krijgt dit voor veel cliënten minder prioriteit dan de
preventie.

Hoewel rehabilitatie voor de cliënten een essentieel onderdeel uitmaakt
van de behandeling, kan daar toch maar beperkt vorm aan worden
gegeven vanuit een Forensisch Psychiatrische Kliniek.
Rehabilitatiedoelstellingen worden voor de meeste cliënten alleen aan het
eind van hun verblijf geformuleerd, als duidelijk is dat een proefverlof of

een beëindiging van de TBS maatregel een reële verwachting is.
Voordien worden cliënten weinig gestimuleerd om hun toekomst vorm te
geven. Wel worden cliënten gestimuleerd om aan leer-werk projecten
deel te nemen of in een reso-huis te gaan wonen, maar dat betekent niet
dat er systematisch aandacht is voor terugkeer in de maatschappij en de
problemen die daarbij opgelost moeten worden. De vraag aan cliënten
‘wat wil je” wordt door cliënten vaak niet als reëel opgevat, ‘want ik heb
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niets te willen”. Nogal wat cliënten hebben dan ook weinig ideeën over
hun toekomst of over de problemen die zij tegen zullen komen als zij de
stap naar buiten zouden maken.
Zij zwengelen zelf wel het gesprek daarover aan, maar krijgen vaak het
antwoord dat zij daar nog niet aan toe zijn. De reclassering wordt in alle
gevallen pas in een zeer laat stadium ingeschakeld of geactiveerd.
Aparte aandacht in de resocialisatie is er nodig voor het woonprobleem
van de cliënten. Bijna niemand heeft nog een thuis waar hij na de opname
naar terug kan. De meeste cliënten willen niet meer terug naar hun
oorspronkelijke woonplaats vanwege het verleden en de angst voor
stigmatisering of vervelende confrontaties. Veel cliënten hebben echter
niet de mogelijkheden om zelf elders een huis te vinden, ook al heeft men
wel een idee waar men wil gaan wonen. Er is weinig
onderhandelingsruimte voor cliënten omtrent beslissingen over
resocialisatie, bepalen van een woonplek of overplaatsing. Het is moeilijk
om aan een huis of een plaats in een RIBW te komen.
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hoofdstuk

De Forensisch Psychiatrische Afdeling in
het algemene psychiatrische ziekenhuis

Nederland kent een gestage groei van het aantal Forensisch
Psychiatrische Afdelingen in Psychiatrische Ziekenhuizen. In 1997 waren
het er nog 4 en in 2000 waren het er al 8. Verschillende andere
psychiatrische ziekenhuizen hebben initiatieven genomen of aanvragen
lopen om ook zo’n afdeling te starten. De afdelingen zijn beperkt van
omvang en hebben meestal niet meer dan 20 plaatsen. Deze zijn steeds
geïntegreerd in andere afdelingen, meestal voor een deel ‘open’, en voor
een deel ‘gesloten’. Binnen de psychiatrische ziekenhuizen zijn de
afdelingen waar de Forensisch Psychiatrische Afdeling onderdeel van
uitmaakt meestal de afdelingen waar intensievere behandeling en
crisisopvang plaatsvindt. In de Forensisch Psychiatrische Afdelingen
maakt men dan vooral gebruik van de extra faciliteiten op het gebied van
beveiliging en behandeling. In veel gevallen beschikt de Forensisch
Psychiatrische Afdeling daarnaast ook over enkele plaatsen in
sociowoningen op het terrein van het ziekenhuis.
De afdelingen maken meestal deel uit van een forensisch psychiatrisch
netwerk of forensisch psychiatrisch circuit waar ook RIBW’ s, Forensisch
Psychiatrische Klininieken en TBS-inrichtingen deel van uit maken. De
bedoeling is dat tussen deze instellingen voldoende doorstroming plaats
vindt, opdat de geconstateerde verstoppingen in de forensische
psychiatrie minder worden. Met name zou de algemene psychiatrie via de
Forensisch Psychiatrische Afdelingen meer toegankelijk moeten worden
voor cliënten uit de TBS-instellingen.

In ons onderzoek waren twee Forensisch Psychiatrische Afdelingen
betrokken, die van de afdeling Roosenburg op het terrein van de Willem
Arntsz Hoeve en die van de afdeling Boslust van het Psychiatrisch
Spectrum Gelderland Oost.

De Forensisch Psychiatrische Afdeling Roosenburg maakt deel uit van
het APZ Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder. Er is op Roosenburg plek
voor maximaal 24 patiënten met een justitiële titel, waarvan een deel voor
mensen met een TBS. De afdeling is onderverdeeld in twee afdelingen,
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ieder met 4 ‘units’: Unit Al en A2 zijn gesloten, A3 is de zogeheten
‘instroomunit’ voor patiënten met een justitiële titel. Unit A4 is een
gesloten crisisunit. Bi is een open unit, B2 is bedoeld als tijdelijke
slaapplaats voor cliënten die in deeltijdbehandeling zijn. B3 is een
‘besloten groep’. Die is alleen ‘open’ als alle patiënten vrijheden hebben.
De unit ‘Antonia’ is geheel open en gevestigd in een oud landhuis op het
terrein. Plaatsing is alleen mogelijk ‘op contract’8.Als gebouw is Antonia
nogal verouderd. Volgens de Cliëntenraad voldoet het niet aan eisen van
privacy en hygiëne.
Roosenburg heeft in de zomer van 2000 een nieuw gebouw betrokken op
het terrein van de Willem Arntzhoeve. Dat gebeurde nadat we de
interviews hadden gehouden. We hebben de cliënten over het nieuwe
gebouw uiteraard niet kunnen bevragen. Wel heeft de Cliëntenraad van
de locatie Den Dolder er een aantal opmerkingen over gemaakt die wij
laten terugkeren in dit verslag.
Na een aantal voorgesprekken met afdelingshoofd heeft een van de
onderzoekers gesproken met de Cliëntenraad. Hierin kwamen de
benodigde bijstellingen aan de orde in de algemene lijst aandachtspunten.
Op de afdeling zijn drie voorlichtingsbijeenkomsten belegd die, door
allerlei oorzaken, spaarzaam bezocht werden door de cliënten op wie het
onderzoek zich richt. Een uitnodigingsbrief voor de bijeenkomsten bleek
voor een aantal cliënten niet adequaat. Wat veel beter werkte was een
informele manier van kennismaking op de 4 units zelf. Dit na gesproken
te hebben met de daar werkzame verpleegkundigen over het hoe, wat en
waarom van het onderzoek.
In totaal zijn in Roosenburg 16 interviews afgenomen. Hiervan konden
14 interviews met cliënten worden gebruikt; toestemming voor
verwerking ontbrak voor 2 interviews. De interviews werden afgenomen
in de vorm van een open gesprek, gebruikmakend van de lijst algemene
aandachtspunten die voor het onderzoek is opgesteld. Het
onderzoeksvoorstel werd in mei 1999 in de Cliëntenraad van de Willem
Arntz Hoeve besproken.
Van de deelnemers die hun goedkeuring gaven waren er 7 vrouwen en 7
mannen. De justitiële titels lopen uiteen: 4 mensen waren op het moment
van het interview ‘vrijwillig’. Een cliënt art. 37, een cliënt art. 37 onder
voorwaarden, een cliënt 37/47, 2 cliënten art. 47 (gevangenismaatregel),
2 mensen RM en 3 mensen TBS. Van een van de geïnterviewden is de
‘titel’ onduidelijk.

De Forensisch Psychiatrische Afdeling Boslust is een afdeling van het
Psychiatrisch Spectrum Gelderland Oost (PSGO) te Warnsveld, vroeger

8 bron: infonnatiebrochure afdeling Roosenburg, januari 1999, blz. 5.
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bekend als Het Groot Graffel. De afdeling bestaat uit een aantal units,

waarvan er in december 2000 twee open en één gesloten zijn. Boslust,

gebouwd in 1920, functioneert al jaren als een soort crisisafdeling voor

de gehele instelling.
In het begin van de jaren 90 kreeg Het Groot Graffel extra middelen van

de rijksoverheid om een forensisch psychiatrische afdeling op te zetten.

Sinds een aantal jaren maakt Boslust deel uit van het Sociaal
Psychiatrisch Cluster. Naast het oorspronkelijke Boslust maken 2

bungalows van De Weerd deel uit van het nieuwe Boslust.

De afdeling kent nu een fijnmaziger onderverdeling, Boslust 1 tot en met

17, waarvan een beperkt aantal plaatsen gereserveerd is voor mensen met

een justitiële titel. Op 21 september 2000 verbleven 15 mensen met een

justitiële titel op Boslust. Daarnaast wonen twee mensen met een

justitiële titel ‘buiten’, in een constructie die “Flexibele Continue Zorg

(FCZ)” wordt genoemd.
De verdeling over de groepen is als volgt:

Leefgroep 6/Weerd 5 (onderdeel Sociaal Psychiatrisch Cluster 1) 1

Leefgroep lO/Weerd 3 (onderdeel Sociaal Psychiatrisch Cluster 2) 5

Leefgroep 1 1/Mark 7 (onderdeel Sociaal Psychiatrisch Cluster 2) 4

Leefgroep 12/Boslust 4 (onderdeel Sociaal Psychiatrisch Cluster 2) 3

Leefgroep 17/Boslust 17 (onderdeel Sociaal Psychiatrisch Cluster 3) 2

Flexibele Continue Zorg 2

Totaal 17

Aanwezigen met een justitiële titel op peildatum 21 september 2000 zijn9:

1 BOPZ-machtiging, in overleg met Justititie
2 artikel 37
1 schorsing preventieve hechtenis (wordt binnenkort omgezet in
TBS met voorwaarden)
1 artikel 15 (gevangenismaatregel)
4 bijzondere voorwaarden (voorwaardelijke straf)
3 proefverlof TBS
3 TBS (met voorwaardelijke beëindiging)
1 TBS met voorwaarden.

informatie van Paul Schouten
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De Cliëntenraad heeft vanaf het begin van de aanloop naar het onderzoek
deelgenomen in de werkzaamheden van de Landelijke Werkgroep
Forensische Psychiatrie. De onderzoekers kregen vrij snel de toezegging
van de directie dat de instelling zou meewerken aan het onderzoek
alsmede een toezegging van de coördinator van Boslust. In een
bijeenkomst met de Cliëntenraad is de algemene lijst aandachtspunten
voor de interviews, zoals die is vastgesteld in de Landelijke Werkgroep
Forensische Psychiatrie besproken.
In het voorjaar van 1999 is een onderzoeker te gast geweest op een
werkbespreking op Boslust, waarna een afspraak is gemaakt om ‘binnen
te komen’. Dat binnenkomen zou gaan plaatsvinden door middel van een
aantal kleine bijeenkomsten waarvoor cliënten, middels een door de
Cliëntenraad opgestelde en via de afdelingspsycholoog en
groepsverpleegkundigen verspreide brief, werden uitgenodigd. In april
1999 werden 4 interviews gehouden. Deze interviews konden alle in het
onderzoek worden gebruikt, daar de verslagen werden geaccordeerd door
de geïnterviewden.
Om verschillende redenen heeft het onderzoek daarna enige tijd
stilgelegen. In het najaar van 2000 zijn alsnog 5 interviews afgenomen.
Hiervan konden 4 interviews worden meegenomen in het onderzoek.
Daarmee is het aantal interviews gekomen op 8. Alle geïnterviewden in
Boslust waren mannen. Van de 8 geïnterviewden hebben 2 een TBS, 2
hebben een voorwaardelijke TBS, twee zijn op Boslust op basis van een
Gevangenismaatregel 15, een geïnterviewde heeft een Rechterlijke
Machtiging (RM) en een gesprekspartner is juridisch vrijwillig op
Boslust, na afloop van zijn strafrechtelijke machtiging (art. 37).
De 8 interviews zijn op de gebruikelijke manier verwerkt. Een toetsing
van het conceptverslag is uitgevoerd door middel van een bespreking
ervan met de Cliëntenraad op het Psychiatrisch Spectrum Gelderland
Oost (PSGO) en met het hoofd van de afdeling.

1 Juridische en psychiatrische achtergronden

De cliënten die op de Forensisch Psychiatrische Afdelingen zijn
opgenomen hebben allen een juridische maatregel gekregen. De
onderzoekers hebben niet gevraagd naar de reden waarom iemand op
deze plekken terechtkwam, wel naar de juridische en psychiatrische
achtergronden. Nogal wat geïnterviewden hebben uit eigen beweging iets
verteld over wat er fout is gegaan of over het delict wat zij hebben
gepleegd. De vragen die wij stelden waren:
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— Waar was je voordat je op de Forensisch Psychiatrische Afdeling
kwam?

— Wil je iets vertellen over je psychiatrische “carrière”?
— Welke juridische titel heb je?

We laten eerst enkele cliënten aan het woord:

Int 1:
Maria verblijft sinds elfjaar in de psychiatrie, in APZ-en en in een
therapeutische gemeenschap. Ze heeft daar vrijwel alleen maar negatieve
ervaringen gehad. “Het ging van kwaad tot erger, ik heb bijvoorbeeld
een jaar lang permanent in de separeer gezeten.”
Over het APZ waar ze tien jaar was opgenomen: “Iedere keer weer
moest ik naar een heel andere afdeling. De sfeer was erg verwijtend, er
zat een grote druk achter om naar huis te gaan.
Ik was net uit die separeer, ze zochten een plekje voor bescher,nd wonen,
dat ging niet zo snel, toen ben ik naar een flat gestuurd, dat ging fout, er
is brand ontstaan, ik ging naar het Huis van Bewaring en toen hier naar
toe. “.

Ze is in 1998 met artikel 37 opgenomen voor een jaar. Zij heeft dat op
zich nooit als een belasting ervaren. Het is iets heel anders dan TBS,
wanneerje verplicht aan het programma deel moet nemen. “Wel is het
erg dat je in een huis van bewaring terecht komt, dat je door het
verkeerde handelen van een inrichting op een verkeerd spoor komt en
dan in de gevangenis beland.”

Int 8:
Eind ‘93 ben ik met justitie in aanraking gekomen. Ik ben 3 jaar op
Boslust geweest. In december wordt het twee jaar geleden dat ik daar ben
weggelopen. Toen ben ik 3 maanden op vrije voeten geweest. Ik werd
aangehouden, en kwam via het Huis van Bewaring in de Forensisch
Psychiatrische Kliniek terecht. Sinds september is de maatregel die ik
had, een TBS, afgelopen. Sindsdien heb ik een Rechterlijke Machtiging,
ze laten je niet zo maar gaan. Ik ben nu 54 jaar. Voordat ik in Boslust
kwam ben ik nog in 2 andere inrichtingen geweest. In een therapeutische
gemeenschap en in een gewone inrichting. Ik was aan de drank. In de
therapeutische gemeenschap waren bepaalde regels, een strak regime.
Toen ik er kwam was ik de eerste met een TBS die op Boslust kwam.
Onwennig, ook voor hen. Eind ‘93 ben ik met justitie in aanraking
gekomen. Voordat ik in Boslust terecht kwam ben ik ook een jaar op de
FOBA geweest. Ook daar is er weinig gebeurd.
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Er zitten relatief weinig mensen in de Forensisch Psychiatrische
Afdelingen met een TBS en relatief veel cliënten zeggen zelf dat ze er
“vrijwillig” zijn op genomen. Dit bepaalt voor een deel de motivatie van
cliënten, omdat niet meewerken betekent dat ze terug moeten naar het
Huis van Bewaring om hun straf uit te zitten. Mensen komen over het
algemeen goed gemotiveerd. Cliënten kennen zelf niet altijd hun
juridische titel. Een goede intake en selectieprocedure dient ruime
aandacht te besteden aan de doelen van de plaatsing en verwachtingen die
ten aanzien van de lengte van het verblijf realistisch zijn. Op dit moment
bestaat er bij menig cliënt te veel onzekerheid over de lengte van hun
verblijf.
Op één persoon na vertellen alle geïnterviewden in Roosenburg dat ze
een uitgebreide voorgeschiedenis in de hulpverlening hebben, die veelal
in de vroege jeugd is begonnen. In Boslust waren er drie van de
geïnterviewden die een voorgeschiedenis in de geestelijke
gezondheidszorg hebben, vijf van hen niet.
Mensen zijn uiteindelijk in het forensische circuit terechtgekomen
doordat behandelingen elders geen succes hebben gehad. Er zijn nogal
wat cliënten die vermelden niet adequaat te zijn behandeld. Twee van de
geïnterviewden vertellen dat deze voorgeschiedenis mede heeft geleid tot
een delict en tot het in aanraking komen met justitie.In de woorden van
een aantal cliënten was er sprake van veronachtzaming: signalen zijn niet
opgepikt totdat er een delict plaatsvond.
De overgang van Huis van Bewaring naar een Forensisch Psychiatrische
Afdeling blijkt voor een aantal van de geïnterviewden een niet zo
eenvoudige zaak te zijn. Met name de overgang van een eenzaam leven in
het Huis van Bewaring naar een verblijf in een groep met mensen die
men niet zelf heeft uitgekozen blijkt soms moeilijk. Positief aan de
Forensisch psychiatrische Afdelingen in vergelijking met een Huis van
Bewaring is dat er veel meer vrijheden zijn.
Een enkeling heeft al in het Huis van Bewaring kennis gemaakt met de
psycholoog of een andere medewerker van de Forensisch Psychiatrische
Afdeling. Daar is men blij mee. Voorbereidingen op een overgang en
goede informatie over de behandelingsmogelijkheden zijn belangrijk voor
cliënten. Op basis daarvan kunnen cliënten ook realistische
verwachtingen ontwikkelen en kunnen zij eigen plannen maken voor hun
behandeling. Een enkeling vindt het prettig dat de reclassering contact
blijft houden.
Positieve kanten aan een opname in een Forensisch Psychiatrische
Afdeling zijn dat daar de behandeling mogelijk is die elders niet mogelijk
was en dat er een vangnet geboden kan worden waar dat in andere
psychiatrische ziekenhuizen niet meer mogelijk was. Verschillende
cliënten hebben op die manier een positieve ervaring met de plaatsing in
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een Forensisch psychiatrische Afdeling. In de beleving van de cliënten is

er echter niet steeds een realistische verhouding tussen het delict en de
maatregel.

2 De verpleging

Het verblijf in Roosenburg en Boslust is voor veel cliënten een eigen

keuze geweest die werd genomen omdat het een alternatief was voor

verblijf in het Huis van Bewaring. De evaluatie van het verblijf wordt op

de eerste plaats bepaald door de genoten behandeling en daarnaast ook
door de ervaren bejegening en de rechtspositie. In deze paragraaf gaan we

eerst in op de relatie met de verpleegkundigen. Daarover stelden we de
volgende vragen:

— Hoe is de relatie met de verschillende hulpverleners? Is de relatie
tussen cliënt en hulpverlener gelijkwaardig? Is de bejegening

zorgvuldig?
— Heeft u te maken met stigmatisering of negatieve beeldvorming in

en buiten het FPC?
— Hoe wordt er omgegaan met conflicten?

— Zijn er voldoende garanties voor de veiligheid van de cliënten?

Int 2:
Kees etTaart zijn overplaatsing naar de huidige instelling als een grote

vooruitgang. Hij vindt dat er duidelijk verschillen zijn wat betreft zijn
andere opnameplek, kijkend naar hoe men met hem omgaat. Hij voelt
zich respectvol bejegend en ervaart geen ,nachtsverschil. Hij voelt zich
serieus genomen door het team. Het taalgebruik van het team is goed te
volgen en dus begrtjpbaar. Momenteel speelt het idee om de tussendeur
naar andere afdelingen ‘s nachts af te sluiten en de cliënten van zijn
afdeling een eigen sleutel te geven zodat men zelf naar binnen kan gaan,
‘s avonds. Of het te realiseren is wordt nog onderzocht, ‘s nacht heeft
men er namelijk last van dat er andere cliënten over de afdeling lopen.
Ook wordt er regelmatig gestolen. Men heeft wel een sleutel van de
kamer en de kast, mnaar deze worden vaak vergeten om af te sluiten. Door
de afdelingsverbindingsdeur af te sluiten wil men proberen in de
toekomst dit te voorkomen. Men gaat er nog te vaak van uit dat er
voldoende toezicht is en dat daardoor persoonlijke eigendomnmemi veilig

zijn. Dat blijkt dus niet zo te zijn. Kees heeft een case-manager. Later in

het gesprek bleek dat de case-manager alleen de financiële zaken voor
Kees regelde, zoals bij een Onder Bewindstelling. Kees heeft op de
afdeling ook een persoonlijk begeleider. Hij heeft geregeld contact met
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zijn psychiater, die hem wel vertelt wat er nog aan hem veranderen moet.
Cliënt leest regelmatig de dagrapportages en hem wordt dan gevraagd
dit voor akkoord te ondertekenen.
Ook heeft hij inzage in zijn medisch dossier. Hij heeft ooit kopieën van
zijn medisch dossier gehad, maar omdat hij er volgens hein zelf nog niet
aan toe was heeft hij het in een kwade bui verscheurd, tot nu toe heeft hij
nog niet om nieuwe kopieën gevraagd maar is dit wel van plan. Hij moet
dit nog wel bespreken.

Int 4:
De verpleging is niet altijd even constant aanwezig. Paul ergert zich
nogal aan de onvoorspelbaarheid bij het mee-eten. Dan komen ze ineens
met zijn tweeën, terwijl daar met eten niet op gerekend is. Of er komen
invallers, dat ziet hij helemaal niet zitten: “die mogen hier officieel niet
eens komen. Met invallers is het lastige dat zij niet weten waarvoor wij
hier zitten. En ik praat toch al heel moeilijk over mijn problemen.
Paul heeft soms last van de dubbele boodschappen: “Ze zeggen
bijvoorbeeld dat het verplicht is therapieën te volgen, maar toch hoeft het
ook weer niet.” Hij geeft een voorbeeld van diezelfde ochtend:
Paul moest voor zijn scizouder naar de huisarts en had daarvoor een
afspraak op maandagmiddag gemaakt, de tijd dat hij anders naar zijn
gesprekstherapie in Utrecht gaat. Dat vond de begeleiding niet goed.
Paul verzette toen zijn afspraak naar donderdagmorgen. Daarvoor moest
hij toen een sportactiviteit afzeggen. Vrij logisch tot nu toe dus, maar wat
krijgt hij dan van zijn mentor te horen: “Paul je bent aan het rommelen.
Daar kan hij met zijn pet niet bij.
De bejegening is niet altijd correct. “Kom ik om mijn medicijnen te halen
en dan zijn ze bezig in de separeer en dan laten zeje gewoon wachten.
Het is vooral de toon waarop dat gezegd wordt. Zo van: je wacht maar
effe. Dat kan een stuk vriendelijker. Als ze bijv. zeggen: wacht even vijf
minuten, we zijn zo bij je.”
Ook als er een conflict is, vindt Paul, wordt er vaak te hard ingegrepen.
“Als je hier bijvoorbeeld een ruit inslaat. Ze drukken op de pieper en er
komen 6, 7 man opje af ze trekken je arm zo hard naar achteren dat die
kan breken. Ik heb het zelf een keer meegemaakt: drie, vier begeleiders
pakten mij toen beet toen ik iemand geslagen had. Het was de eigen
schuld van die persoon, ik had hein drie keer gewaarschuwd. Ik ben toen
vrijwillig de isoleer ingegaan.”

Verpleegkundigen kunnen bij de cliënten van Boslust en Roosenburg
rekenen op een zeer uiteenlopende beoordeling. Voor sommige
geïnterviewden zijn ze een ware steun en toeverlaat. Anderen vertellen
dat de verpleegkundigen veel te weinig “op de groep zijn” en zich terug
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trekken op kantoor. Geconstateerd wordt dat “er eigenlijk te weinig zijn”.
Ook over stagiaires zijn de meningen verdeeld. Zo meldt de ene
geïnterviewde: “Er zijn altijd veel invallers, aan wie je weinig hebt,
omdat ze eigenlijk niets weten.” Een ander meent dat juist invallers met
hem willen praten “want ik ben het meest spraakzaam.” Stagiaires lijken
in ieder geval zich meer onder de cliënten te begeven dan de
verpleegkundigen. Nogal wat cliënten maken melding van een als
inconsequent beleefde benadering door verpleegkundigen. De bejegening
wordt door sommige cliënten omschreven als goed. Een ander merkt op
dat er juist heel wat te verbeteren valt aan de bejegening. Sommigen
vertellen dat zij serieus genomen worden. Anderen merken op dat er
hierbij sprake is van een grote mate van persoonsgebondenheid. Met
andere woorden, het verschilt per persoon hoe de bejegening is.
Een aantal geïnterviewden meldt dat er niet altijd van een zorgvuldige
bejegening sprake is. Dit lijkt bovendien per afdeling te verschillen: “Op
de A-afdeling had ik echt het idee dat er sprake was van machtsmisbruik.
Je hebt daar van die lolbroeken die altijd grapjes lopen te maken. Hier op
B is het veel gelijkwaardiger. Als ik een gesprek vraag, nemen ze me wel
serieus.” Soms voelt een cliënt zich bijzonder onheus behandeld doordat
zijn of haar gedrag in verband wordt gebracht met een eerder toegekende
diagnose. Dit geldt met name voor mensen met een diagnose borderline.
Anderen zijn juist zeer te spreken over de benadering: “De begeleiding,
er wordt naar je geluisterd. Je hebt snel je vrijheden als je je best doet.”
Verpleegkundigen worden door cliënten afgerekend op hun houding en
mentaliteit: hoe zij de cliënten bejegenen. In de beleving van een cliënt is
er nogal eens sprake van machtsmisbruik. Over dit onderwerp kunnen
grote tegenstellingen bestaan. Het bereiken van een goede bejegening en
de beleving ervan door cliënten vergt een continuë inspanning. In Boslust
hebben nogal wat problemen te maken met de (niet) ervaren veiligheid,
ook in relatie tot medecliënten. Het lukt kennelijk niet iedereen hiervoor
bij de verpleging een luisterend oor te vinden. Het beroep dat door de
verpleging wordt gedaan op de “eigen verantwoordelijkheid” van een
cliënt is opvallend en werkt niet voor iedereen goed uit. Bovendien is het
opmerkelijk dat een enkeling gewag maakt van inconsequent optreden
van de verpleging.

In Roosenburg wordt een persoonlijk begeleider een mentor genoemd.
Voor de meeste cliënten hebben hun persoonlijk begeleiders een
bijzondere positie. Sommige cliënten zijn zeer tevreden over het contact
met hun persoonlijk begeleider, maar er zijn ook nogal wat mensen die
moeite hebben met de hen toegewezen persoonlijk begeleider, zonder dat
hierover lijkt te worden gepraat. Voor een aantal cliënten is niet duidelijk
wie de persoonlijk begeleider is, terwijl wel bekend is dat er een is
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toegewezen. Een enkeling “maakt het niet uit wie dat is.” “Het maakt mij
niet uit we ze aanstellen, want ik kan met iedereen opschieten.”
Het is belangrijk voor de cliënten dat de persoonlijk begeleider iemand is
met wie zij een vertrouwensband kunnen ontwikkelen. Een persoonlijk
begeleider moet iemand zijn die de belangen van de cliënt kan behartigen
op plaatsen waar de cliënt er zelf niet bij is, maar er wel over hem wordt
beslist. Omdat de persoonlijk begeleider mogelijk zo’n belangrijke
persoon is voor een cliënt, dient de cliënt ook zelf een stem te hebben in
de keuze van zijn persoonlijk begeleider. Cliënten moeten, wanneer zij
dat wensen, van persoonlijk begeleider kunnen veranderen. De
Cliëntenraad van de Willem Arntz Hoeve schat de taak van de
persoonlijk begeleider op Roosenburg als relatief belangrijker in dan
elders. Men verwacht dat bij een goede invulling van het mentorschap en
een nauwkeurige navolging van de WGBO er minder een beroep gedaan
zal worden op de Patiënten Vertrouwenspersoon. Om een goede mentor
te zijn op Roosenburg acht de Cliëntenraad het noodzakelijk dat
mentoren specifieke bijscholing krijgen over de forensische psychiatrie
en de rechtssystemen die daarin belangrijk zijn.

Van verpleegkundigen en groepsbegeleiders wordt verwacht dat ze
helpen een leefbare situatie op de units te maken en, indien nodig,
conflicten die er zijn tussen bewoners te helpen oplossen en voor iedereen
een veilige situatie te creëren op de afdeling. Een aantal cliënten meldt
dat dit niet lukt. Leden van deze personeelsgroep spelen soms een erg
belangrijke rol bij het laten oplopen van conflicten tussen cliënten. Soms
zou er eerder moeten worden ingegrepen, menen sommige
geïnterviewden. Voor een aantal cliënten is het nog anders: “Vaak
verergeren ze de situatie door af te schuiven op het ziektebeeld. (..) Ik
voelde me steeds agressiever worden. En hij lokte dat uit. Ik probeerde
me wel in te houden, maar had daar hulp bij nodig om het conflict op te
lossen.” Een aantal geïnterviewden meldt dat sommige medecliënten
zonder justitie-titel raar tegen die omstandigheid aankijken: “Ik zeg tegen
iedereen dat ik in de bajes heb gezeten. Sommige dames willen dat liever
niet horen.” Een geïnterviewde heeft een aantal tips voor de omgang met
conflicten: “Ik ben er voor dat conflicten goed worden besproken. Ook
vind ik dat er vaak een alternatief is, namelijk een time-out op je eigen
kamer en daarna uitpraten met je begeleider.”

4 Het leven op de groep

De situatie op de groep, het samenzijn met anderen op een unit, wordt
niet alleen bepaald door de verpleegkundigen en groepsbegeleiders, maar
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ook door het samenspel van de cliënten, de privacy en de mogelijkheid
voor zinvolle dagbesteding. Daarover stelden we de volgende vragen:

— Hoe is de relatie met de medecliënten? Is er stress en agressie bij
in relatie tot verblijf op de afdeling?

— Is er voldoende ruimte voor autonomie, eigen leefstijlen, privacy
en persoonlijke behoeften?

— Is er zinvolle dagbesteding?

Int 7:
“Sinds een week blow ik niet meer. Ik werd er erg moe van. Je gaat na
het blowen vaak slapen, dan verbrandje niks, dus de volgende dag ben je
zo duf als een konijn.
Ik slaap bij een andere cliënt op de kamer. Aanvankelijk sliep ik alleen.
Toen heb ik gevraagd of ik bij hein op een kamer zou kunnen slapen. Wel

zo gezellig. Nee, met de andere mensen die hier zitten heb ik gaan
problemen. Als ik eens wil tekenen, dan ga ik dat hier aan tafel doen”

Int 5:
Ik moet wel wennen aan de groep. Ik ben altijd alleen geweest. In het
Huis van Bewaring ook alleen, achter gesloten deur en achter de tralies.

Dat is een overgang. Ik ben bovendien een van de oudsten hier. Ze
draaien hier veel rotmnuziek. Als je hier net bent kan je het niet maken om
gelijk te zeggen dat ze de muziek uit moeten zetten. Je mnoetje in de groep
vechten. Ik ben dan heel stil. Ze accepteren me wel. Ik ben een t’pe die
alles naar me toetrekt, wil graag zorgen en dan zeggen de anderen dat ik
niet steeds moet gaan afwassen. Ik moet goed op mezelfpassen en zorgen
dat ik goed in de groep kom. Dat heeft meer tijd nodig. Ik wil eerst weten
hoe alles loopt hier. Ik heb de neiging om maar door te draven, net
zolang tot het te ver gaat, dus ik moet rustig aan beginnen hier.
In de groep respecteer ik iedereen. Heb met iedereen kennisgemaakt. Ik
kijk nog een beetje de kat uit de boom. Later ga ik misschien wat meer
voor mezelf opkomen. Als je zeven maanden alleen hebt gezeten, dan is
dit wel raar. In het Huis van Bewaring ben ik heel eenzaam geweest. Ik
wilde graag weg daar.

Joost:
Er is elke dag een dagopening en dagsluiting. Dat vind ik erg zinvol. Het
is het enige moment dat je hoort wat iedereen gaat doen en dat je met zijn
allen bij elkaar bent. Anders leefje veel te veel langs elkaar heen. Alje
niet komt word je daar op aangesproken. Bovendien heb je jezelf ermee,
omdat je dan waarschijnlijk de corvee krijgt opgedragen die overblijft bij
de verdeling. Er wordt wel rekening gehouden met geldige excuses.
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Ik zou niet naar een andere afdeling willen. Het heeft me al zo veel
moeite gekost om hier de mensen te vertrouwen. Dat wil ik niet nog een
keer meemaken.

In het algemeen lijken de bewoners goed met elkaar om te gaan en ook
steun bij elkaar te zoeken. Uiteraard zijn er ook conflicten en wreekt zich
dat men niet voor elkaar gekozen heeft, maar bij elkaar is geplaatst. Toch
is er sprake van lotsverbondenheid en men probeert er met elkaar het
beste van te maken.
Voor de een is het leven van de afdeling in orde: “Het is relaxed en je
krijgt gemakkelijk contact met elkaar. Het is hier vrij rustig en iedereen
houdt zich aan zijn taken.”, terwijl een ander dat nuanceert: “Hier op de
groep is men meer op elkaar gericht. Maar je irriteert je ook aan elkaar. Ik
heb meer contact met mijn medebewoners dan met de verpleging.”
Een enkeling heeft, naast kritiek, een concrete suggestie voor
verbeteringen: “Er zou meer stimulans moeten zijn, activiteiten, om niet
‘s avonds televisie te blijven kijken. Bijvoorbeeld lezingen of een
bibliotheek. Nu heerst er vaak een chaotische sfeer. Radio en tv staan
tegelijk aan.”
Een enkeling merkt op dat hij weliswaar last heeft van sommige
medecliënten, maar dat hij hiermee uit angst voor de reactie later niet
naar de hulpverlening durft te gaan.
De samenstelling van de groep is een belangrijk punt. Een geïnterviewde
is ongelukkig met haar plaatsing als enige vrouw in een groep van 7
mannen. Zij trekt zich dan ook vaak terug op haar kamer.
Een ander geeft aan dat het vanwege de leeftijd niet helemaal klikt: “Ik
ben een van de oudsten hier. Ze draaien hier veel rotmuziek. Als je hier
net komt kan je het niet maken om gelijk te zeggen dat ze de muziek uit
moeten zetten. Je moet je in de groep vechten.” Er zijn ook wel conflicten
tussen cliënten onderling. Voor sommige cliënten is het gedrag van
medecliënten kennelijk onveilig of bedreigend. Het al dan niet doen van
corvee is bijvoorbeeld een aanleiding voor wrijvingen en irritaties.
Slechts een enkeling meldt hier iets over.
Opvallend in Boslust is de rol van “de groep” bij de beslissing of iemand
na een incident, bijvoorbeeld gevolgd door separatie, terug mag komen
op de afdeling. Bij afwijzing door “de groep” gaat de betrokkene naar een
andere afdeling: “Hij heeft zijn eigen glazen in gegooid.”l

Over de privacy zijn er weinig klachten. Iedere cliënt op Roosenburg en
Boslust heeft de beschikking over een eigen kamer. Wel werd een aantal
opmerkingen gemaakt die aangeven dat ook hier de meningen
verschillen: niet voor iedereen is de eigen kamer alleen maar prettig. “Je
hebt hier genoeg privacy met die eigen kamer, maar soms teveel. 0p je
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kamer komt nooit een verpleegkundige even kijken, wat dat betreft kun je
beter in de isoleer zitten”, verzucht een geïnterviewde. Voor veel
bewoners geldt overigens dat ze regelmatig van kamer moeten wisselen.
Onduidelijk is waarom dat is. Het geldt ook weer niet voor iedereen: “Bij
mij gaan ze ervan uit dat ik vastigheid nodig heb.”
Voor weer een ander ligt het nog anders: “Het moeilijkste is mijn eigen
wereld te creëren, binnen mijn hoofd. Hier is het alsof je deel moet
nemen aan alles wat er gebeurt.”
Verder wordt opgemerkt dat de kamers eigenlijk te klein zijn. Een cliënt
vertelt dat hij zich graag terugtrekt op zijn eigen kamer als het gedrag van
medecliënten hem te veel wordt. Een van de geïnterviewden vertelt dat
hij nu in overleg op een kamer slaapt met een medecliënt: “Wel zo
gezellig.”
Andere aandachtspunten voor privacy zijn dat het stagiaires niet
toegestaan moet worden om de dossiers in te kijken. Een enkele cliënt in
Roosenburg heeft daar nogal negatieve gevolgen van ondervonden. Ook
de ruimte om bezoek te ontvangen vraagt om aandacht.
Met betrekking tot het roken van tabak is er geen eenduidige opstelling
van de verpleging. Dit leidt volgens een van de geïnterviewden tot
verwarring. Het belang van het roken van tabak bij het beheersbaar
maken van (bij)werkingen van sommige psychofarmaca wordt steeds
meer erkend. Daarnaast is voor veel cliënten “een sigaretje het enige wat
me nog overblijft”.
Het roken van een jointje kan worden geïnterpreteerd als een manier om
de bijwerkingen van sommige psychofarmaca te beperken. Ook kan het
gebruik van softdrugs uitgelegd worden als een persoonlijke invulling
van de ruimte voor autonomie en eigen leefstijl en persoonlijke behoefte.

Over de dagbesteding zijn veel van de geïnterviewden in Boslust goed te
spreken. Een geïnterviewde merkt op dat hij zelfs ‘s avonds nog kan gaan
sporten. Naast de binnentherapie (in het hoofdgebouw van Boslust) is er
een breed aanbod aan activiteiten buiten de afdeling: de tuindienst, de
boerderij, activiteitentherapie, creatieve therapie, plantenkas,
computercursus enzovoorts. De binnentherapie is vooral belangrijk voor
mensen die de afdeling niet mogen verlaten. Slechts een enkeling vertelt
dat hij de door hem ondernomen activiteiten zinvol vindt. In Roosenburg
maken veel geïnterviewden gebruik van het aanwezige activiteitenaanbod
op de Willem Arntz Hoeve. Dat geldt ook voor degenen die geen
vrijheden hebben, maar zij kunnen alleen naar de activiteiten als er voor
hen begeleiding is. Is die er niet, dan moeten zij op de afdeling blijven, en
daar is het activiteitenaanbod vrij beperkt. Een enkeling meldt dat hij
“gebruik kan maken van het hele behandelaanbod. Maar ik heb soms
geen zin. Dan bel ik op dat ik geen fut heb. Van de kunstzinnige therapie
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word ik depressief. Dan moeten we een takje objectief bekijken en
tekenen.”
Een aantal geïnterviewden uit Boslust merkt op dat ze in plaats van
behandeling wel in de tuin of op de boerderij werken, zonder dat dit
betaald wordt. Geen van de geïnterviewden noemt dit overigens
‘therapie’. Een enkeling gaat een keer per week naar bezigheidstherapie,
en er is ook een aanbod in de vorm van een computercursus, die buiten de
afdeling wordt gegeven.

5 De rechtspositie

Met betrekking tot de rechtspositie gaan we in op een drietal aspecten.
Ten eerste op het beperken van vrijheden, ten tweede op het gebruik van
de isoleer/separeer en te derde op de uitoefening van rechten zoals
medezeggenschap en klachtrecht. Hierover stelden wij aan de cliënten de
volgende vragen:

— Bent u op de hoogte van de patiëntenrechten? Bent u bekend met
en tevreden over de Patiëntenvertrouwenspersoon
(Patiëntenvertrouwenspersoon)? Is er een goede
klachtenprocedure? Is er voldoende medezeggenschap en
inspraak?

— Hoe wordt er omgegaan met dwangmaatregelen, met
vrijheidsbeperkingen en de opheffing van die beperkingen? Is er
een volle personeelsbezetting, bijvoorbeeld om vrijheden, zoals
wandelen onder begeleiding, te kunnen uitoefenen? Ervaren
cliënten negatieve invloeden van incidenten, zoals ontsnappingen,
uit (andere) TBS instellingen?

— Hoe wordt er omgegaan met verzoeken respectievelijk adviezen
om een maatregel te veranderen? Wordt de cliënt voldoende
geïnformeerd?

Int 6:
“Ik zat drie, vier dagen in de isoleercel. Ik vraag om water, water. Drie
uur later komen ze met water. Het is hier geen gevangenis. De
hoofdpsychiater wilde me een RM geven want ik had brand gesticht in
m ‘n kamer omdat ik boos was. Ik heb nog geen vrijheden, dus moet ik
iedere keer vragen of ik naar buiten mag. Dingen die ik mee heb gemaakt
in de oorlog jn Afghanistan komen allemaal terug. Een paar keer heb ik
in de isoleer gezeten.”
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Int. 9.
“Medezeggenschap. Daar weet ik nog maar weinig van. Normaal
gesproken is er een keer per week een groepsgesprek naar eventuele
belemineringen en irritaties.
Klachtenprocedure heb ik nog niet meegemaakt. In verband met mentor:
ik heb gisteren gevraagd om mn ‘n rapport in te zien. Dat kon. En als je ‘t

ergens heel erg mee oneens bent, dan is er de mogelijkheid met de
desbetreffende persoon ernaar te kijken en eventueel dingen eruit te
halen. Met dwangmaatregelen, daar heb ik niets mee te maken. Van
ontsnappingen elders uit klinieken merken wij niets. Als ik ergens heen
wil, dan moet ik dat wel even melden, en ook hoe laat ik denk terug te
komen. Daar wordt redelijk adequaat mee omgegaan.”

Int 1O
“Wat ik heel erg vind is dat je in de separeer door mannen wordt
uitgekleed. Ik ben een keer helemaal uitgekleed, zonder deken en zonder
matras, alleen met een paar kranten een hele nacht in de separeer
gezeten. Daarover heb ik een klacht ingediend. Ik verzet me hevig tegen
de separeer, wil er niet in. Het is nodig omdat ik me wel eens verwurg. Ik
vind het zo erg in de separeer vanwege die ene keer en ik kan moeilijk
tegen opgesloten ruimtes.
Ik heb de Patiëntenvertrouwenspersoon daarover opgebeld en die heeft
de psychiater gesproken en toen is afgesproken dat het niet meer zo
gebeurt. Maar het is nog steeds vreselijk. Ze trekken aan mijn haren en
doen me erg veel pijn. Ze zeggen dat ik te wild ben, maar als er rustig
met me gepraat zou worden, dan zou ik heus wel meewerken. Dat hebben
ze nog nooit geprobeerd.
Als je in de isoleer Zit, komen ze maar een keer per twee en halfuur. Dan
mag je een sigaret roken en verder doen ze niets. Het is heel eenzaam.
Pas geleden heb ik vijf dagen in de isoleer gezeten. Ik mocht er ook met
de feestdagen niet uit omdat er te weinig personeel was.
Al met al zit ik best vaak in de isoleer, ook ‘s nachts. Er hangt geen klok
en het is slecht ingericht. In de separeer hangt wel een reglement. Daarin
staat dat je de Patiëntenvertrouwenspersoon ofje advocaat mag bellen.
Dat doe ik niet omdat ik bang ben dat ik dan de verpleging tegen me
krijg.

Uit de interviews blijkt dat er veel mogelijkheden zijn om (snel) gebruik
te maken van vrijheden. Zo meldt een aantal cliënten dat zij al na enkele
weken alle vrijheden op het terrein hebben. “Ze schatten me goed in. Als
je wegloopt gooi je je eigen glazen in, want dan worden je vrijheden weer
ingenomen.”. Een enkeling meldt dat er zorgvuldig, maar niet star wordt
gekeken naar wat zij aan vrijheden aan kan.
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Een enkeling vermeldt dat het ontbreken van vrijheden juist goed werkt:
“Ze houden me vast om te voorkomen dat ik wegloop. Daar zijn ze bang
voor. Ik ben wel blij dat ze me tegen houden, want ik ben bang dat ik het
echt doe. Als de deur open staat gaat mijn hart bonken en komen er rare
dingen in mijn hoofd. Ik heb het idee dat alles mislukt en dat ik hier niet
meer uitkom.”

Heel veel cliënten vinden het verblijf in de Forensisch Psychiatrische
Afdelingen beter dan in een Huis van Bewaring of Penitentiaire
Inrichting. Er is minder opsluiting en controle en daarom meer gevoel
van vrijheid. De keuze voor de psychiatrie is wel de moeilijke weg van
verbetering. Wat betreft het regiem is een Huis van Bewaring veel
duidelijker. Daar bestaat meer eenduidigheid over wat je vrijheden en
beperkingen zijn. In Roosenburg ervaart men een zekere willekeur bij het
geven van vrijheden. Sommigen vinden het vrijhedenbeleid tegenstrijdig
en ondoorzichtig. Ook hebben enkele cliënten er veel last van dat zij zich
constant onder druk voelen staan omdat er altijd weer sancties getroffen
kunnen worden. Enkele cliënten voelen zich ook te veel geobserveerd en
gecontroleerd.
De cliëntenraden vinden dat er een voor de cliënten acceptabel
vrijhedenbeleid moet zijn en dat de behoefte in de samenleving aan
beveiliging vooral ook realistisch gemaakt moet worden door adequate
voorlichting over veiligheidsrisico’s, recidivegevaar en vluchtgevaar.
Daarmee zijn er weinig positieve ervaringen. Ook het personeel draagt
soms bij aan negatieve beeldvorming en angstreacties die niet kloppen.
Het gebruik van de isoleer is een ingrijpende maatregel. Een cliënt met
veel ervaring in de isoleer: “Het is heel eenzaam. Pas geleden heb ik vijf
dagen in de isoleer gezeten. Ik mocht er ook met de feestdagen niet uit
omdat er te weinig personeel was”. Hoewel isoleren niet mag worden
gebruikt als een vorm van straf, blijkt dat sommige cliënten dat wel zo
ervaren. Ook wordt de isoleer kennelijk wel gebruikt als uiterst
machtsmiddel, bij verschil van mening bijvoorbeeld. Overigens is de
beleving soms ook affiankelijk van het tijdstip: ‘s nachts kan de isoleer
voor iemand een rustige slaapkamer zijn, terwijl geïsoleerd worden
overdag wordt beleefd als straf.
Veel geïnterviewden blijken op de hoogte te zijn van het bestaan van de
Patiëntenvertrouwenspersoon. Van de geïnterviewden in Boslust zegt
geen van de geïnterviewden zelf contact met deze onaffiankelijke
klachtenbemiddelaar te hebben gehad. Ook naar klachtenbehandeling
door de klachtencommissie is in ieder interview navraag gedaan.
Hiervoor lijkt in ieder geval te gelden dat geen van de geïnterviewden uit
eigen ervaring iets daarover kan zeggen. Niet iedereen blijkt overigens op
de hoogte te zijn van het bestaan van de klachtencommissie.
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In Roosenburg blijken nogal wat cliënten niet of slecht op de hoogte te
zijn van patiëntenrechten en van de klachtencommissie. Op de afdelingen

is de sfeer zodanig dat problemen die er zijn wel goed besproken kunnen
worden. Verschillende cliënten hebben positieve ervaringen met de
Patiënten Vertrouwenspersoon. Een van hen wilde de klacht minder hard

spelen dan de Patiëntenvertrouwenspersoon; Een enkeling meldt bang te
zijn om een Patiëntenvertrouwenspersoon of advocaat te bellen omdat”

ik dan de verpleging tegen me krijg.”
Cliënten in Roosenburg vinden het belangrijk dat er een
bewonerscommissie voor Roosenburg komt. “Per unit zouden er twee
vertegenwoordigers in moeten zitten en een van hen zou afgevaardigd

moeten worden naar de Centrale Cliëntenraad” vindt een cliënt.
De Cliëntenraad van de W.A. Hoeve meldt dat het sommige bewoners
niet is toegestaan deel te nemen aan de Cliëntenraad. Overigens meent de
Cliëntenraad dat er sowieso een te grote afstand is tussen Roosenburg en

de Cliëntenraad. De WMCZ is voor Roosenburg onverkort van
toepassing. Het zou belangrijk zijn als er op Roosenburg een eigen
cliëntencommissie komt die ressorteert onder de Cliëntenraad. Daarvoor

is specifieke ondersteuning nodig.
Bij de Cliëntenraad leeft de angst dat er in het nieuwe Roosenburg veel
meer bewaking en beveiliging zal zijn. Wat betreft de vrijheidsbeleving

zou dit wel eens kunnen leiden tot een fikse achteruitgang.

6 De behandeling

Over het behandelaanbod in de Forensisch Psychiatrische Afdelingen
stelden we de volgende vragen:

— Is er keuze in het behandelaanbod? Is er voldoende aandacht voor
medische, sociale en psychische aspecten? Welke ervaringen zijn
er met de gedragsmatige benaderingen?

— Worden behandelplanbesprekingen gevoerd in aanwezigheid van

de cliënt? Is er onderhandeling mogelijk over de behandelingen?

hit 2:
Om gaan met agressie en impulsiviteit is het hoofdpunt in zijn

behandeling. Kees vem-telt dat hij dit al vanaf zijn vierde jaar heeft.
Sindsdien is het alleen maar erger geworden en is het ontaard in een
delict. De afgelopen 6 jaar is hij op allerlei psychische zaken onderzocht,
maar nooit is duidelijk geworden waar het door komt. Zelf denkt hij dat
het misschien komt doordat hij te vroeg geboren is. Hij wil goed
onderzocht worden op eventuele lichamelijke oorzaken. Dat is nog niet
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gebeurd. Hij heeft het al vaak gevraagd, maar er wordt lacherig op
gereageerd. Een keer is er een EEG-afwijking geconstateerd. ‘Als het iets
neurologisch is, dan ben ik hier niet op mijn plaats.” Hij heeft dit ook bij
zijn advocaat naar voren gebracht, en die heeft het bij de rechter aan de
orde gesteld, maar deze nam dat niet serieus: “Die spatte ermee:
“misschien heb ik het ook wel. In een impuls wou ik die rechter toen ook
aanvallen.”
Kees heeft er wel vertrouwen in dat de behandeling die hij nu krijgt zal
helpen om zijn impulsen meer onder controle te krijgen. “Als ik het aan
voel komen, dan moet ik dat aangeven en dan wordt besproken hoe er in
het vervolg op te reageren.”
“Het vrijheden beleid is in mijn voordeel. Ik kan niet tegen opsluiting,
dus ik kreeg snel mijn vrijheden. Dat is in overleg met mijn behandelaar
gebeurd. Hier heb je een aantal fasen van vrijheden, en daar ben ik snel
doorheen gegaan. Ik heb nu al veel vrijheden.
In mijn contract, dat ik ook heb ondertekend, staat dat ze mij bij agressie
een spuit mogen geven en in de separeer mnogen doen. Als dat gebeurt
dan zeur ik daar achteraf echt niet over als het terecht is.,,

Int 11:
De psychiater krijg ik niet te spreken, ook niet als ik er op sta. Je krijgt
alleen de arts-assistenten te spreken. Die schrijven alleen maar
medicijnen voor, veel medicijnen. Gesprekken krijg ik niet. Ik gebruik erg
veel medicijnen (een stuk of tien verschillende soorten), vooral
antidepressiva. Weinig last van bijverschijnselen. Ik vind het niet erg om
medicijnen te slikken. De psychiater vindt wel dat het wat minder moet.
Met sommige medicijnen ben ik aan het verminderen. Ik moet verder veel
eten en drinken. Laatst heb ik vier dagen niet gegeten en gedronken. Dan
wil ik dood. Als ik niets eet en drink dan mag ik geen medicijnen.
De behandelaar is wel optimistisch. Zij zegt dat het wel een keer goed
komt. Het is wel een goede arts. Ze weet er veel van.
Ik heb wel gesprekken met de psycholoog. Nu gaat het wat slechter met
mij en dan zit ook mijn case-manager daarbij. Dat is een keer per week.
Dat vind ik te weinig. Ik zou eigenlijk twee keer per week een gesprek
willen. De gesprekken gaan nu over dagelijkse zaken en over hoe het
thuis gaat, hoe het met mezelfgaat en op de afdeling.
Ze willen niet therapeutische gesprekken doen omdat ze het niet over
vroeger willen hebben met mij. Ze willen het alleen over het hier en nu
hebben. Ik vind dat niet belangrijk, want ik zie steeds maar beelden.
Daarover praten maakt dat minder. Zij zeggen echter dat ik eerst stabiel
moet zijn voordat ik erover kan praten. Dat duurt nu al vier jaar zo. Het
duurt naar mijn zin allemaal een beetje te lang. De cirkel herhaalt zich
steeds. Je raakt ook wel een keer uitgepraat over het hier en nu.
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Het is hier wel beter dan in het Willem Arntzhuis. Ik zou ook niet weten of
er andere plekken zijn waar ze me beter kunnen helpen. Ik heb geen
informatie gehad over mogelijke behandelingen en alternatieven. De
behandelaar zegt dat ik helemaal weg zou zakken als ik over vroeger zou
praten. Ik denk niet dat hij daarin gelijk heeft. Het is moeilijk, dat weet ik,
maar het is ook moeilijk om het er maar nooit over te hebben.

De geïnterviewden in Boslust vertellen dat er weinig keuze is in het
behandelaanbod. De indruk komt naar voren dat het aanbod aan
behandeling op Boslust voor veel mensen uitsluitend bestaat uit een
cursus sociale vaardigheden. Deze wordt momenteel aangeboden via
RADAR en wordt uitgevoerd als er voldoende deelnemers zijn. Het is
wel mogelijk om gesprekken met de psycholoog aan te vragen, maar daar
‘moet ik zelf achteraan’. Een psychiater is voor een enkeling wel in
beeld, voor anderen helemaal niet terwijl ze daar wel naar zeggen te
vragen. Ook op Roosenburg wordt door een aantal mensen om meer
gesprekken met een psychiater gevraagd. De psycholoog wordt door 3
geïnterviewden in Boslust genoemd als ‘de behandelaar’. Geen van de
geïnterviewden is erg over hem te spreken.
Naar de mening van de Cliëntenraad van de W.A. Hoeve is Roosenburg
een afdeling waar, vanwege de aard en de ernst van de problematiek, elke
patiënt contact moet hebben met een ervaren psychiater en dat arts-
assistenten eigenlijk nog niet in staat moeten worden geacht met deze
moeilijkste vormen van psychiatrische problematiek goed om te gaan.
Een andere reden is dat de psychiater ook een speciale en zware
verantwoordelijkheid heeft in de verslaglegging naar de rechtbank.
Deskundigheid en zorgvuldigheid dienen daar een belangrijke rol te
vervullen.
Behandeling in de Forensisch Psychiatrische Afdelingen vindt niet alleen
op de afdelingen plaats, maar soms ook elders, bijvoorbeeld in de
dagbehandeling. De behandelingen zijn niet speciaal gericht op
forensische problematiek, zoals in TBS inrichtingen en Forensisch
Psychiatrische Klinieken. Wat dat betreft hebben Forensisch
Psychiatrische Afdelingen veel meer een ‘gewone’ psychiatrische setting.

Veel cliënten hebben voor zichzelf duidelijke behandeldoelen en zijn
goed gemotiveerd. Veel cliënten, met name in Boslust, maar ook in
Roosenburg, vinden dat ze te weinig therapieën krijgen en dat de
behandeling intensiever en efficiënter kan. Zij vinden dat de behandeling
te traag gaat en dat het sneller zou kunnen. Verschillende cliënten
brengen het belang naar voren van het eigen tempo van de cliënten. Een
enkeling schrikt van het perspectief dat een behandeling, volgens de
therapeut, wel een aantal jaren in beslag kan nemen.
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Een aantal van de geïnterviewden vermeldt dat ze al veel verschillende
diagnoses hebben gehad. Soms is de plaatsing rechtstreeks een gevolg
van het ontbreken van goede mogelijkheden elders. Dit geldt met name
voor de diagnose borderline. Een geïnterviewde in Roosenburg vertelt
“eindelijk een diagnose” te hebben waar ze in een gerichte therapie mee
werkt. Een andere cliënt vertelt over de voor hem negatieve gevolgen van
de diagnose. Cliënten willen afgerekend worden op de inspanningen die
ze doen, op hun motivatie en op dat ze hun best doen, niet op een
diagnose.
Met name mogen persoonhijkheidsstoornissen alleen gesteld worden op
basis van uitgebreid onderzoek, juist omdat deze diagnoses zulke
vergaande, vaak ook langdurige en niet zelden negatieve, gevolgen
hebben. Als iemand met het etiket van een persoonlijkheidsstoornis op de
afdeling komt, wordt er door het personeel, logischerwijze, ook
geanticipeerd op het te verwachten gedrag en wordt gedrag ook snel
geïnterpreteerd in dat kader. Voor cliënten kan dat een onnodige
stigmatisering betekenen, maar ook sneller leiden tot vrjheidsbeperkende
maatregelen waardoor zij in vicieuze cirkels komen.
Voor een enkeling bestaat de behandeling uitsluitend uit medicatie, die
veelal door arts-assistenten lijkt te worden voorgeschreven. Een aantal
cliënten vermeldt in Roosenburg andere medicatie te krijgen dan
voorheen; sommige geïnterviewden vermelden ook dat de nu gebruikte
medicatie wel helpt in tegenstelling tot de eerder voorgeschreven
medicatie.
Een enkeling vertelt ook de medicatie in te blijven nemen op aandringen
van de rechtbank.

Een aantal cliënten maakt melding van traumatische gebeurtenissen in het
verleden, waar in de behandeling wel aandacht voor bestaat. Voor
sommigen is de samenhang tussen het trauma en het delict duidelijk. Bij
sommigen vindt de behandelaar het beter niet op het verleden in te gaan
terwijl de cliënt dat wel wenst. Voor cliënten die geen intensievere
behandeling krijgen is het veelal niet duidelijk waarom zij de behandeling
niet krijgen die anderen wel krijgen. Stabiliteit is voor cliënten niet echt
een criterium. Elke behandeling houdt volgens hen een zeker risico in en
het is mede aan de cliënt of die dat risico wil nemen. Nu ligt de beslissing
daarover eenzijdig bij de behandelaars en therapeuten.
Het gevolg van negatieve beslissingen over de behandeling is dat voor
sommige cliënten de behandeling eindeloos stagneert. De betreffende
cliënten voelen zich aan het lijntje gehouden. Een algemeen gevolg voor
de kliniek is dat er wachtlijsten gaan ontstaan omdat cliënten lang blijven.
Meerdere cliënten verwijzen naar gesprekken met een psycholoog of
psychotherapeut. Soms is er sprake van gesprekken van een psycholoog
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met cliënt en met voor de cliënt belangrijke bekenden, zoals familieleden.
Een aantal geïnterviewden merkt op dat hun familieleden zelf een erg
moeilijk leven hebben.
Voor cliënten is het niet altijd duidelijk welke therapeut en welke
psycholoog welke therapieën geeft. Ook hier geldt dat de onduidelijkheid
tot extra spanningen en conflicten aanleiding geeft.

Een aantal geïnterviewden heeft ervaringen met het gebruik van drugs.
Voor sommigen van hen is er sprake van een verband tussen het gebruik
van drugs, psychiatrische problemen en het plegen van een delict. Een
enkeling is “van de drugs af” geraakt dankzij de behandeling.
Urinecontroles vinden plaats op de afdeling. Een enkeling heeft daar een
uitgesproken mening over: “Urine controle hier slaat echt nergens op,
want als je dat wilt dan kan je er zeker mee rommelen. Ook voor
medepatiënten is het vervelend. Ze hebben dat hier niet door, ik vind dat
dom.”
De Cliëntenraad van de W.A. Hoeve meldt dat het drugsprobleem op het
hele terrein nog al groot is geworden. “De dealer woont hier op het
terrein.” In feite is er sprake van een gedoogbeleid. Voor sommige
behandelingen is dat een zeer riskante context

In een aantal interviews komt het deelnemen aan een
behandelplanbespreking ter sprake. Ook wordt door een aantal
geïnterviewden vermeld dat ze invloed hebben op een deel van de
behandeling: “Ik heb wel het idee dat er goed over behandeling valt te
praten, ik kan de medicijnen krijgen die ik wil”. Een geïnterviewde wijst
op een belangrijk aspect bij het deelnemen aan een behandelplanoverleg:
“Je hebt dan veel meer inspraak, je kunt je eigen koers bepalen, maar dat
moet je wel kunnen.” Voor de mensen met een justitiële maatregel wordt
ten behoeve van het Ministerie van Justitie en de rechtbank nauwkeurig
bijgehouden hoe iemand zich gedraagt en wat de vorderingen zijn. Een
enkeling vertelt iets over deze observatie en rapportage en de invloed die
je als cliënt hierop kunt hebben. “M’n begeleider schrijft rapporten. Die
krijg ik ook te lezen, daar kan ik ook conimentaar op geven. Ik zeg alles
recht voor z’n raap. Er is alleen niks aan te veranderen.”
Opvallend is dat verscheidene cliënten melding maken van een
beoordeling van hun gedrag zonder dat er veel moeite lijkt te zijn gedaan
om na te gaan of deze beoordeling ook klopt met de beleving van degene
wiens gedrag beschreven wordt. Het gevolg hiervan is dat er nogal wat
onvrede is over deze gang van zaken. Dit steekt mensen des te meer als
blijkt dat een eenmaal uitgeschreven diagnose door anderen gebruikt
wordt om gedrag nu te plaatsen. Van inzage en correctierecht, laat staan
van een second opinion, maakt geen van de geïnterviewden melding. Wel
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wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om via de
Patiëntenvertrouwenspersoon een klacht kenbaar te maken en te zoeken
naar een oplossing.

7 Resocialisatie en rehabilitatie

Rehabilitatie en resocialisatie zijn belangrijke behandeldoelen van de
cliënten binnen de Forensisch Psychiatrische Afdelingen. Aan de cliënten
stelden we hierover de volgende vragen:

— Is er voldoende gelegenheid om met vrijheden te oefenen, ook met
het oog op terugkeer naar de maatschappij?

—

Op welke manier wordt gebruik gemaakt van rehabilitatie en
resocialisatie aanbod van bijvoorbeeld de reclassering of de
RIBW’s? Wat zijn de mogelijkheden van doorstroming naar de
reguliere GGZ?

— Is er, bij ontslag, voldoende nazorg? Hebben cliënten in de
nazorgfase toegang tot informatie en tot maatschappelijke
voorzieningen?

Int 5:
Ik heb mijn huis niet aangehouden na plaatsing in het Huis van Bewaring

De woonstichting wil me daar niet meer terug. Daar maak ik me wel
zorgen over en ik heb het daar ook over met Maatschappelijk Werk en
behandelaars. Die zeggen dat het nu nog niet de tijd is om daar mee
bezig te zijn. Ik wil die dingen te snel, denk ik. De reclassering blijft wel
komen hier. Ik weet niet precies wat die van me wil. Het is wel prettig,
dat ze contact houden.
Met name hoe het verder moet met zelfstandig wonen, baart me zorgen.
Werk niet, want dat doe ik niet. In Nieuwegein had ik eigenlijk weinig
dagbesteding. Er zijn wel Dagactiviteitencentra ‘s (DAC’s) in Utrecht,
maar daar wilde ik niet naar toe omdat dat te veel een cirkeltje binnen de
psychiatrie bleef waar ik juist uit wilde. Zo’n DAC is niets voor mij. Het
liefst zou ik vrijwilligerswerk gaan doen bij bejaarden. Met hen
boodschappen gaan doen en ze met andere dingen helpen. Liefst in
Nieuwegein, want daar voel ik me thuis. Ze hebben me geadviseerd om
een huis in Zeist te gaan zoeken, maar ik ben bang dat ik daar nog meer
in een isolement terecht kom.
Daardoor was ik ook in paniek geraakt, door het isolement. Ik had ruim
drie maanden om hulp gevraagd. Ben zowel bij huisarts geweest als bij
de RIAGG. Ik heb steeds om een opname gevraagd. Dan kreeg ik alleen
maar een korte opname aangeboden zonder de gelegenheid om aan de
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problemen echt iets te doen. De brandstichting was een wanhoopsdaad.
De buren zagen het wel aankomen dat het mis zou gaan. Ik kwam op het
laatst mijn bed niet meer uit. Er kwam niemand langs, ook niet van het
RIAGG. Daar ben ik eigenlijk heel pissig over. Ze hebben me te lang
laten aanklooien, terwijl ik telkens wel heb aangegeven dat het zo niet
langer kon.
In de rechtszaal is dat ook niet aan de orde geweest. Daar is niet over
gesproken, terwijl de psychiatrie nalatig is geweest en eigenlijk de schuld
draagt. In het Huis van Bewaring is er ook nooit over de fouten van de
psychiatrie gesproken. Dat is toch raar.

Int 14:
Mark doet vrijwilligerswerk, dat naar een gesubsidieerde baan toegroeit.
Hij is toezichthouder op een bouv.’speelplaats voor kinderen. Hij kreeg dit
werk via een vrijwilligersbureau. “Ik praat makkelijk. Ik heb daar gezegd
dat ik vanuit de psychiatrie bezig was met resocialisatie. Ze hebben toen
gekeken naar wat ik leuk vond, ik hou van klussen en van kinderen. Ik heb
eerst twee dagdelen per week proefgedraaid en werk er nu 20 uur. Na
anderha 1fjaar heb ik de TBS naar voren gebracht, tegen de mensen die
daar vaste kracht zijn. Die zijn ook oprecht geïnteresseerd, zo van: maak
je niet te druk en ga op tijd slapen.”
Mark zegt dat hij de terugkeer naar de maatschappij, zowel liet vinden
van huis als werk en sport, geheel zelf heeft geregeld, zonder enige hulp
van de instelling. “Ik ben van nature een eenling, maar ik heb het
allemaal zelf moeten doen. Je ziet het ook aan anderen, de mensen komen
hier nauwelijks weg. Dat komt ook door de setting Den Dolder, je hebt
het etiket van forensische patiënt.”
Van dat etiket heeft hij ook binnen de inrichting heel veel last (gehad). Bij
behandelaars en verplegend personeel. “Je had hier echt de sfeer van: en
nu zullen we het krijgen. Ik heb altijd zelf moeten aangeven dat ik te
vertrouwen ben door me strikt aan het programmna te houden. Maar het
wantrouwen is altijd aanwezig gebleven. Zo wordt het delict in stand
gehouden. Dat is nog steeds zo. Als ik bijvoorbeeld een plotselinge
beweging maak dan schrikken ze al. Ik eet nog steeds met een lepel, want
als ik een mes pak worden ze heel onrustig. En als ik blijf zwijgen
helemaal.”
De afdeling Antonia is, vindt Mark, niet meer wat het geweest is, er vindt
geen resocialisatie meer plaats. “Vroeger hield je elkaar positief in de
gaten. De mensen hadden toen de capaciteit om dingen te ondernemen.”
Ook het gebrek aan personeel is duidelijk. Zelfs het gezamenlijk eten (met
een verpleegkundige) wordt soms overgeslagen, men wipt dan even vijf
mninuten binnen en is weer weg.
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Het ontbreekt, zegt hij, aan arbeidsactiviteiten, zodat men niet de hele
dag op de groep hangt. “De tuin en de drukkerij zijn niet zo populair, het
niveau daarvan is zo laag. Het zou toch goed zijn als mensen bepaalde
praktische dingen kunnen aanleren.”
Hij heeft, zoals gezegd, helemaal zelfgezorgd voor zijn resocialisatie.
Dit deed hij in de wetenschap (vanuit vroegere ervaring) dat de grens
tussen inrichting en maatschappij niet makkelijk te nemen is.
Aan zijn reclasseringsambtenaar heeft hij niets gehad. Die is misschien
drie keer in al die jaren op een behandeloverleg geweest. Een
medepatiënt had dezelfde ambtenaar en vertelde dat aan de rechter. Die
heeft de ambtenaar toen weggestuurd. “Ik neem het nu met een korreltje
zout,” zegt Mark.

In Roosenburg hebben nogal wat cliënten duidelijke ideeën over wat ze
na hun opname willen gaan doen, hoe ze willen wonen, welke (GGZ
)ondersteuning daarbij gewenst is. Tevens maken verscheidene cliënten
duidelijk dat ze weliswaar ‘een wens’, ‘een droom’ hebben, maar
tegelijkertijd zich realiseren dat verwerkelijking daarvan niet of
nauwelijks mogelijk zal zijn. Opvallend is dat een aantal cliënten meldt
dat ze meer tijd Roosenburg verwachten door te brengen dan volgens hun
verbljfstitel nodig is. Dit geldt met name voor mensen die trauma’s
verwerken. Zij zijn erg gelukkig dat ze daar nu echt aan toekomen en het
uitzicht hebben op langer verblijf als dat nodig mocht zijn.
Toch zijn er in zowel Boslust als Roosenburg nogal wat mensen voor wie
juist onduidelijkheid bestaat over de (toekomst)mogelijkheden na
Boslust. Soms lijkt dat een oorzaak te vinden in het ontbreken van
informatie of voorlichting. Een geïnterviewde merkt op: “over de
toekomst wordt niet gesproken.” De behandeling is te weinig gericht op
rehabilitatie. Cliënten vinden dat ze wat betreft hun rehabilitatie en
terugkeer naar de maatschappij te veel zelf moeten regelen en daar te
weinig hulp bij krijgen. De behandeling zou meer gericht moeten zijn op
de eigen plannen voor de toekomst. Men vindt dat de resocialisatie vaak
niet aansluit bij de eigen plannen en capaciteiten en dat er te vaak alleen
maar wantrouwen is. De algemene mening van de cliënten is dat
rehabilitatie moet beginnen op het moment dat je wordt opgenomen. Er
dient een beleid te zijn voor rehabilitatie:

— waarin het handhaven van sociale contacten die de cliënt heeft
belangrijk is,

— dat toekomst gericht is,
— waarin wantrouwen in verband met recidivegevaar niet de

boventoon voert,
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— waarin een van de rehabilitatiemethoden die in Nederland
beschikbaar zijn wordt toegepast; verpleegkundigen en mentoren
die op Roosenburg werken moeten hier in geschoold worden.

— er voldoende programma’s zijn die gericht zijn op resocialisatie

Verscheidene mensen in Boslust merken op dat er sprake is van
inconsequentheid in de benadering door verpleegkundigen en andere
hulpverleners. Afspraken worden soms niet nagekomen maar er wordt
dan niets van gezegd. Een aantal geïnterviewden klaagt hierover.
Over de vrijheden verschillen de ervaringen zeer duidelijk van elkaar.
Een grote mate van vrijheid wordt door een enkeling kennelijk ervaren
als een laissez-faire houding, of een appèl op eigen verantwoordelijkheid,
inconsequentheid, en de vraag of “mensen nog zelf wat kunnen of wordt
er uitgegaan van de behoefte aan zoveel mogelijk zorg”.
Sommige cliënten vinden dat er voldoende ruimte is om te oefenen met
vrijheden en anderen gaat het te langzaam. Een klacht is dat de
resocialisatie bijna altijd erg lang duurt en dat stappen op weg naar
terugkeer in de maatschappij erg lang op zich laten wachten. Daarin
speelt mee dat de beslissingen traag genomen worden, maar ook dat er
voor sommige voorzieningen wachtlijsten zijn. Verschillende cliënten
voelen zich aan het lijntje gehouden.
Uit de interviews komt naar voren dat mensen uit eerdere instellingen hun
verloven meenemen. Wel is het kennelijk zo dat men weer bij
vrijheidsniveau 0 begint, waarna snelle uitbreiding van de vrijheden
mogelijk is. Een enkeling verbaast zich over de snelheid waarmee dat
gaat. Ook merkt een enkeling op dat de vrijheid voor hem teveel is.
Anderen melden dat het hen mogelijk wordt gemaakt om het ‘contact met
buiten’ goed vast te houden of (opnieuw) op te bouwen. Een enkeling is
ongelukkig met het opnieuw confrontaties moeten aangaan met personen
en situaties die voor het contact met justitie speelden.

Wat betreft de eigen toekomstplannen, een aantal cliënten meldt niet veel
steun te krijgen bij het vormgeven ervan. Zo meldt een van hen niet weg
te kunnen omdat hij geen hulp krijgt bij zijn resocialisatie. Hij heeft geen
huis, is niet ingeschreven voor een woning, geen inkomen maar wel een
aantal schulden en boetes. “Als het niet anders kan, ga ik gewoon zitten.”
Met nazorg hebben weinig cliënten ervaring, omdat dit pas aan de orde is
na ontslag. Cliënten vinden nazorg belangrijk, voor begeleiding in de
maatschappij, maar ook om op terug te kunnen vallen als het even
slechter gaat. In het algemeen vinden cliënten dat reclassering en
maatschappelijk werk daarvoor zijn, en dat die al ruim voor het ontslag
actief moeten worden. Zij verwachten ook steunen bij het vinden van
werk en huisvesting.
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Er zijn zowel positieve als negatieve ervaringen met de steun die men
krijgt van de reclassering. Sommigen hebben goed contact met hun
reclasseringsmedewerker die hen regelmatig bezoekt en anderen klagen
dat zij de reclassering nooit zien.
Bij opname op Roosenburg krijgt iedere cliënt een informatieboekje over
de afdeling. In Boslust ontbreekt een dergelijk informatieboekje. In
Roosenburg is overigens onduidelijk of het goed wordt gelezen en of er
veel gebruik wordt gemaakt van het erin opgenomen aanbod.
In de resocialisatie spelen tenslotte ook woonproblemen een grote rol.
Bijna niemand heeft nog een thuis waar hij of zij na de opname naar terug
kan. Niet iedereen kan terug naar de oorspronkelijke woonplaats vanwege
het verleden en de angst voor stigmatisering of vervelende confrontaties.
De cliënten hebben echter niet de mogelijkheden om zelf elders een huis
te vinden, al heeft men wel een idee waar men wil gaan wonen. Er is
weinig onderhandelingsruimte voor cliënten omtrent beslissingen over
resocialisatie, bepalen van een woonplek of overplaatsing. Het is moeilijk
om aan een huis of in plaats in een RIBW te komen. Voor een aantal
mensen is de toekomst duidelijk met betrekking tot het wonen. Niet
alleen, maar in een RIBW. Voor 2 mensen is ook dat geen optie, zo
denken zij zelf. Een sociaal pension of een van de sociowoningen is dan
een mogelijkheid. Doorstroming naar een long-stay afdeling wordt door
sommigen beleefd als het gevolg van een falend resocialisatiebeleid.
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hoofdstuk

‘Forensische cliënten in de RIBW’s

Er bestaat al een langere geschiedenis van plaatsing van TBS-gestelden in
Regionale Instellingen voor Beschermende Woonvormen (RIBW’s). In
1991 stelde de Nederlandse Vereniging voor Beschermende
Woonvormen (NVBW), die inmiddels is opgegaan in GGZ-Nederland,
daarover een nota op.1°Er werden door de Werkgroep Forensische
Psychiatrie van de NVBW zes RIBW’s aangewezen waarin in totaal 20
experimentele plaatsen werden gecreëerd voor TBS-gestelden. Deze
plaatsen waren niet gebonden aan regionale indicatie en kwamen
bovenop het aantal toegestane plaatsen van de betreffende RIBW’s. Dit
zijn de z.g. “experimentele RIBW’s”. Daarnaast zijn er ook een aantal
andere RIBW’s gestart met het plaatsen van TBS-cliënten. Deze staan
bekend als “referentie-RJBW’s”. Van de 40 RIBW’s die er in Nederland
zijn, neemt meer dan een kwart TBS-gestelden op.
Een evaluatie van de plaatsing en begeleiding van TBS-gestelden in de
RIBW’s werd in opdracht van de NVBW in 1997 uitgevoerd door het
Verwey-Jonker Instituut.”. Daarin komt onder meer naar voren dat de
plaatsingen redelijk succesvol verlopen, maar dat er ook wel
mislukkingen zijn. In hun onderzoek is sprake van 12 mislukkingen op 44
plaatsingen (=27%). De Cliënten- of Bewonersraden werden in de meeste
RIBW’s wel geconsulteerd over plaatsing van TBS-gestelden en de
meeste Raden waren het eens met dit streven. Plaatsingen vinden vooral
plaats vanuit TBS-inrichtingen, veel minder vanuit Forensisch
Psychiatrische Klinieken en nauwelijks vanuit Forensisch Psychiatrische
Afdelingen. Er wordt aanbevolen om het aantal plaatsen voor forensische
patiënten in de RIBW’s uit te breiden, met name in de grote steden.

10 NVBW, Forensisch psychiatrische patiënten en de Regionale Instelling voor
Beschermd Wonen, Houten, 1991
11 . . . ... .Esther Plemper, Forensisch psychiatnsche patienten in RIBW s, Verwey
Jonker Instituur, Utrecht, januari 1998
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De RIBW Querido

De Stichting RIBW Querido is gevestigd in Amsterdam en is een
zogenaamde “referentie-RIBW” met twee plaatsen voor bewoners met
een forensisch psychiatrische achtergrond. Men streeft naar een
uitbreiding daarvan tot uiteindelijk 6 plaatsen. De twee plaatsen
forensische psychiatrie zijn momenteel gerealiseerd in één van de
vestigingen, de Beschermende Woonvorm Diemen met in totaal 26
plaatsen. Anno 2000 zijn beide plaatsen voor forensische psychiatrie
bezet. Daarenboven wonen er nog twee bewoners die voorheen een TBS
hadden. Voor de opvang van de TBS-ers is speciaal opgeleide
begeleiding beschikbaar. Iemand die geplaatst wordt krijgt een
voorlopige plaatsing en na afloop, wanneer de TBS is opgeheven, kan de
betreffende persoon doorgeplaatst worden naar een andere locatie van de
RIBW. Er zijn afspraken over plaatsing met de TBS-inrichting in
Balkbrug en de Forensisch Psychiatrische Kliniek in Eindhoven. Er is een
speciale regeling voor de uitvoering van het beleid met betrekking tot
TBS-plaatsingen. Wanneer iemand geplaatst wordt, worden de
medebewoners niet op de hoogte gesteld van de achtergronden van de
betreffende cliënt. Dit vanwege privacy-overwegingen.12
De vestiging in Diemen verhuisde drie jaar geleden van de hoogbouw in
Zuidoost naar een laagbouwwijk met eengezinswoningen in Diemen
Zuid. De bewoners bewonen veelal met z’n drieën een huis. De huizen
staan door de hele wijk verspreid. Toen er voor de verbouw van het
RIBW-kantoor een bouwvergunning werd aangevraagd, waren er
bezwaren uit de buurt tegen de beschermde woonvorm. Het was geen
smakelijke discussie en pijnlijk voor zowel staf als bewoners, die in de
pers werden uitgemaakt voor gevaarlijke gekken en criminelen. Deze
perikelen zijn nu voorbij, het team besloot één van zijn eigen huizen te
verbouwen tot kantoor en de rust is nu weergekeerd.
Binnen de Beschermende Woonvorm is er een speciale begeleider die de
bewoners twee keer per dag bezoekt om te kijken hoe het gaat en voor
een praatje. Soms zijn ze er dan niet, dat is volgens hem geen probleem,
zelfstandigheid staat hoog in het vaandel. De bewoners gaan heel erg hun
eigen gang. Huiskamer, badkamer en toilet zijn weliswaar
gemeenschappelijk, maar op de grote eigen kamers kan een bewoner zich
gemakkelijk terugtrekken. Er wordt zelfs niet gezamenlijk gegeten, want
steeds meer kamers krijgen eigen kookgelegenheid.

12 Gegevens uit “nota inzake plaatsing en begeleiding van cliënten met een TBS
maatregel, RIBW Querido, Amsterdam, september 1997
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De RIBW Midden-Brabant

De RIBW Midden-Brabant heeft in totaal 144 plaatsen die verspreid zijn
over diverse woonvormen in drie plaatsen: Moergestel, Tilburg en
Waalwijk. Van deze 144 plaatsen zijn er 2 speciaal gereserveerd voor
forensische psychiatrie. De RIBW Midden Brabant is één van de
experimentele RIBW’s. De 2 plaatsen zijn niet vast in één van de
woningen, maar wisselen al naar gelang er een vraag is voor een plaatsing
en er ergens een plaats Vrij komt. De 2 plaatsen zijn niet voortdurend
bezet. Of een plaatsing tot stand komt hangt ook af van binnen de RIBW
geldende procedures voor aanname van nieuwe bewoners. Hierin hebben
de bewoners van een woongroep ook een stem. Als zij iemand niet zien
zitten is er een probleem omdat de RIBW voor geïndiceerde cliënten ook
een plaatsingsplicht heeft. In het Rapport van het Verwey-Jonker Instituut
wordt als reden voor mislukking van een plaatsing in het algemeen wel
genoemd dat iemand niet past in de doelgroep. In de RIBW Midden
Brabant is dat echter niet voorgekomen.
Er komen met name cliënten uit de Forensisch Psychiatrische Kliniek in
Eindhoven en uit FPC Veldzicht, maar in principe kunnen er ook uit
andere inrichtingen cliënten geplaatst worden. Cliënten met een
forensische achtergrond bij wie de TBS-maatregel op een gegeven
moment wordt opgeheven, kunnen onder de gewone voorwaarden in de
RIBW blijven. Het beleid van de RIBW is gericht op verdere
doorstroming naar gewone huisvesting. Cliënten worden gestimuleerd
zich in te schrijven bij woningbouwverenigingen. Als iemand
doorstroomt uit de RIBW naar gewone huisvesting is er een aanbod van
ambulante woonbegeleiding voor hen. Verscheidene cliënten met een
forensische achtergrond maken daar gebruik van.13

De RIBW Twente

De RIBW Twente heeft een capaciteit van in totaal 192 plaatsen op 6
verschillende locaties. Zes van de 192 plaatsen zijn speciaal bestemd voor
forensisch psychiatrische patiënten. Vier daarvan zijn experimentele
plaatsen voor forensische psychiatrie en daarnaast zijn er twee plaatsen
ingekocht door Forensisch-psychiatrische kliniek Oldenkotte te Rekken.
De 6 plaatsen forensische psychiatrie zijn verspreid over de verschillende
woonvormen in verschillende plaatsen, met uitzondering van die in
Hengelo omdat hier bezwaar was vanuit de buurt. De plaatsen zijn met

13 Gegevens uit “Vrijheid in gebondenheid, jaarverslag RIBW Midden-Brabant,
1998
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name geconcentreerd in Enschede, Almelo en Nijverdal, omdat er daar
speciaal opgeleid personeel is. Met Oldenkotte werd in 1995 een
samenwerkingsovereenkomst gesloten met een regeling voor aanmelding,
plaatsing, begeleiding en een calamiteitenprotocol. Voor de bewoners van
Oldenkotte wordt begeleiding verzorgd vanuit “De Tender”, een
Forensisch Psychiatrische Polikliniek in Deventer. Oldenkotte heeft
overigens ook nog een eigen tussenvoorziening in Deventer, maar die is
meer gesloten in vergelijking met de RIBW.
In 1997 werd de samenwerking tussen de RIBW en Oldenkotte positief
geëvalueerd. Uit de rapportage blijkt dat in de periode 1995-1997 dertien
mensen werden aangemeld door Oldenkotte, waarvan er acht positief
werden geïndiceerd en er op het moment van de evaluatie inmiddels drie
waren geplaatst. Daarvan waren er twee weer vertrokken, maar er
stonden nog vier personen op de wachtlijst.14
Toch zijn de zes plaatsen niet altijd bezet. Verwijzingen komen, behalve
uit Oldenkotte, ook van de Forensisch Psychiatrische Kliniek in Assen en
de Forensisch Psychiatrische Afdeling in Warnsveld. Wanneer de TBS
van cliënten wordt opgeheven blijven ze soms in de RIBW. Sommigen
stromen door naar ambulante woonbegeleiding.

Uitvoering onderzoek

In de drie RIBW’s hebben de Bewonersraden de opdracht verstrekt om
het onderzoek uit te voeren. Daarnaast zijn met de directies afspraken
gemaakt over de manier om respondenten te werven. Medewerkers van
elke RIBW hebben bewoners die daarvoor in aanmerking kwamen
gevraagd of zij mee wilden doen. Van de betreffende bewoners kregen de
onderzoekers het telefoonnummer om een afspraak te maken.
Aanvankelijk was ook de RIBW in Zwolle benaderd en was er ook daar
medewerking vanuit hun Cliëntenraad en directie, maar de twee cliënten
die in aanmerking kwamen waren beiden niet bereid mee te doen aan het
onderzoek.

In het overleg met de bewonersraden werden enkele aanvullingen
geformuleerd op het interviewschema.
Met betrekking tot behandeling en begeleiding was er een extra vraag
over de afstemming RIBW — RIAGG, de vraag of het behandelpian
regelmatig wordt bijgesteld, of men zijn persoonlijk begeleider zelf mag
kiezen, of de rehabilitatiebenadering individueel is gericht, de vraag naar

14 A. van Tilborgh, Evaluatienota samenwerking FP-kliniek Oldenkotte en de
RIBW Twente 1995-1997, oktober 1997
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de betrokkenheid van belangrijke bekenden zoals familieleden en de
vraag over de bespreekbaarheid van het forensische verleden met de
persoonlijk begeleider.
Met betrekking tot de woonomgeving en de hei egening waren er de
(extra) vraag of de woonomgeving op de hoogte is van de forensische
achtergrond en of cliënten extra steun krijgen om om te gaan met
negatieve etikettering. Verder was er ook de vraag over doorstroming
naar andere beschermde woonvormen binnen de RIBW en over het
hanteren van de regiogrenzen.
Met betrekking tot de rechtspositie waren er extra vragen over
belemmeringen om aan de Cliëntenraad deel te nemen, over afspraken
met de Reclassering en over sancties met betrekking tot terugplaatsing
naar Huis van Bewaring, TBS-inrichting of Forensisch Psychiatrische
Kliniek. Voor de exacte lijst aandachtspunten verwijzen we naar
Hoofdstuk 1)

In totaal zijn 9 interviews afgenomen, 3 in elk van de deelnemende
RIBW’ s. Van de 9 interviews met cliënten konden er 8 worden gebruikt;
toestemming voor gebruik van citaten ontbrak voor één interview. De
interviews werden afgenomen in de vorm van een open gesprek, met
gebruik maken van de lijst bijgestelde aandachtspunten die voor het
onderzoek was opgesteld. Alle 9 geïnterviewden waren mannen, 4
hadden nog een TBS, bij 4 anderen was de TBS er van af en bij 1 was er
niet sprake van TBS , maar van justitionele contacten en een alternatieve
straf.
In het hier volgende gaan we achtereenvolgens in op 1) een terugblik op
de TBS en de plaatsing in de RIBW, 2) de woonsituatie in de RIBW, 3)
de begeleiding, 4) de regels en de controle-uitoefening en 5) de
rechtspositie en de eventueel ervaren maatschappelijke discriminatie.

1 Over de plaatsing

Forensisch Psychiatrische cliënten die een plaats krijgen in een RIBW
doorlopen vaak een lange procedure en hebben talrijke beoordelingen
achter de rug voor het zover komt. We vroegen de respondenten in ons
onderzoek iets te vertellen over hun plaatsing en de voorgeschiedenis
daarvan. We laten eerste enkele cliënten daarover aan het woord en
daarna geven we de algemene resultaten weer. Een specifieke vraag
hebben we gesteld over of er bij plaatsing in de RIBW rekening werd
gehouden met de wensen van de cliënt met betrekking tot de woonplaats,
of er bij de toelating regiogrenzen gehanteerd zijn en of dit een obstakel
is voor de toegankelijkheid.
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int 5:
De TBS van Kees liep zes jaar geleden af Hij zat toen al in de RIBWop
proefverlof “Over de begeleiders heb ik niets te klagen, eigenlijk
helemaal niets, ik ben helemaal tevreden.”
De RIBW, waar hij vanuit de Forensisch Psychiatrische Kliniek werd
geplaatst, was eigenlijk bedoeld als tussenstop. Kees is drie jaar geleden
met de RIBW meeverhuisd naar zijn huidige woonplaats. Dat hij vanuit
de Forensisch Psychiatrische Kliniek in een RIBW is geplaatst, komt
volgens Kees door zijn gedrag. Zo heeft hij bijvoorbeeld altijd alle
therapieën gevolgd. Hij vertelt dat hij in de Forensisch Psychiatrische
Kliniek veel last had van een gebroken been, dat hij opliep toen er op
hem werd geschoten bij zijn aanhouding. “De RIBW was een stap om
weer in de maatschappij te komen.”

int 8:
Eerst heb ik een jaar in het Selectie Instituut gezeten. Daarna 7jaar in

een TBS-inrichting. Ik vond het wel een leuke tijd. Ze konden mij echter
niet helpen, want ze hadden totaal geen verstand van drugsverslaving.
Volgens mij ben ik daar pas psychotisch geworden. Dat kwam door de
medicatie die ik kreeg. Dat was gedwongen behandeling. Ik kwam op een
afspraak bij de psychiater en die had zeven man opgetrommeld. Die
pakten me beet en door mijn broek heen spoten ze de medicijnen in me.
Als hij me gewoon gevraagd had om mee te werken, dan had ik dat ook
gedaan en was het niet nodig geweest, dat geweld. Die mnedicatie heeft
bovendien slecht uitgewerkt, want daar ben ikpsychotisch van geworden.
ik kreeg hallucinaties, hele bloedige zelfs, dat was bepaald niet leuk. Pas
veel later kreeg ik de medicijnen die ik nu heb, en die helpen wei goed.
Toch vond ik het wel gezellig in die tijd. Jongens onder elkaar. Er werd
ook wel gevochten soms, want er waren ook onderlinge irritaties omdat
je zo dicht op elkaars lip zit. ik zat daar op de judovereniging van het
dorp. Toen ik daar zat bleef ik ook gewoon drugs gebruiken. Het was niet
moeilijk om er aan te komen. Als ik vrijheden had en ik ging naar buiten,
dan kocht ik drugs die ik mee terugnam. Het eerste wat ik deed als ik
weer op mijn kamer zat, was een shotje zetten. Natuurlijk kwam dat uit
met de urinecontroles en dan werd ik weer teruggezet in het programma
voor drie weken. Daarna bouwde ik mijn vrijheden weer op en herhaalde
het zich het weer. Ik ben ook met proefreriof een paar keer weggelopen
en dan kwamen ze me ophalen. Ik vond het geen nare tijd. Het was op een
bepaalde manier wel rustig en ik bleefmeer uit het hectische
drugscircuit.
Na zeven jaar wilden ze me nog niet laten gaan. De advocaat zei: je bent
nog steeds delictgevaarlijk, teken nog een jaartje bij, maar de rechter
vond het lang genoeg geweest. Dat de TBS er afging, was eigenlijk heel
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onverwacht. Ik zou eerst met proefrerlof gaan naar een flat in de buurt,
maar die flat kwam niet leeg. Toen ben ik met proefrerlofnaar een
psychiatrisch ziekenhuis gestuurd. Daar liep ik steeds weg om drugs te
gebruiken. Dus toen moest ik terug naar de TBS-inrichting. Het
proefverlof is dus mislukt en dat was ook zinloos om mij naar een
psychiatrisch ziekenhuis te sturen. Ik had daar niets te zoeken, ik was niet
gek en vond het daar vreselijk.
Bij mijn ontslag ging ik opnieuw naar mijn ouders. Eerst zou ik naar een
andere RIBW gaan, daar ben ik ook een dag geweest, maar ik mocht daar
niets. Ik kwam daar bovendien in een groep die ik niet zag zitten. Vanuit
de TBS-inrichting was er geen enkele nazorg en de Reclassering heb ik
nooit gezien. Na een jaar bij mijn ouders kreeg ik een flat in een stad in
het westen van het land. Daar heb ik een tijdje gezeten en kreeg veel
verslaafden over de vloer. Op een gegeven moment kon ik daar niet meer
tegen. Ik wilde daar weg, desnoods door opgenomen te worden. Toen kon
ik naar een tehuis voor daklozen hier en na 1 ½ jaar kon ik naar de
RIBW. De plaatsing in de RIBW bracht wel de nodige rust. Het was goed
dat ik een woning had en dat ik me aan de huisregels moest houden.

int 9:
Dick woont al zijn hele leven in dezelfde plaats, met uitzondering van de
periode in een TBS-inrichting. Hij werkte in de industrie, en op het laatst
als heftruck-chauffeur. Hij kan nu niet meer werken vanwege
hartproblemen. Vanwege persoonlijke omstandigheden is hij ongeveer
acht jaar geleden in de problemen gekomen. Daarom is hij toen mee
naar een psychiater van het gewone ziekenhuis gegaan, maar die heeft
hem niet goed geholpen. Hij kreeg slechts een lichamelijk onderzoek en
er werd niets ernstigs geconstateerd. Dick wilde graag opgenomen
worden omdat hij voelde dat het niet goed ging. Hij heeft de psychiater
ook verteld dat hij bang was dat hij iemand zou vermoorden, maar dat
heeft de psychiater niet serieus genomen. Dick vroeg om een opname,
maar de betreffende psychiater heeft hein niet laten opnemen. Toen wilde
hij daar niet meer naar terug omdat hij toch niet geholpen werd. “Ik was
naar hem toegegaan via de huisarts. Ik ben 6 of 7 keer bij die psychiater
geweest en het ging steeds slechter met me”. In een overspannen toestand
heeft hij zijn vrouw met een mes gestoken. “Ik was toen totaal van de
kaart.” Toen dat gebeurd was zei die psychiater dat hij Dick had willen
laten opnemen, maar dat Dick dat niet wilde. “Die psychiater is echt een
smneerlap om de onschuld te spelen “. Toen dat gebeurd is met zijn ex-
vrouw is hij direct opgenomen in de TBS-inrichting, hij heeft niet in de
gevangenis gezeten.
Over de TBS-inrichting is Dick uitermate tevreden. Alleen de eerste twee
maanden waren niet prettig. Veel paniek en onrust. Daar hebben ze me
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overheen geholpen. Met name klikte het goed met zijn psychiater. Daar
heeft hij heel goede gesprekken mee gehad. Hij kreeg ook betere
medicijnen en hij was heel gemotiveerd. Hij wilde graag behandeld
worden en heeft alle medewerking gegeven die nodig was. Behalve
medicijnen heeft hij daar verschillende therapieën gehad en ze hebben
hem goed geholpen om te verwerken wat er was gebeurd. Een keer is zijn
ex-vrouw op bezoek geweest om over het gebeurde te praten, maar dat
gaf te veel spanning, zodat er vanaf gezien is om er mee door te gaan. Ze
waren bovendien inmiddels gescheiden, dus er was ook minder noodzaak
om weer in gesprek te raken. Omdat hij zo goed aan zijn behandeling
meewerkte is hij veel eerder nog dan verwacht overgeplaatst naar de
RIBW.

De achtergronden voor het opleggen van een maatregel zijn meestal een
combinatie van psychiatrische problematiek en een kwetsbaar sociaal
leven met veel drugsgebruik, “slechte vrienden” en veel rampspoed.
Onder die omstandigheden vinden geweldsdelicten plaats of andere
delicten, zoals diefstal.
Een belangrijke andere reden voor met name gebruik van geweld is dat
eerdere noodkreten niet goed zijn opgepakt door de hulpverlening.
Mensen voelen zich in de steek gelaten en handelen ten einde raad.
Terugkijkend op de TBS-opname wordt daar door de RIBW bewoners
nogal verschillend over gesproken.
Plaatsing in een RIBW terwijl de TBS-maatregel nog geldt, wordt
beschouwd als een “proefverlof”. Zolang de maatregel niet opgeheven is,
functioneert de TBS-maatregel ook voor bewoners in de RIBW als een
zwaard van Damocles boven het hoofd. Cliënten bang terug te vallen en
geloven dat ze zich geen fouten kunnen veroorloven, omdat je dan gelijk
wordt terug geplaatst. In het algemeen klopt dit wel, naar in hoeverre
dat ook geldt voor kleine foutjes en of bijvoorbeeld elk vechtpartijtje zo
beoordeeld zal worden, dat is toch de vraag. Cliënten met TBS voelen
zich hier blijkbaar onzeker over.

De plaatsing in een RIBW gebeurt soms wel in de oude woonplaats en
soms niet. De wens van de cliënt speelt daarin een rol: als hij zijn oude
leven weer wil oppakken. Ook speelt echter een rol of er niet te veel
weerstand is in de woonplaats. Soms is dit het geval en kan iemand daar
niet naar terug.
Wanneer cliënten buiten de hulpverlening om en zonder veel begeleiding
proberen hun eigen leven op te bouwen loopt het niet altijd goed af. Met
name kunnen psychiatrische terugval, terugval in excessief drugsgebruik,
verkeerde sociale netwerken en een gebrek aan begeleiding redenen zijn
voor mislukking. De RIBW heeft aan een aantal mensen in ons
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onderzoek de noodzakelijke begeleiding, controle en veiligheid geboden
die voorkwam dat het weer fout zou lopen.
Nogal wat geplaatsten zien hun verblijf in de RIBW als een tussenstap
naar het gewone leven, maar anderen juist als “het goede eindstation”. In
het algemeen streven de RIBW’ s naar redelijk snelle doorstroming, opdat
zij niet verstopt raken.Cliënten voelen zich niet onder druk staan om
sneller door te stromen dan zij wensen. Een enkele cliënt zou wel sneller
willen doorstromen, maar mag dat niet omdat zijn TBS-maatregel nog
niet is opgeheven.
Plaatsing in een RIBW terwijl de TBS nog niet is opgeheven, gebeurt met
de nodige omzichtigheid en voorzorgsmaatregelen. Zit iemand nog in een
TBS-kliniek of een Forensisch Psychiatrische Kliniek dan is er meestal
eerst een overgangsperiode in één van de reso-huizen. Cliënten verblijven
daar een halfjaar voordat zij de overstap naar een RIBW mogen maken.
Sommigen vinden dit wel een lange weg, maar zij vinden een
zorgvuldige begeleiding wel belangrijk. De snelheid van doorstroming
naar een RIBW kan volgens de bewoners zeker beïnvloed worden door
de cliënt zelf: wanneer je goed meewerkt aan je behandeling en
coöperatief bent tijdens je TBS, kan het best snel gaan. In een geval,
waarin de plaatsing uit de TBS-kliniek bepaald niet zorgvuldig werd
gedaan, liep dit uit op een fiasco.
Soms gaat de route naar de RIBW niet direct, maar gaat er eerst een
plaatsing in een Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis aan vooraf. Soms
ook komt iemand ook pas in de RIBW terecht via de normale
plaatsingsprocedure, nadat de geestelijke gezondheidszorg geconstateerd
heeft dat iemand het zelfstandig niet redt en er begeleid of beschermd
wonen nodig is.
Het komt voor dat mensen vrij lange tijd op de wachtlijst staan, voordat
er een plaats in een RIBW vrij komt.

2 Over de woonsituatie

Aan de respondenten hebben we gevraagd of ze tevreden waren met hun
huidige woonsituatie. We vroegen naar de omgang met de
medebewoners, als die er waren, en over privacy. Specifieke vragen die
we stelden waren of de woonomgeving op de hoogte van de forensische
achtergrond was en of er voldoende mogelijkheden zijn voor
doorstroming naar andere beschermde woonvormen binnen de RIBW.

int 2:
“Ik voel me hier thuis, erg aardige begeleiders. Je bent eigen baas, je
hebt een eigen bel. Op zaterdag en zondag kook ik voor iedereen. Ik zou
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graag in een wijk gaan wonen in de plaats waar ik vandaan kom en waar
veel mensen uit de Turkse gemeenschap wonen.
Ik mag niet het land uit, maar de rest is vrij. Mijn vriendin woont in
Turkije. Ik kan haar niet gaan halen. Ik zit nu te wachten op een woning.
Een eerder aanbod was niet goed, in een ‘slechte buurt’. Er wordt in het
centrum een flatgebouw gebouwd met aan de ene kant oudere mensen,
aan de andere kant jonge mensen. Dat is over een maand of 3 klaar.
De omgang met medebewoners gaat goed. Ze geven je hier alle kansen.
Mensen hier zijn erg blij dat ik hier ben gekomen. Het is belangrijk om
internationaal te mengen. Soms wordt er gezegd ‘Nederlanders zijn saai’.
Met medebewoners ga ik wel eens op excursie (dierentuin), een keertje
hebben we Turks gegeten in de stad. Een keer per week gaan we
gezamenlijk een uurtje schoonmaken. Voor mij geldt: geen alcohol, geen
drugs. Alcoholvrij bier mag je hier wel drinken op de afdeling.
Er was eens een mevrouw hier die erg druk was. Die is naar het
psychiatrisch ziekenhuis gestuurd. Toch niet leuk. Voor mij had ze niet
weggestuurd hoeven te worden.
Zelf ‘s morgens opstaan, naar je werk gaan, voor je huis zorgen, koken,
boodschappen doen, je medicijnen kopen, recepten bijhouden,
bloedspiegel één keer per maand laten controleren. Dat is om te kijken of
ik m ‘n medicijnen gebruik en geen drugs gebruik. Per maand heb ik 400
gulden, hetzelfde als toen ik op de Forensisch Psychiatrische Kliniek wa..
Maar nu krijg ik het van de sociale dienst. Na een jaar moest ikAWBZ
eigen bijdrage gaan betalen. Ik spaar nu ongeveer 100 gulden per maand
voor het inrichten van mijn huis. Ik heb al een bank, radio, maar moet
nog koelkast en televisietoestel kopen.
Voor mij zijn ze goed bezig. Niet praten over TBS is niet moeilijk. We
zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Niemand praat over z ‘n problemen
hier. Jammer dat mijn vrouw niet hier is. Ik wou graag op vakantie naar
Turkije, maar dat kan niet.

int 6:
Karel woont sinds twee maanden in de nieuwe RIBW. Hij kon als eerste
bewoner van een gloednieuw huis kiezen en koos voor een grote
voorkamer met keukenblok. “De anderen moeten beneden koken,” vertelt
hij. “In feite ben ik altijd boven. Ik bemoei me er niet mee en ik ga me ook
niet uitsloven.”
De eerste maand woonde hij alleen. “Toen was het hier keurig schoon,”
zegt hij wat spijtig, knikkend naar de overvolle asbakken op de salontafel.
Er zijn vaste afspraken over de schoonmaak. Karel doet de douche, gang
en overloop. De andere twee de huiskamer. Karel heeft net nog “een
bloemetje neergezet” uit waardering, omdat één van de medebewoners
uit zichzelf had schoongemaakt. De drie kersverse bewoners lijken het
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goed met elkaar te vinden, zonder dat ze meteen de deur bij elkaar plat
lopen. “Je ziet elkaar ‘s morgens niet het douchen en als je beneden
komt. Ik groet altijd. Eén andere jongen is heel erg verlegen. Ik ben zelf
extravert en betrek hem er een beetje bij. Die andere man is Surinaams,
hij is 56 jaar en heel beleefd.”
De kamer van Karel ziet eruit als een klein appartement. Hij heeft het
gezellig ingericht met mooie platen (van Indianen-opperhoofden) aan de
muur en veel kleurige (zelfgemaakte) kussens. Er staat een tv en een
keukenbiokje met een ijskast. Karel vindt dat hij de enige is die echt iets
van zijn kamer heeft gemaakt. “Bij de anderen heb je meer het idee van
een hotelkamer.” Zijn vader is onlangs langs geweest en die zei: “Karel,
nou woon je echt zelfstandig.”

int 8:
“Na een jaar in de RIBW ben ik van daaruit in een wat rustiger
vaarwater terecht gekomen. Ik wilde niet in de RIBW blijven, omdat ik
liever alleen wilde wonen. Na een paar jaar ben ik hiernaartoe
verhuisd.”
Joost woont al weer 5 jaar zelfstandig in een eenpersoonsflat vlakbij het
centrum. Zijn woning heeft hij zelf gezocht door in te schrijven bij een
woningbouwvereniging. Daarvoor woonde hij in een HAT van de RIBW.
Als je daar woont ben je verplicht je bij een woningbouwvereniging in te
schrijven. In de HAT van de RIBW heeft hij•rtiiiii drie jaar gewoond en
voordat hij naar de HAT ging heeft hij ook anderha 1fjaar in een RIBW
groep in dezelfde plaats gezeten.

De bewoners waarderen de zelfstandigheid die ze hebben in de RIBW.
Eigen kamer met keuken, eigen spullen, eigen tijdsinvulling en voldoende
privacy zijn hierbij belangrijk. Op dit punt ervaart men een groot verschil
met de klinische situatie of de TBS-inrichting. Eén respondent vertelt dat
hij het niet zo gemakkelijk vindt om vrienden te ontvangen in de RIBW.
De omgang van de bewoners onder elkaar is over het algemeen goed.
Samen koken, gemeenschappelijk huishouden, t.v. kijken, excursies,
vriendschappen en gewone sociale contacten zijn belangrijk voor veel
bewoners.
Verscheidene bewoners geven aan dat ze zich thuis voelen in de RIBW
en de contacten met medebewoners nodig hebben. Alleen wonen en
helemaal zelfstandig, dat zien zij voor zichzelf niet zitten omdat zij bang
zijn voor vereenzaming en terugval.
Sommige bewoners gaan vooral hun eigen gang en zoeken niet veel
contact met medebewoners. Zij zien de RIBW als een tijdelijke
tussenstap naar een eigen woning, een HAT of de oude thuissituatie. Wat
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dit laatste betreft, zijn er met name enkele mannen die weer
terugverlangen naar wonen met hun vrouw.
Voor een enkeling is het wonen met anderen geen prettige situatie. Zij
ergeren zich aan de medebewoners, aan de rotzooi die zij maken of aan
de passieve sfeer in huis. De betrokkenheid op elkaar is in zo’n geval veel
minder.
De bewoners die inmiddels daadwerkelijk een eigen HAT hebben, vinden
de zelfstandigheid die het geeft prettig. De een heeft veel sociale
contacten en de ander juist veel minder. Bij een respondent is het alleen
wonen niet goed gegaan. Hij vindt het wonen in een groep op dit moment
beter.
Het TBS-verleden lijkt voor de mensen geen taboe, maar ook geen
regelmatig onderwerp van gesprek. In de woonsituatie praat men er
weinig of niet over met medebewoners of buren. Dat is omdat het niet de
gewoonte is om over elkanders problemen en achtergronden te praten.

3 De begeleiding

De begeleiding in de RIBW’s vindt plaats vanuit kantoren die altijd op
een andere plaats zijn gevestigd dan de woonhuizen. Begeleiding wordt
gegeven aan RIBW-bewoners of aan mensen die gewoon in hun eigen
huis, meestal een HAT, wonen. In dat laatste geval is sprake van
Ambulante Woonbegeleiding. We stelden aan de respondenten
verschillende vragen over de inhoud van de begeleiding, over
begeleidingsplannen, keuzemogelijkheden, inspraak en over de
bejegening. Speciale vragen gingen over de afstemming tussen RIBW en
RIAGG en met de Reclassering. Verder werd er gevraagd of er sprake is
van een specifieke rehabilitatiebenadering, of die voldoende individueel
gericht is en of de begeleiding voldoende gericht is op het netwerk en
familieleden van de cliënt. Tenslotte vroegen we ook of het forensische
verleden goed bespreekbaar is met de persoonlijk begeleider.

int 3:
Een keer, maar soms ook meerdere keren per maand, heb ik een gesprek
op de dagbehandeling van het Forensisch Psychiatrisch Centrum, met
iemand die ik al sinds m ‘n verblijfdaar ken. De Reclasseringsambtenaar
ken ik ook al van die tijd. Die helpt je ten aanzien van werk, huisvesting
en wanneer je financiële problemen hebt. Eens per 14 dagen komt zij
hier.
De begeleidingsplanbespreking is niet met de cliënt erbij. Dat is wel een
tijdje geweest. Mensen hebben hier geen begeleidingsplan maar een doel.
Dat wordt niet zo voor je uitgestippeld.

126



Ik ben gaan nadenken over op mezelfgaan wonen. Daar ben ik vanaf
gegaan, want ik heb nu financiële problemen. En als ik op mezelf ga
wonen, dan wordt dat alleen maar erger. Ik heb nu bedacht eerst bij m ‘n
ouders te gaan wonen. Alleen, dat kost hun de huursubsidie. Bovendien
heb ik ook jaren niet bij hen thuis gewoond. Ik ga wel elk weekend naar
ze toe.
In de RIBW willen ze graag dat ik helemaal zelfstandig ga wonen met
ambulante woonbegeleiding. De dagkliniek houdt van alles in de gaten.
Ze vragen ook zelf ‘kunnen weje ergens mee helpen?’ Dat is niet gratis.
Dat kost ook twintig gulden per persoon. Dus, als je met 2 behandelaars
zit te praten, dan kost dat 40 gulden. Plus de reiskosten. Ja, het klopt dat
ik die gesprekken verplicht ben. Maar ik moet er wel voor betalen. Je
moet dus voor je eigen behandeling betalen. Ik heb hier een mentor, die is
me vanaf het begin toegewezen.
Hulp wordt wel geboden bij het zoeken van een eigen woning. Je kunt je
aanmelden, maar het personeel belt niet op om te bevestigen dat iemand
zelfstandig kan gaan wonen. Daarom zit ik hier zo lang. Ik ben nu 3 jaar
verder maar ik kan nog steeds niet weg.Ik neem zelf initiatiefen mijn
begeleider steunt mij wanneer dat nodig is.
De gelegenheid om weer deel te nemen aan de maatschappij wordt je niet
echt geboden.
In het algemeen mag ik niet klagen over de bejegening. Als ze de tijd en
ruimte hebben, dan nemen ze die ook. Daar heb ik geen klachten over.
Met deze nieuwe groep woon ik zo ongeveer een jaar samen. Ik heb te
maken met een case-manager, een begeleidster, een mentor en een
Reclasseringsambtenaar.

int 7:
In die tijd was ik diskjockey en had allerlei “slechte vrienden “. Via hen
kreeg ik de coke gratis.” Eens per twee weken zag hij zijn
woonbegeleider en dan praatte hij wel over zijn drugsgebruik. Op de
RIBW was het verboden, maar zijn woonbegeleider heeft het voor de
RIBW geheim gehouden want ze wilde hem niet op straat laten zetten.
Ook de case-manager wist van zijn drugsgebruik. Jan voelde zich
verplicht om het te vertellen. De situatie werd steeds moeilijker in zijn
HAT. Hij liet allerlei mensen bij hem binnen en voelde zich steeds
onveiliger thuis. Hij werd onrustig en angstig maar kon de situatie niet
stoppen. Zijn onrust heeft volgens hemzelf misschien wel te maken met
ADHD. Jan gebruikt pas sinds een jaar medicijnen tegen de angsten.
Wat echt fout is gegaan is het druggebruik en het contact met de
verkeerde vrienden. Ik ging hen steeds meer vertouwen en zij kwamen bij
mij thuis. Ik ging “basen” en snuiven en ik kreeg alles voor niks. Later
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vertrouwde ik het niet meer omdat ze wilden dat ik hen hielp in de
drugshandel. Ik snap nog steeds niet waarom ik alles voor niets kreeg.”
Bea: “Je werkte voor hen en je was tussenpersoon.”
Jan: “Het was een gevaarlijke situatie. Ik gebruikte zware middelen. Ik

denk dat ik toen wel verslaafd was. Ik voelde me steeds meer
bedreigd, het was daar niet meer veilig. Toen werd ik psychotisch.
Ik was heel achterdochtig geworden. Toen heb ik de
woonbegeleider gebeld dat ze langs moesten komen. Ik wilde daar
niet blijven. Ik was angstig, achterdochtig, onrustig. Er was een
ook schietpartij en een vechtpartij geweest op de discotheek. Ik
was daar niet bij betrokken, maar heb het wel gezien. Daar werd ik
nog banger van. Ik was daar erg van in de war. Wilde het ook aan
de politie vertellen wat ik gezien had, maar dat is nooit gebeurd.”

Bea: “Ik heb toen een opname geregeld in een APZ. Dat was wel een
beetje onder druk. Jan wilde eigenlijk niet.”

Jan: “Die morgen dat ik doordraaide, toen had het echt fout kunnen
aflopen. Toen werd ik een gevaar voor mijn omgeving. Ik had wapens
en die wou ik ook gaan gebruiken om me te verdedigen, een mes en
een hockeystick.”

Bea: “Jan had wel besef van grenzen. Hij wilde eigenlijk niet. Hij vroeg
indirect om hulp. Hij voelde zich onveilig, maar weigerde alle
hulp. Ik moest toen ingrijpen.”

Jan: “Ik denk dat ik mensen op straat was gaan aanvallen. Ik vond het
vreemd dat ik toen niet opgenomen werd.”

Bea: “Je wilde zelf niet. Je wilde inje huis blijven, maar het werd steeds
onveiliger.” In die tijd ging ik wat vaker naar je toe. Ik nam toen
elke week contact met je op. Ik zat er wat dichter op, maar we
namen wel een risico doorje niet direct op te nemen. We hebben je
pas opgenomen toen je echt psychotisch werd. We konden niet
anders, omdat de criteria voor gedwongen opnamne niet anders
toelaten. Ik dacht ook, als het echt heikel wordt, dan zegt Jan het
wel. Als het nodig is belt hij desnoods midden in de nacht.”

Jan: “Ik was heel angstig. Die dealer was een stalker. Die deed van alles
wat niet goed was. Die had ik wat aangedaan. Ik kon dat niet goed
duidelijk maken vanwege mijn psychose. Ik sloot me af deur op
slot, om mezelf te beschermen. Ik liet niemand meer binnen,
behalve de hulpverlening.”

Jan heeft 2 maanden in een AFZ gezeten en heeft daar ook medicijnen
gekregen, antipsychotica. “Ik werd daar rustig van. Ik had het daar
primna naar mijn zin, voelde îne er veilig en wilde er niet meer weg. Ik
was er graag gebleven, Het waren aardige mensen. Ik heb ook geen
behoefte meer aan drugs. Alleen rook ik nog wel eens weed.”
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Toen hij uit het AFZ werd ontslagen ging hij terug naar de RIBW, maar
kwam toen in een groep. Eerst had hij eigenlijk een contra-indicatie voor
een groep. Bea: “Het was een gok, maar terug, alleen op de flat zou niet
lukken.” De groep bleek goed te werken en het gaat nu een stuk beter met
Jan. Hij heeft nog wel angsten, met name over liquidatie. Soms droomt
hij erover. “Ik ben eigenlijk nog steeds aan het uitrusten, ik moet nog
steeds bijkomen. Ik ben soms op de groep, vaak buiten en doe taken in het
huishouden. Ik ben van mezelf heel netjes, dat was ik altijd al. De groep
geeft gezelligheid, het is een prettige omgeving, ik heb er een paar echte
vrienden, Op den duur ga ik eventueel wel weer terug naar een HAT. Af
en toe ga ik ook nog wel eens op bezoek in het AFZ.”

De begeleiding van RIBW-bewoners met een forensisch psychiatrische
achtergrond is heel verschillend en hangt er van af of de bewoner
inmiddels een min of meer stabiel sociaal leven heeft opgebouwd, of de
maatregel nog van kracht is en of eventuele psychiatrische problematiek
onder controle is.
Zolang de justitiële maatregel nog van kracht is, zijn Reclassering en
TBS-instelling of Forensische Kliniek nauw bij de begeleiding betrokken.
Er is veel onderling overleg tussen begeleiders, Reclassering en
plaatsende instelling. De begeleiding is verplicht en de betreffende
cliënten maken ook geen bezwaar tegen de begeleiding. Soms is er sprake
van een zeer goede band met de begeleiding vanuit de TBS-instelling.
De Reclassering is wisselend actief. Bij de een wordt steun geboden bij
werk, huisvesting en financiële problemen. Voor anderen is het niet meer
dan een babbeltje maken en behulpzaam zijn ten behoeve van de
rapportage die gemaakt moet worden door de Reclassering. Het contact
met de Reclassering is meestal eens per week of eens per twee weken.
Wanneer de justitiële maatregel is opgeheven, stopt het contact met de
Reclassering.
De meeste bewoners hebben zowel begeleiding van een mentor of
ambulante woonbegeleider vanuit de RIBW en ook een begeleider uit
RIAGG, APZ of MFE . De laatste doet vooral medische controles en
heeft een begeleidingstaak bij de medicatie, eventueel de afbouw
daarvan. De contacten zijn kort en functioneel. Woonbegeleiders komen
veel vaker langs wanneer een bewoner in RIBW woont: tot twee keer per
dag. Wanneer iemand inmiddels op een HAT woont, gebeurt dit veel
minder frequent: 1 maal per twee weken of per maand. De
woonbegeleiding heeft een controlerende taak: hoe gaat het met iemand,
wat doet hij aan dagbesteding, is er geen sprake van terugval. Wailneer er
drugsproblematiek speelt wordt daarover gesproken. Problemen worden
samen opgelost. Voor de bewoners heeft het ook een sociale betekenis.
Respondenten zeggen niet te maken te hebben met een speciale

129



rehabilitatiebenadering of rehabilitatiemethodiek. In de gesprekken met
de begeleiding komen, indien de cliënt het aan de orde stelt, wel het TBS
verleden en de gevolgen daarvan voor de rehabilitatie aan de orde. Er is
geen sprake van specifieke acties op dit terrein van de begeleiders.
Over de bejegening zijn er weinig klachten. Eén persoon zegt dat het
personeel wel erg veel de baas speelt. In de interviews is verder geen
kritiek naar voren gekomen op de woonbegeleiders. Er is geen vrije
keuze van begeleiders in de RIBW’s. Men krijgt een begeleider
toegewezen die speciaal is bijgeschoold met betrekking tot forensische
psychiatrie.
Nogal wat bewoners krijgen medicatie in verband met psychiatrische
problemen. De medicatie wordt bepaald in overleg met verpleegkundigen
en begeleiding. De meeste hebben de medicatie in eigen beheer, maar een
enkeling krijgt het maandelijks toegediend via een injectie. Eén persoon
klaagt over de slechte voorlichting die hij in het verleden kreeg over de
effecten van drugsgebruik in combinatie met zijn medicijnen Een ander
heeft als klacht dat de psychiater van de RIAGG te snel zijn medicijnen
wilde verminderen.
In de RIBW hebben de bewoners allemaal een begeleidingsplan. Woont
iemand in een HAT en is er sprake van ambulante woonbegeleiding, dan
is er ook een begeleidingsplan, maar omdat mensen feitelijk zelfstandig
wonen staat het veel minder op de voorgrond. Soms weten betreffende
cliënten zelf niet dat er een begeleidingsplan is.
In de begeleidingsplannen staan doelen geformuleerd met betrekking tot
woonsituatie, medicatie, dagbesteding en het onder controle krijgen van
eventuele psychiatrische problemen. Mensen geven aan dat zij over het
algemeen in staat worden gesteld hun mening naar voren te brengen en te
onderhandelen over wat zij willen Als voorbeeld wordt genoemd hoe laat
je op moet staan. Mensen krijgen wel begeleiding bij het zoeken van
huisvesting, maar moeten heel veel zelf doen. Sommigen hebben
behoefte aan meer begeleiding en aandacht, omdat het hun moeite kost
een zelfstandig bestaan op te bouwen. Anderen hebben die begeleiding
niet (meer) nodig, omdat ze inmiddels zelfstandig wonen en het zonder
heel goed redden. De begeleiding is welkom als controle en ook voor het
sociale contact. Sommigen vinden dat er te weinig begeleiding is. “Als de
begeleiding afwezig is en er is urgent begeleiding nodig, dan moet je toch
wachten.”
Bij terugval in psychose vindt soms opname plaats in een psychiatrisch
ziekenhuis en vindt de behandeling daarna weer poliklinisch plaats of
door een sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Terugval in psychose
leidt niet zomaar tot terugplaatsing in een TBS-instelling.
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Betaalde of onbetaalde arbeid is voor de meesten een belangrijk
onderdeel van hun rehabilitatie. Sommigen werken in een Sociale
Werkplaats, anderen doen vrijwilligerswerk en sommigen doen
vrijwilligerswerk bij de Cliëntenraad. Eén persoon geeft aan geen betaald
werk bij een gewone baas te kunnen krijgen vanwege zijn TBS-verleden.
In het algemeen moeten de bewoners zelf moeite doen om werk te krijgen
en is de begeleiding hier niet speciaal op gericht. Sommige bewoners
kunnen niet werken. Redenen om niet te werken zijn er vooral van
lichamelijke aard of omdat dit psychisch een te zware belasting is.

4 Regels en controle

Ook in een RIBW hebben TBS-ers uiteraard te maken met controle en
speciale regels. Toepassing daarvan kan bejegeningsproblemen
veroorzaken. Ook hebben we gevraagd of sancties met betrekking tot
terugplaatsing naar Huis van Bewaring of Forensisch Psychiatrische
Kliniek een rol spelen.

int 1:
Alcohol en drugs mogen hier niet. Alleen, alcohol kunnen ze niet ruiken,
jointjes wel. Er is nu twee keer geroken dat ik een jointje had gerookt. Ik
heb een waarschuwing gekregen. Ik ben benieuwd wat de begeleidster
zegt als ze terug is van vakantie.
Als im ‘n taken niet doe, bijvoorbeeld schoonmaken of iets dergelijks,
dan kan ik weggestuurd worden. Ik ben gewaarschuwd. Dat ik m ‘n taken
niet doe, dat komt door m ‘n werk. Ik heb er gewoon geen tijd voor.

int 9:
In de RIBW moest hij zich aan speciale regels houden. Er waren nauwe
contacten met de TBS-inrichting, want vanuit de TBS-inrichting gaat
men heel voorzichtig om met plaatsingen, men kwam regelmatig kijken,
en de plaatsing bleef voorlopig omdat het ging om een proefverlof. Er
was ook speciale begeleiding vanuit de TBS-inrichting die zicht hield aan
strikte regels vanuit de TBS en daarbij komen dan nog de afspraken van
de RIBW. De extra begeleiding bestaat vooral uit controle op een hele
lijst afspraken over bijvoorbeeld drugsgebruik, drank, voor 10 uur thuis
zijn. Er zijn ook wat meer gesprekken. Verder is er contact tussen de
TBS-inrichting en de Reclassering. Er wordt vaker geëvalueerd en
gekeken naar het begeleidingsplan. De lijnen Tussen RIBW en de TBS
inrichting waren heel kort. Voor de RIBW was er 24 uur per dag de
mogelijkheid om contact met de TBS-inrichting op te nemen en de TBS
inrichting moest een terugplaatsingsgarantie geven, voor als het fout zou
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gaan. Er was ook contact met Justitie en die beoordeelde na een jaar dat
verlenging niet meer nodig was.

Bewoners van de RIBW die nog een justitiële maatregel kennen, hebben
te maken met een redelijk intensieve controle. De RIBW kan 24 uur per
dag contact opnemen met de plaatsende TBS-instelling of forensische
kliniek. Deze instellingen geven de RIBW ook de garantie dat de de
betreffende bewoner ten alle tijde terug geplaatst kan worden. Er is
intensief overleg tussen TBS-instelling, RIBW en Reclassering, er zijn
regelmatige evaluaties en van de bewoner wordt verlangd dat hij alles
overlegt.
De betreffende bewoners hebben te maken met redelijk strenge regels:
geen alcohol en drugs, meewerken aan begeleidingsplan, medicatie
nemen, je houden aan afspraken over eventuele bezoekregelingen, op tijd
thuis zijn en meedoen aan huishoudelijke taken in de RIBW.
De plaatsing in een RIBW geldt als een proefverlof, zolang de TBS er
nog niet af is. De mogelijke sanctie is zo dat je teruggeplaatst kunt
worden als je je niet aan de regels houdt. De soep wordt echter niet zo
heet gegeten als hij wordt opgediend. Je wordt niet zomaar terug
geplaatst. Bewoners weten dat het kan gebeuren, maar ze weten ook dat
men er niet te strak in is. Tegelijk weten ze ook dat ze voorzichtig moeten
zijn en dat er extra op hen gelet wordt. Sommigen voelen zich ook wel
onzeker over hun vrijheden. Zo merkt een bewoner op dat er met twee
maten gemeten wordt: “als een ander iets fout doet is een
verontschuldiging voldoende, maar als ik iets fout doe wordt in twijfel
getrokken of ik wel mee wil werken.” Bewoners waarderen de vrijheid,
maar weten ook dat ze daar zuinig mee om moeten gaan. Soms voelen ze
zich harder aangepakt dan medebewoners, maar grote problemen met de
bejegening zijn in het onderzoek niet gemeld.

5 Rechtspositie en acceptatie

Tenslotte hebben we ook aan de mensen met TBS in een RIBW gevraagd
naar hun rechtspositie. Die spitst zich enerzijds toe op de rechtspositie als
cliënt van een zorginstelling en anderzijds op hun maatschappelijke
rechtspositie als gewone burger. Expliciet vroegen we of er ervaringen
waren met discriminatie.

int 1:
“Betaald werk is voor mij onmogelijk door de TBS. Iedereen kent mij.

Sommige bewoners weten het wel, anderen niet.
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Bijvoorbeeld: Ik heb via een uitzendbureau in een bedrijf gewerkt. Na
een week zeg ik op vrijdag bij het weggaan: “tot maandag.” De chef
zegt: “je hoeft niet terug te komen.” Ik naar het uitzendbureau. Zeiden ze:
“U heeft vastgezeten, en dat heeft u niet gezegd. Vandaar”. Maar wat was
er gebeurd als ik ‘t wel gezegd had? Bij de Sociale Werkplaats heb ik ook
geprobeerd aan werk te komen. Dat is niet gelukt: “Meneer, u past niet in
de groep.”
Als laatste nog dit. Omdat ik geen betaald werk kan krijgen, kan ik geen
vrouw uit Turkije hier naar toe halen.

int 2:
“Er is op een gegeven moment aangekaart of ik in deze streek kon gaan
wonen. In éën gemeente waren er klachten geweest van wijkbewoners
over mensen die vanuit een TBS—instelling daar waren komen wonen.
Toen heeft de woningbouwvereniging gezegd: “Sorrv, ‘t spijt me, maar ‘t

kan niet”. In die plaats, daar woont mijn broer. Ik ben hier een jaar
geledemz gekomen. TBS heb ik een beetje geheim gehouden. Niet iedereen
hoeft iets van mijn verleden te weten. Ik weet ook niet alles van het
verleden van andere mensen die hier wonen. Er zijn hier veel mensen
vrijwillig en er zijn veel ouderen. Er is nu een heel jaar om.
TBS is een stempel. Omgaan niet mnedecliënten is een beetje moeilijk. Je
mnoetje wel aanpassen. Je moet de waarden van anderen respecteren. De
begeleiding zegt tegen imzij: “Je woont hier.” De rest, de Forensisclz
Psychiatrische Kliniek, TBS, daar heb ik geen boodschap aan.Dat hoeven
de medebewoners niet te weten.”

int 3:
“Ik denk niet dat de patiënten op de hoogte zijn van de patiëntenrechten.
Een boekje met rechten is wel aanwezig. Ik heb dit echter nooit
doorgelezen. Wel de huisregels. Die zijn opgesteld tijdens het
huiskameroverleg. Klachtenprocedure?
Nee, ik denk niet dat we die hier hebben; ik heb er nog nooit van
gehoord.” (Er is wel een klachtencomniissie (de interviewer). Overleg is
meer naar hun kant, de kant van de hulpverleners, en daar hebben wij
ons als bewoners maar aan aan te passen.”

Mensen ervaren op verschillende manieren discriminatie: door niet
geaccepteerd te worden in het werk of in een woonplaats. De reden voor
het laatste kan zijn dat iemand het delict gepleegd heeft in zijn
woonplaats en daardoor moeilijk terug kan komen, maar het kan ook
gebeuren doordat er een algemene aversie is tegen ex-cliënten van een
TBS-instelling.
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In de R1I3W of andere woonsituatie houden de cliënten hun forensisch
psychiatrische verleden meestal niet geheim. Men praat er niet veel over,
maar mijdt over het algemeen het onderwerp niet. Naar mate de TBS
langer geleden is, wordt het steeds minder moeilijk om er open over te
zijn.
De houding van de begeleiding is wel om naar buurtbewoners omzichtig
te opereren, juist ook wanneer er problemen geweest zijn met de buurt.
Er zijn geen klachten over de rechtspositie binnen de RIBW’ s. Wel is er
bij sommigen scepsis ten aanzien van de mogelijkheden van inspraak en
medezeggenschap. Klachtencommissies zijn niet bekend.
Medezeggenschap over het beleid is in de RIBW’ s geregeld via de
Cliënten- of Bewonersraad. Verschillende respondenten doen daar aan
mee. Eén omdat hij dacht dat dit verplicht was.
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hoofdstuk

Conclusies en discussie

De vraagstellingen van het onderzoek waren:

— Welke ervaringen hebben cliënten in verschillende settings in de
forensische psychiatrie met hun verblijf en met hun behandeling
in deze instellingen.

— Welke positieve ervaringen zijn er met bepaalde
hulpverleningsmethodenen in de bejegening.

— Welke knelpunten en problemen worden er ervaren door de
cliënten.

— Welke mogelijkheden zijn er om aan deze knelpunten iets te doen.
— Hoe kunnen de cliënten bij de verbeteringen betrokken worden of

hoe zou dit zou kunnen gebeuren.

In de hoofdstukken 3, 4, 5 en 6 zijn deze vragen beantwoord voor
achtereenvolgens de TBS-inrichting, de Forensisch Psychiatrische
Klinieken, de Forensisch Psychiatrische Afdelingen van psychiatrische
ziekenhuizen en de Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen die
speciale plaatsen ter beschikking hebben voor TBS-gestelden.
In de verslaglegging zijn we in elk van deze hoofdstukken, aan de hand
van de lijst met aandachtspunten en vragen, achtereenvolgens ingegaan
op:

1 juridische en psychiatrische achtergronden
2 bejegenings- en verblijfsaspecten
3 de rechtspositie
4 de behandeling
5 resocialisatie en rehabilitatie

In dit hoofdstuk zullen we deze onderwerpen nog eens de revue laten
passeren in een meer algemeen perspectief.
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1 juridische en psychiatrische achtergronden

Eén van de meest opvallende punten die in dit onderzoek naar voren
kwam is dat veel cliënten die in de forensische psychiatrie terechtkomen,

hier heel gemotiveerd komen. In de beeldvorming van forensisch
psychiatrische patiënten komt de positieve motivatie bij de cliënten
nauwelijks naar voren. Ook al is het Nederlandse systeem van forensische

psychiatrie aanvankelijk opgezet als een hulpverleningssysteem dat op
een optimistische manier aansluit bij de mogelijkheden van de cliënten, in
de loop van de tijd is deze kijk steeds verder verdwenen achter een beeld
over onverbeterlijke patiënten die een ernstige bedreiging vormen voor
onze samenleving. Het accent is daarmee meer komen te liggen op
beveiliging dan op hulpverlening.
Wij hopen dat dit onderzoek zal bijdragen aan een genuanceerder beeld
over de cliënten in de forensische psychiatrie in het algemeen en over
TBS-gestelden in het bijzonder.

Er is een aantal direct aanwijsbare redenen voor de positieve
gemotiveerdheid van de cliënten.
De eerste reden voor de motivatie is ongecompliceerd positief, namelijk

dat veel cliënten de opname in een Forensisch Psychiatrische Instelling

zien als een kans om iets aan hun problemen te doen. De meeste cliënten
hebben zeker een besef dat zij op een verkeerd spoor terecht zijn
gekomen. De forensische psychiatrie biedt hun de kans om iets aan de
problemen te doen, zo geloven zij. Het geeft gelegenheid om te leren hoe
risico’s vermeden kunnen worden. Voor sommige cliënten is het “een
nieuw begin” waarbij het bezwaarlijke verleden eindelijk achter zich
gelaten kan worden.

Op de tweede plaats ervaren cliënten het als een grote verbetering in hun
positie ten opzichte van het verblijf in de gevangenis. Er is in de
forensische psychiatrie een toleranter klimaat, er is minder sprake van een

strafregiem en de vrijheidsbeperkingen worden minder stringent
toegepast. Veel cliënten ervaren de overgang vanuit het Huis van
bewaring of vanuit de penitentiaire inrichting als een verademing.
Overigens is dit een reden om de motivatie bij cliënten enigszins te
wantrouwen. Het zou kunnen leiden tot een houding van
schijnaanpassing bij cliënten, waarbij het motief eigenlijk is om maar zo
snel mogelijk onder de vrijheidsbeperkende omstandigheden uit te
komen. Uiteindelijk blijkt de weg via de forensische psychiatrie voor de
cliënten echter toch “de moeilijke weg”, waarbij zij hard moeten werken
aan zichzelf om een plaats in de samenleving “terug te verdienen”.
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Nogal wat cliënten komen tot een positieve motivatie onder drang van de
rechter. Wanneer zij zich laten opnemen in een forensisch psychiatrische
instelling om zich daar te laten behandelen gebeurt dit menig maal
vanwege een stok achter de deur. Wanneer zij niet meewerken aan de
behandeling en zich niet houden aan de afspraken die zij daarover
gemaakt hebben met de rechter en de behandelaars, is een onvermijdelijk
gevolg dat zij teruggeplaatst worden naar de gevangenis. Met name in de
Forensisch Psychiatrische Kliniek van Assen zijn we nogal wat cliënten
tegen gekomen die onder dergelijke voorwaarden werden behandeld. In
Assen is de expliciete filosofie dat een dergelijke drang en sanctionering
van niet meewerken aan de behandeling zeer productief kan werken.

De motivatie van cliënten en de doelen van een plaatsing zijn belangrijke
elementen in de intake- en selectieprocedure. Cliënten wensen dat in deze
procedure voldoende informatie wordt gegeven en dat onder meer
aandacht worden besteed aan verwachtingen met betrekking tot de lengte
van het verblijf. Cliënten wensen meer ruimte voor invloed hierin zodat
er meer sprake zou kunnen zijn van onderhandeling. Daardoor zouden
verblijf en behandeling meer een gezamenlijk project van cliënt en
hulpverleners kunnen worden.
De indicatieprocedure voor de forensische psychiatrie, met als
doelstellingen “integraal, objectief en onafhankelijk”, kan er voor zorgen
dat cliënten op grond van hun indicatie, ook duidelijker informatie
krijgen over wat zij van de behandeling mogen verwachten’5.
Cliënten verwachten van de indicatiestelling voor een forensisch
psychiatrische voorziening dat voor hen duidelijk wordt dat er
psychiatrische problemen zijn en er derhalve een psychiatrische
behandeling nodig is of niet. Van een beoordeling voor een verlenging
van een maatregel verwachten zij eveneens dat voor hen duidelijk wordt
dat er nog steeds psychiatrische problemen zijn die voortgaande
behandeling noodzakelijk maken. Duidelijke communicatie over de
uitslagen van onderzoek en andere beoordelingen is voor hen van groot
belang.

2 Verblijf en bejegening

In het algemeen is te concluderen dat de waardering aangaande het
verblijf in de forensische psychiatrie van negatief tot positief gaat.

‘ Zie IOG, Model indicatieprocedure Geestelijke gezondheidszorg, Utrecht,
1997. Zie verder ook: Ella Broerse, pilot project indicatiestelling forensische
psychiatrie in het arrondissement Arnhem, Trimbos Instituut, Utrecht, 2000.
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Positieve waardering is er omdat cliënten zich geholpen en ondersteund

voelen door de hulpverleners en medecliënten en omdat voor de meeste

cliënten de situatie beter is dan daarvoor in de gevangenis of zonder hulp.

Voor bijna iedereen zijn er belangrijke positieve punten in het verblijf die

samenhangen met de onderlinge sfeer en contacten met andere cliënten

en met het hebben van een eigen kamer waar je je terug kan trekken en

waar er voldoende privacy is.
Bij de door de geïnterviewden ervaren bejegening springen een aantal

meer negatieve zaken in het oog. Naast een enkele geïnterviewde die

zich serieus bejegent voelt, is er sprake van ervaringen met een

bejegening die voor de betrokkenen onder de maat is. Gebrek aan respect,

niet-serieus genomen worden, inconsequent gedrag van verpleegkundigen

en andere behandelaars, onduidelijk of onbegrijpelijk taalgebruik, het

idee dat men expres vernederd wordt, dat zijn enkele ervaringen die naar

voren komen uit de interviews.
Veel cliënten ervaren kennelijk een grote mate aan onvoorspelbaarheid in

de dagelijkse omgang. In de interactie tussen cliënten en hulpverleners is

de ongelijkheid een gegeven. Daarmee kan ongeljkwaardigheid

makkelijk in deze relatie sluipen, waardoor de bejegening van
hulpverleners door cliënten als onvoldoende wordt beleefd.
Verpleegkundigen in de forensische psychiatrie hebben een moeilijke

taak. Zij worden geacht het verblijf op de groep leefbaar te maken, maar

daar lijkt voor een aantal cliënten nogal wat aan te schorten. Er zou beter

gebruik gemaakt kunnen worden van de ervaringen van zowel cliënten

als verpleegkundigen om de bejegening te verbeteren.
Bejegening in de forensische psychiatrie heeft een aantal bijzondere

valkuilen:

— Het recht op een goede bejegening dreigt soms door het begane

delict gerelativeerd te worden.

— Machtsverschillen spelen een grotere rol en zijn ook functioneel

bij het toepassen van vrijheidsbeperkingen. Fout gebruik van

machtspositie is een voortdurend gevaar. Te grote afstand tussen

verpleging en cliënten werkt averechts in de behandeling.

— Teamoverleg en teamcultuur kunnen een gesloten front tegenover

de cliënt versterken. Dit is des te sterker een gevaar wanneer de
afdeling een uitzonderingspositie heeft op het terrein van een
psychiatrisch ziekenhuis en relatief geïsoleerd werkt ten opzicht

van andere afdelingen.
— Problemen waar men mee moet omgaan of die moeten worden

behandeld zijn soms zeer moeilijk. Vaak zijn hulpverleners niet

bij machte daarin te helpen. Onmacht is echter een moeilijk te
erkennen en te hanteren gegeven in de forensische psychiatrie.
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Om deze valkuilen te ontlopen is het belangrijk dwang en drang duidelijk
uit elkaar te houden. Drang betekent dat mensen uiteindelijk wel zelf de
keuze maken en dat ze zich committeren aan afspraken om regels te
accepteren, zoals: geen drugs, agressie, handel en sex.
Een voorbeeld van drang is dat het Ministerie van Justitie bij een
overplaatsing naar een psychiatrisch ziekenhuis of TBS-kliniek meestal
de voorwaarde stelt dat de betreffende persoon zich vrijwillig laat
opnemen en de vrijheidsbeperkingen accepteert.
Acceptatie van drang door de cliënt geeft over het algemeen een goede
basis voor een werkzame samenwerkingsrelatie. Daartegenover staat dat
vervolgens ook de autoriteit van de arts of sociotherapeutisch
medewerker gaan meespelen en dat dreiging met sancties logisch is: “Als
je niet meewerkt en je houdt je niet aan de afspraken, dan worden
sancties opgelegd”. Sommige sancties, zoals langduriger isoleren mogen
overigens niet zomaar worden toegepast. Wel mag een arts zeggen dat
hij, als je niet meewerkt, zelf het recht heeft de behandeling te stoppen.
Op die manier kunnen, wanneer de behandeling inderdaad wordt
stilgelegd, overtredingen van de basisregels de behandeling ernstig
vertragen. Belangrijk is dat sancties op niet nakomen van afspraken goed
duidelijk moeten zijn voor iedereen. Ook moet de onderhandelingsruimte
worden aangegeven die er in elke situatie wél is voor de cliënten.

De onderhandelingsruimte wordt bepaald door enerzijds de rechten en
anderzijds het onderling vertrouwen. De paradox is dat het vertrouwen er
vaak niet is en dat de hulpverleners vervolgens autoriteit nodig hebben
om de zaak in de hand te houden en te kunnen regelen. Vaak gebeurt dit
niet in dialoog maar met drang en dwang. Hulpverleners moeten daarbij
wel bepaalde grenzen handhaven. De vraag is hoe een dialoog tot stand te
brengen zonder autoriteit in werking te hoeven stellen. Machtsposities
hoeven niet gelijk te zijn om toch tot onderhandeling te komen.
Onderhandeling vanuit mindermachtige positie is echter niet zo
eenvoudig. Hulpverleners zouden moeten leren om goed te bejegenen
vanuit meermachtige positie. Dat behoort een onderdeel te zijn van hun
professionaliteit: niet alleen leren w.’erken met deze groepen, maar ook om
niet steeds terug te grijpen op machtsmiddelen. Daarvoor is nodig dat de
professionaliteit verder wordt ontwikkeld, dat er over de praktijk
voortdurend wordt gereflecteerd, met name over hoe er wordt omgegaan
met moeilijke situaties. Wat de hulpverleners mogelijk verder kan
ondersteunen zijn regels ter voorkoming van machtsmisbruik, respect
voor patiëntenrechten en werken vanuit een sociotherapeutisch milieu.
De algemene indruk is dat zowel persoonlijk begeleiders als behandelaars
een sterkere rol moeten spelen in het realiseren van een grotere
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consequentheid in de bejegening en het voorkomen van de indruk van
willekeur in de behandeling, bejegening en toekenning van vrijheden.
Het is belangrijk om de observatieperioden goed te benutten om te
beoordelen of iemand echt betrouwbaar is of maar doet alsof. Veiligheid
moet vooral bestaan in een duidelijke en doorzichtige structuur op de
groepen, niet door veel macht bij de begeleiders. Dreigen met sancties
moet zoveel mogelijk vermeden worden. In plaats daarvan zijn er vaak
toch mogelijkheden voor dialoog: uitleggen, uitwisselen, tot begrip voor
elkaar komen, tot overeenstemming komen, vertrouwen in elkaar
kweken.

Een ander aspect van het verblijf is de asielfunctie van de forensische
psychiatrie. Vanwege de vermaatschappelijking in de reguliere
psychiatrie zou de forensische psychiatrie in toenemende mate een
asielfunctie vervullen. Gesloten afdelingen worden in de gewone
psychiatrie steeds kleiner. Het zou een van de redenen kunnen zijn
waarom het aantal plaatsen in de forensisch psychiatrische zo groeit.
In de praktijk blijkt dat de forensische psychiatrie de haar toebedachte
asielfunctie voor het grootste deel van de bewoners helemaal niet heeft.
Er is slechts een klein deel van de forensisch psychiatrische patiënten die
een beroep doet op de asielfunctie.
Wanneer we de resultaten van het onderzoek bezien, dan merken we op
dat een aantal mensen ongemotiveerd en afgebrand zijn door het
jarenlange regiem, door het voortdurende wantrouwen en door
teleurstellingen omdat er niet voldoende voortgang plaatsvond.
Sommigen zijn depressief geworden. Zij hebben de hoop verloren om er
ooit nog uit te komen. Sommigen ervaren de eindeloze behandeling met
vrijheidsbeperkingen als een hersenspoeling waarbij hun persoonlijkheid
is stukgemaakt. Wat zij hebben gemist is een erkenning van hun eigen
leven en geschiedenis. Er zijn hen te weinig aanknopingspunten geboden
om het eigen leven weer vorm te geven.
De reden waarom cliënten geen voortgang maken in de behandeling dient
nader geanalyseerd te worden. Het is voor cliënten in het algemeen het
meest perspectiefvol om een samenwerkingshouding te kiezen. In een
vechthouding volharden en steeds de strijd aangaan werkt nogal eens
averechts. In de forensische psychiatrie wordt ‘strijd’ door de
hulpverleners als een fase in de behandeling gezien waar cliënten
doorheen moeten. Er zijn echter ook cliënten die steeds maar blijven
vechten, omdat zij het regiem niet accepteren. Het is de vraag of dit niet
heel begrijpelijk is. Het is niet terecht om de weerstand te zien als
behorend bij het ziektebeeld, als weerstand tegen therapie of als niet
coöperatief gedrag.
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Ongemotiveerdheid behoeft niet gezien te worden als het mijden van zorg
en ontkenning van het delict. Zij kan bijvoorbeeld ook voortkomen uit
grote frustratie. In deze zin is een herwaardering nodig van de
strijdhouding van een aantal cliënten, opdat ook die cliënten nieuwe
perspectieven kunnen vinden. Zij richten hun verwijten mede tot de
hulpverlening en zien niet dat ook de hulpverleners machteloos zijn en
met handen en voeten gebonden zijn door de wetgeving. Ook al zou de
hulpverlening meer mogelijkheden zien, dan nog krijgt ook zij die ruimte
niet altijd die te benutten.
Er is inmiddels wel het beleid dat aan een deel van de populatie een asiel
aangeboden moet worden op long-stay afdelingen van TBS-instellingen.
De maatschappelijke acceptatie stelt ook grenzen, al zijn die niet steeds
rationeel. Voor de betreffende cliënten is de perspectiefloosheid een
harde werkelijkheid. Zij hebben daadwerkelijk geen kans op terugkeer in
de maatschappij, omdat de risico’s voor herhaling van het delict als te
groot worden ingeschat. Terugplaatsing naar de gevangenis is voor deze
cliënten geen alternatief. Een opname in een long-stay afdeling is
momenteel wel een alternatief.
Op een long-stay afdeling gaat het om een zo menselijk mogelijk bestaan
waarin behandeling niet langer een doelstelling vormt. Dergelijke
afdelingen zijn er op dit moment alleen in de TBS-inrichtingen. Voor
cliënten die momenteel in een Forensisch Psychiatrische Kliniek of
Forensisch Psychiatrische Afdeling zijn opgenomen en uitbehandeld zijn
en voor wie de behandelaars uiteindelijk geen perspectief zien voor
rehabilitatie in de maatschappij, dreigt er overplaatsing naar een TBS
kliniek.

3 Rechtspositie

Voor bijna alle cliënten is de juridische maatregel een hard gegeven dat
op de achtergrond voortdurend een rol speelt. Cliënten die de opgelegde
maatregel accepteren als restrictie op hun levensruimte en als conditie
voor hun behandeling, kunnen het behandelaanbod beter benutten. Het
kost echter moeite om in de gegeven context het strafkarakter te
ontkennen. Menigmaal worden cliënten tegemoet getreden als ware de
maatregel wél een straf. Een complicerende factor is dat het ook niet
geheel duidelijk is welke maatregelen een uitvloeisel zijn van de
dwangverpleging en welke maatregelen onderdeel zijn van de
behandeling en bejegening.
Dwang is er in de forensische psychiatrie op verschillende niveaus:
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— Dwangverpleging is er vanwege het gedwongen verblijf waarin er
beperkte vrije bewegingsruimte is. Uitbreiding van deze
bewegingsruimte naar buiten de instelling en naar buiten de plaats
waar de instelling staat vergt goedkeuring van Justitie. De
begrenzing van de vrijheden wordt bepaald door enerzijds het
Wetboek van strafrecht en anderzijds de Beginselenwet
verpleging ter beschikking gestelden.

— Ook bewoners van de RIBW met een TBS-maatregel hebben te
maken met veel controle, niet alleen door de woonbegeleiders,
maar de Reclassering en van de plaatsende TBS-kliniek. Er
worden redelijk strenge afspraken gemaakt. Het is duidelijk dat
hier een machtsongelijkheid speelt en soms voelt een bewoner
zich niet gelijk behandeld aan andere bewoners. Voor de
begeleiding is dit een punt van aandacht.

— Dwangbehandeling is er slechts voor een enkele cliënt en dit kan
alleen onder de wettelijke voorwaarden die in de Wet BOPZ
staan. Er zijn wel cliënten die een maatregel met voorwaarden
hebben. Formeel betreft dit geen dwangbehandeling omdat
cliënten zelf met deze voorwaarden akkoord zijn gegaan, om aldus
uit het Huis van Bewaring te blijven. Doen zij niet mee aan de
behandeling, dan moeten zij terug naar een Penitentiaire
Inrichting, of wordt hun proefverlof ingetrokken. Formeel is hier
sprake van een eigen keuze, maar feitelijk wel onder grote druk.
In het onderzoek hebben wij geen voorbehoud van cliënten over
deze condities gehoord. In het algemeen zijn cliënten blij met de
verworven vrijheden en nemen zij de behandeling, soms bij
polikliniek of in deeltijdbehandeling, op de koop toe.

— De regel zou moeten zijn dat dwangverpleging alleen betrekking
heeft op door de rechter opgelegde vrijheidsbeperkingen. Wanneer
beperkingen als onderdeel van behandelingsstrategieën gelden, is
daarop de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst van
toepassing en geldt daarvoor dat de cliënt in staat gesteld moet
worden tijdens de behandelplanbespreking daarover te
onderhandelen.

— Dwang ervaren cliënten ook van Middelen en Maatregelen, welke
worden ingezet. Voor de toepassing daarvan bestaan binnen alle
instellingen protocollen. Bij cliënten is dat niet als zodanig
bekend, al weten de meeste cliënten de belangrijkste regels
daaromtrent wel. Wanneer Middelen en Maatregelen voor langere
tijd worden ingezet, worden zij formeel tot dwangbehandeling en
moeten zij voldoen aan de wettelijke voorwaarden daarvoor.

— Veel dwang ervaren cliënten in de dagelijkse bejegening en ook
uitgaande van de huisregels. De huisregels staan meestal in een
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brochure van de instelling die aan elke cliënt wordt uitgedeeld.
Veel regels en maatregelen worden hier echter niet als zodanig in
genoemd. Het betreft bijvoorbeeld gedwongen op je kamer
blijven, gedwongen in de groepsruimten verblijven, gedwongen
corvee, verbod om in de tuin te zijn, verplicht meedoen aan
bijeenkomsten en verplichte controles. Soms is het onduidelijk of
dwang een consequentie is van dwangverpleging, van door de
cliënt aangegane verplichtingen, van de huisregels of van
onzorgvuldige bejegening. Dat geldt bijvoorbeeld met betrekking
tot sommige huisregels die onderdeel uitmaken van het
sociotherapeutisch milieu, regels voor het accepteren van
medicatie, regels voor meedoen aan arbeidstherapieën of controles
op drugsgebruik. Moet een cliënt zich daaraan onderwerpen in
verband met de opgelegde dwangverpleging of is er hier sprake
van andere dwang? De onduidelijkheid die er hierover heerst is
regelmatig onderwerp van een klacht welke wordt neergelegd bij
de klachteninstantie.

De vraag is vervolgens wlr cliënten het beste over kunnen
onderhandelen over regels en dwangmaatregelen en waar zij hun
belangen kunnen verdedigen.

— Wat betreft de juridische beslissingen is dat op de eerste plaats de
rechtszaal. Daar dienen cliënten hun zaak, bijgestaan door een
advocaat, te verdedigen. De reguliere behandelplanbespreking is
niet de beste plaats voor onderhandeling over rechterlijke
beslissingen. Behandelaars kunnen tijdens de
behandeiplanbespreking altijd de verantwoordelijkheid
doorschuiven naar Justitie.

— De behandelplanbespreking is echter wel de plaats waar de
argumenten voor en tegen meer vrijheden worden besproken. Ook
dwangbehandeling en Middelen en Maatregelen dienen daar
besproken te worden evenals bejegeningsonderwerpen.

— Die laatste zijn overigens eerder een onderwerp van gesprek in de
dagelijkse omgang tussen medewerkers en cliënten. De
persoonlijke begeleiders spelen daar een speciale rol in.

— Wat betreft de huisregels dient tenslotte de Cliënten- of
Bewonersraad een belangrijke rol te hebben. Zij overlegt met de
afdelingsleiding en dient, conform de Wet Medezeggenschap
Cliënten Zorginstellingen, daarin een belangrijk adviesrecht te
hebben. Juist is dit van belang om te bewaken dat de huisregels
inderdaad dienen ter bescherming van de cliënten, en niet als een
verlengstuk van therapeutische doelstellingen of bewaking.

143



Mogelijk verwarrend voor de cliënten is dat zij niet dezelfde rechten
hebben omdat hun juridische titels verschillen. Uiteenlopende justitiële en
juridische titels bepalen wat een cliënt wel of niet mag, of er op goede
samenwerking snel positieve beslissingen volgen en of er aan overtreding
sancties zijn verbonden. De één kan zich aan van alles onttrekken omdat
formele sancties binnen zijn maatregel niet mogelijk zijn, terwijl de ander
wel met zulke sancties te maken kan krijgen. Cliënten kijken veel naar
elkaar en vergelijken wat de ander mag met wat zij zelf mogen.
Gevoelens van willekeur kunnen gemakkelijk ontstaan uit waarnemingen
van ongelijkheid.
De rechtspositie van TBS-gestelden is enerzijds geregeld in de
Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en anderzijds is ook
de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst van toepassing. Soms
creëren deze wetten onduidelijkheid. Beveiliging en maatregelen die
ontsnappingen moeten voorkomen kunnen niet altijd in ziekenhuizen of
psychiatrische centra worden getroffen.

4 Behandeling

Het gevolg van de eigen motivatie van de cliënten en van motiverende
omstandigheden is dat heel veel cliënten met hoge verwachtingen ten
aanzien van de behandeling naar de forensische instellingen komen. Dat
geldt in de meest sterke mate voor de Forensisch Psychiatrische
Afdelingen en Forensisch Psychiatrische Klinieken, maar ook ten aanzien
van de behandeling in de TBS-inrichtingen zijn de verwachtingen in het
algemeen hoog. De vraag is uiteraard of die verwachtingen ook
realistisch zijn.
In het onderzoek hebben we gezien dat helaas nogal wat cliënten
teleurgesteld raken. De behandeling sluit vaak onvoldoende aan bij de
vraag en bij de verwachtingen. Als de behandeling goed is, worden
allerlei nadelen van vrjheidsbeperking veel gemakkelijker geaccepteerd.
Wanneer een goede behandeling vrijheidsbeperkingen met zich
meebrengt, is dat minder een probleem dan wanneer een cliënt het idee
heeft dat de behandeling niet deugt. Tevredenheid onder cliënten hangt
nauw samen met de ervaring dat de behandeling serieus wordt opgepakt
en dat de motivatie van de cliënten wordt gehonoreerd.
Negatieve ervaringen hangen samen met zich miskend voelen,
machteloosheid en zich gemanipuleerd voelen. Eén van de redenen dat
cliënten hun verblijf als overbodig ervaren is dat zij de behandeling niet
als behandeling herkennen. Dat heeft een aantal achtergronden:
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— Een deel van de cliënten is feitelijk uitbehandeld. Voor hen
bestaat de begeleiding niet meer uit behandeling. Het regiem heeft
geen therapeutische effecten meer en wordt voornamelijk als
repressief beleefd.

— Sommigen hebben helemaal geen behandelvraag omdat zij het er
niet mee eens zijn dat zij behandeld moeten worden. Een enkeling
was liever in Huis van Bewaring of strafinrichting gebleven.

— Nogal wat geïnterviewde cliënten maken er melding van dat er
geen uitgebreide behandeling is. Een aantal geïnterviewden maakt
melding van verwaarlozing met betrekking tot behandeling.
Vanwege de aard en de ernst van de problematiek is het
opmerkelijk dat er vaak zo weinig contact tussen cliënten en
gekwalificeerde hulpverleners is.

— Het behandelaanbod sluit niet steeds goed aan bij de vraag naar
behandeling. Over het algemeen gaan cliënten er vanuit dat ze
intensieve behandeling zullen ondergaan. Soms blijkt echter dat
de behandeling moeilijk is vanwege de complexe problematiek.
Combinaties van psychiatrische problematiek met
verslavingsproblematiek, gedragsproblemen en
persoonljkheidsproblemen maken de behandeling niet eenvoudig.
Als instellingen niet voldoende expertise en ervaring hebben om
hiermee adequaat om te gaan, kan het aanbod niet aansluiten op de
vraag en op de behoeften van de cliënten.

— Het behandelaanbod blijft voor een aantal cliënten beperkt tot
activiteitentherapieën, psychomotorische therapie en het
sociotherapeutisch milieu op de groep. Voor cliënten zijn juist
deze elementen in de behandeling moeilijk als behandeling te
herkennen. Het zijn meer activiteiten waarmee het verplichte
verblijf opgevuld kan worden met min of meer zinvolle
dagbesteding.

— Dat de behandeling niet altijd als behandeling wordt herkend door
cliënten komt ook doordat het verschil met Penitentiaire
Inrichtingen niet altijd duidelijk is voor hen. Het verschil ligt in
het gegeven dat het in de forensische psychiatrie niet om straf of
vergelding gaat. Toch worden de oplegging van een TBS
maatregel en de uitstoting uit de maatschappij die daarvan het
gevolg is, door menig cliënt wel als een straf ervaren. Er is in de
behandeling te weinig aandacht voor dit fenomeen. Wil een
rehabilitatie van de cliënt slagen, dan is er van het begin af aan
aandacht voor nodig dat de opgelegde dwang niet wordt toegepast
als straf voor een begane misdaad.
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In de behandeling is diagnostisch onderzoek een belangrijk onderdeel. De
betrouwbaarheid van de psychiatrische diagnostiek met name met
betrekking tot persoonlijkheidsstoornissen zoals “antisociaal” of
“borderline” is niet heel hoog. Ook met betrekking tot seksuele
stoornissen bestaat soms de moeilijkheid deze in verband te brengen met
psychiatrische problematiek. Dit, gecombineerd met de observatie dat
veel patiënten zich niet herkennen in een psychiatrische identiteit en dat
zij zich er ook gericht tegen afzetten als “daar hoor ik niet bij”, betekent
dat hiervoor meer aandacht nodig is. In de forensische psychiatrie zijn er
Vrij lange en intensieve observatieperioden en worden ook diagnostische
instrumenten gebruikt, zoals agressieschalen en de MMPI. Men probeert
serieus te diagnosticeren, maar toch bestaat er ook een druk van buitenaf
om mensen met TBS op te nemen, ook wanneer psychiatrische
achtergronden betwijfeld kunnen worden.

Binnen de forensische psychiatrie ligt enerzijds de nadruk op
psychiatrische behandeling en anderzijds op justitiële maatregelen die de
bewegingsvrijheid van de cliënten beperken. De justitiële maatregelen
kunnen moeilijk vertaald worden in behandelingsstrategieën, maar wel in
opvoeding- en resocialisatiebenaderingen. Ook waar cliënten niet
gemotiveerd zijn voor behandeling, is er bij hen vaak wel het besef en de
wil om niet opnieuw in de fout te gaan en daar toe anders te leren leven.
Opvoeding en resocialisatie zijn voor cliënten belangrijke perspectieven
die ook minder stigmatiserend en psychiatriserend werken. Zij zijn meer
in overeenstemming met hun niet-psychiatrische zelfbeelden en brengen
derhalve minder afweer teweeg.

5 Resocialisatie en rehabilitatie

De zelfbeelden van cliënten en hun verwachtingen vormen een goed
kader voor intensievere resocialisatie en rehabilitatie. Voor cliënten is dit
niet alleen belangrijk omdat het perspectief biedt op een snellere
toekenning van vrijheden, maar juist ook omdat er zo meer nadruk kan
liggen op positieve kansen, leren, en herstel van een gewoon leven.
Intensieve resocialisatie heeft een belangrijke preventieve uitwerking
volgens de cliënten en is effectiever dan een langdurige opsluiting in
kliniek, Huis van Bewaring of Penitentiaire Inrichting. Met name voor
een aantal jongere bewoners en drugsgebruikers met een achtergrond in
jeugdinternaten zou dit een meer perspectiefvolle benadering kunnen zijn.
De vraag is wel of dit onder de paraplu van de psychiatrie kan.
Overwogen dient te worden of er niet instellingen voor residentiële
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reclassering moeten komen of speciale centra voor forensische
resocialisatie.

De mogelijkheid van een gerichte rehabilitatie voor cliënten bepaalt voor
een groot deel hun motivatie. Bij de indicatie voor een forensisch
psychiatrische behandeling dient dit gegeven veel aandacht te krijgen. In
het totale behandelbeleid kan meer nadruk gelegd worden op rehabilitatie
en resocialisatie. Het aanbod kan beter aangepast worden aan de wensen
en toekomstplannen van de cliënten. Gerichtheid op rehabilitatie vergt op
alle niveaus in de behandeling en begeleiding dat er wat dat betreft een
behandelvisie is, dat het vrijhedenbeleid erop is aangepast, dat er
adequate informatie is voor de cliënten, dat in de bejegening van cliënten
daarmee rekening wordt gehouden en dat er de nodige voorzieningen
zijn.
Het wantrouwen dat veel cliënten ervaren heeft een averechts effect in de
behandeling en resocialisatie. Als er gegronde redenen zijn om een cliënt
niet te vertrouwen, dan is het belangrijk die redenen goed te bespreken
met de betreffende cliënt. De benadering is dan: bespreekbaar maken,
beargumenteren en dan bespreken wat ander gedrag in deze kan zijn.
Bij de Ministeries van Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport
wordt rehabilitatie als een prioriteit gezien omdat er via rehabilitatie ook
betere doorstroming gerealiseerd kan worden en verstopping van de
forensische voorzieningen kan worden voorkomen.
In de praktijk blijkt het rehabilitatieproces nog geen groot succes. Er kan
gewerkt worden aan meer mogelijkheden voor een snellere resocialisatie
en rehabilitatie, ook binnen de beperkingen die door de rechter worden
aangegeven. Resocialisatie kan op veel verschillende manieren gestalte
krijgen. Ook de preventieve effecten van een goede resocialisatie dienen
erkend te worden. Weliswaar zijn alle instellingen wel bezig om
rehabilitatie in de behandelfilosofie meer centraal te stellen en ook
specifieke voorzieningen daarvoor te treffen middels bijvoorbeeld
sociowoningen, afspraken met RIBW’s en mogelijkheden voor
ambulante of poliklinische begeleiding, toch klagen heel erg veel cliënten
erover dat de voortgang traag gaat, dat zij meestal met een te voorzichtige
maatstaf beoordeeld worden, er veel wantrouwen is en dat beslissingen
heel erg lang op zich laten wachten. De rehabilitatiebenadering is,
kortom, in de forensische psychiatrie nog niet echt doorgedrongen.

In ons onderzoek hebben we tenslotte speciale aandacht geschonken aan
de RIBW’s. Naar voren kwam dat wanneer forensisch psychiatrische
cliënten een kliniek verlaten,de stap naar de samenleving voor velen van
hen een hele grote is. Ook al is er aan het eind van een behandeling de
nodige aandacht geweest voor oefenen met vrijheden en resocialisatie,

147



toch nog vraagt de overgang veel aandacht. De RIBW’s kunnen daar voor
veel cliënten een rol in spelen. De begeleiding die vanuit de Forensisch
Psychiatrische Centra aan de RIBW’s wordt geboden en de
omzichtigheid waarmee de TBS-klinieken verwijzen, scheppen
voldoende veiligheid.
TBS-gestelden die nog in forensische instellingen zijn opgenomen, weten
over het algemeen weinig over de mogelijkheden in RIBW’s. Zij zijn wat
dit betreft afhankelijk van de informatie die zij daar eventueel over
krijgen in de betreffende instellingen. Veel cliënten kennen de wegen niet
en er worden dan ook nogal eens overbodige zoektochten gemaakt. Soms
is er ook sprake van misgelopen rehabilitatie die voorkomen had kunnen
worden wanneer de betreffende cliënten eerder de goede informatie
hadden gekregen.
Omdat plaatsing van TBS-gestelden in RIBW’s soms weerstand oproept
bij andere RIBW-bewoners, verdient het aanbeveling om meer HAT
eenheden voor deze categorie te creëren. Als mensen geplaatst worden in
een groep, dienen de overige bewoners medezeggenschap daarin te
hebben. “Mislukkingen” kunnen gemakkelijker ontstaan wanneer het niet
klikt in de groep. Als alternatief voor een gemengde groep dient de
mogelijkheid van aparte groepen in de RIBW voor mensen met een TBS
overwogen te worden. Zeker als het aantal plaatsen in de RIBW’ s
uitgebreid wordt is dit een reële mogelijkheid.
Sowieso vragen de wachtlijsten van mensen met een forensisch
psychiatrische achtergrond voor een plaats in een RIBW meer aandacht.
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hoofdstuk

S
b Verbeteringen en aanbevelingen

Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de ervaringen van
de cliënten in de forensische psychiatrie en om aanwijzingen te kunnen
geven voor verbeteringen. Verbeteringen kwamen in een aantal gevallen
al in zicht toen het onderzoek werd uitgevoerd en met het doorvoeren
ervan werd niet gewacht tot deze rapportage werd goedgekeurd. Gaande
het onderzoek waren er vele momenten dat er resultaten behaald konden
worden. Effecten van het onderzoek waren bijvoorbeeld dat op sommige
plaatsen er nieuwe rollen voor de cliënten zijn ontstaan en voor sommige
cliënten gaf het onderzoek een nieuwe manier aan om op een meer
adequate manier gebruik te maken van het zorgaanbod. Ook was een
effect van het onderzoek dat op sommige plekken een nieuwe groep
actoren ontstond met nieuwe competenties en nieuwe doelstellingen. Zo
is bijvoorbeeld in een van de instellingen een nieuwe Cliëntenraad
ontstaan en in andere instellingen zijn Cliënten- en Bewonersraden
opnieuw geïnteresseerd geraakt in de belangen van de forensische
cliënten. Ook zijn als effect van het onderzoek nieuwe activiteiten
mogelijk geworden. Bijvoorbeeld werd een onderwijsinstelling
geïnteresseerd om een vervolgproject in een van de instellingen te gaan
doen. Als gewenst effect van dit rapport zou er in de samenleving een
ander beeld kunnen ontstaan van forensische cliënten en zou hun
rehabilitatie meer kansen van slagen kunnen krijgen.
De “transfer” van deze verbeteringen naar andere situaties en andere
cliënten is uiteraard afhankelijk van het antwoord op de vraag of ze met
anderen in andere situaties gedeeld kunnen worden. Verspreiding van de
resultaten lukt alleen als men herkent waar de resultaten adequaat
gebruikt kunnen worden. In standaard onderzoek is generaliseerbaarheid
beperkt tot identieke situaties. In beleidsonderzoek is het voor de
verspreiding van de resultaten belangrijk om aan te geven waar en voor
wie de resultaten relvant zijn. Hierbij geven we aanbevelingen voor de
cliënten zelf, voor hulpverleners en voor beleidsmakers. Cliëntenraden
spelen een belangrijke rol om te voorkomen dat de resultaten van dit
onderzoek in de bureaulade verdwijnen. De Cliëntenraden geven cliënten
een stem, onder meer door dit soort onderzoek.
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Voor wat de cliënten betreft zijn de aanbevelingen enerzijds gericht op
het realiseren van een goed onderhandelingsklimaat met de hulpverleners
en de instellingen, en anderzijds ook op hun houding en motivatie die kan
bijdragen aan een succesvolle behandeling en rehabilitatie.
De aanbevelingen voor de hulpverleners hebben zowel betrekking op de
programmering van de behandelingen als op vraagstukken van attitude en
bejegening.
De beleidsaanbevelingen zijn op verschillende niveaus van belang. Zij
zijn van belang voor het management van de instellingen, maar ook voor
de politiek en voor de Cliëntenraden.
We menen overigens niet dat met de uitvoering van de aanbevelingen alle
problemen geheel kunnen worden opgelost. Er zullen nieuwe vragen
rijzen en nieuwe problemen ontstaan die om een oplossing vragen. In dat
geval zal verder onderzoek belangrijk zijn.
De aanbevelingen voor elk van de drie actoren zijn steeds onderverdeeld
volgens de thema’s die ook in de hoofdstukken zijn gehanteerd: 1) over
opname, 2) over verblijf, bejegening en rechtspositie en 3) over
behandeling, resocialisatie en rehabilitatie

Aanbevelingen voor cliënten

Met betrekking tot de opname:
— Het is voor cliënten belangrijk dat zij aan hun motivatie

vasthouden en dat zij aan hun verwachtingen ten aanzien van de
forensische psychiatrie direct uiting geven. Een motivatie die
medebepaald wordt door een stok achter de deur hoeft niet
verwerpelijk te zijn. Het betekent een erkenning door de cliënt dat
er soms ook externe druk nodig is om op het goede pad te blijven.

— Het is voor cliënten belangrijk zich goed te informeren over de
uitkomsten van de indicatiestelling.

— Voor cliënten is het belangrijk dat hun indicatie serieus wordt
genomen. Cliënten kunnen steun zoeken bij een onafhankelijk
consulent ten behoeve van de indicatiestelling. Rond de
indicatiestelling zijn er allerlei momenten van
informatieverstrekking en overleg welke hulpverleners, justitie en
cliënten de gelegenheid bieden om op een spoor te komen.

Met betrekking tot verblijf en bejegening en rechtspositie:
— Cliënten moeten zich op de hoogte kunnen stellen van wat er in

hun dossier staat. Alle beslissingen over vrijheden en
behandelingen dienen op een juiste manier in het dossier te zijn
gedocumenteerd. Als iemand het met diagnoses, rapportages,
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analyses of conclusies niet eens is, dan dient de cliënt de eigen
mening ook in het dossier op te kunnen laten nemen. Negatieve
dossiers hebben grote nadelige effecten voor cliënten. Belangen
van cliënten bij de dossiervorming vergt meer aandacht.

— Er is betere informatie nodig over de toepassing van
vrjheidsbeperkende maatregelen. Dit dient er in elk geval toe te
leiden dat cliënten beter weten waar ze aan toe zijn en zich minder
willekeurig bejegend voelen. Bovendien zal het de verwachtingen
ten aanzien van het verblijf realistischer maken.

— Er moet duidelijk onderscheid gemaakt worden in de bron van
plichten en beperkingen: Dit is verschillend voor verschillende
maatregelen en ook verschillend wanneer het gaat om
bijvoorbeeld navolging van afspraken met individuele
hulpverleners, toepassing van huisregels, toepassing van Middelen
en Maatregelen of dwangbehandelingen. Duidelijkheid hierover
geeft cliënten meer handvatten voor begrip en ook een
onderhandelingspositie.

— Elke cliënt van een zorginstelling heeft rechten. Er zijn
verschillende wegen om voor zichzelf op te komen. Het is
belangrijk dat cliënten van die verschillende wegen op de hoogte
zijn. Belangrijke mogelijkheden zijn de wettelijk bepaalde
bevoegdheden en rechten, zoals op recht op privacy, recht op
inzage in het dossier, het behandeiplangesprek, deelname aan de
Cliëntenraad en de klachtenprocedure.

— Cliënten maken niet altijd gebruik van hun rechten uit vrees voor
repercussies. Als dat aan de orde is is het belangrijk om
onafhankelijke ondersteuning te zoeken, zoals bij een
Patiëntenvertrouwenspersoon, Cliëntenraad of geestelijk
verzorger.

Met betrekking tot behandeling, resocialisatie en rehabilitatie:
— Het is voor cliënten belangrijk hun eigen motieven, doelstellingen

en verwachtingen met betrekking tot de behandeling duidelijk uit
te spreken en aan te geven op welke manier zij gemotiveerd
kunnen blijven. Het appèl dat wordt gedaan op de ‘eigen
verantwoordelijkheid’ en de eigen competenties biedt voor
cliënten belangrijke mogelijkheden. Een beroep op de eigen
verantwoordelijkheid kan echter ook wel tegen de cliënten
gebruikt worden.

— Cliënten moeten keuzen hebben in het behandelaanbod en
mogelijkheden hebben om het zorgaanbod vraaggestuurd te
krijgen. Daarvoor is de behandelpianbespreking van groot belang.
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— De ontwikkeling van een goede behandelrelatie is voor cliënten
cruciaal. Op die manier kunnen zij het meest profiteren van het
behandelaanbod. Allerlei vrijheidsbeperkingen en
machtsverschillen kunnen daar contraproductief in werken. Dit
probleem verdient meer aandacht van alle partijen om tot
werkbare relaties te komen.

— Cliënten moeten in staat worden gesteld om hun contacten met
buiten die belangrijk zijn voor nu en in de toekomst, zoals met
advocaat, reclassering, familie, vrienden en maatschappelijk werk,
te onderhouden en daartoe voldoende faciliteiten te hebben. Wat
betreft contacten met de familie is het nuttig gebruik te maken van
de aanwezige mogelijkheden en kanalen zoals een Familie
Contact Groep.

Aanbevelingen voor behandelaars en begeleiders

Met betrekking tot opnames:
— De aselecte opnameplicht voor forensisch psychiatrische

instellingen moet gepaard gaan met aanpassingen in het
behandelaanbod, zodat iedereen adequaat behandeld kan worden.
Voor behandelaars is het van het grootste belang goed aan te
sluiten bij de motivatie van de cliënten. Wanneer de
verwachtingen van cliënten niet realistisch zijn, is het de
verantwoordelijkheid van de behandelaars om aan te geven wat de
beperkingen ten aanzien van behandelresultaten zijn of kunnen
zijn. Een goede intake en selectieprocedure dient ruime aandacht
te besteden aan de doelen van de plaatsing en verwachtingen die
ten aanzien van de lengte van het verblijf realistisch zijn.

— De ingewikkelde diagnostische situatie is voor veel cliënten
verwarrend en schept onduidelijkheid. Verbeteringen zijn wellicht
mogelijk op het terrein van voorlichting en informatie. Het is
belangrijk dat de diagnoses welke gesteld zijn als iemand wordt
geplaatst goed worden geëvalueerd.

— Plaatsing in de long-stay mag niet gebruikt worden als
pressiemiddel.

Met betrekking tot bejegening en rechtspositie:
— Cliënten dienen van te voren duidelijke informatie te krijgen over

alle regels, over hoe het regiem in de instelling werkt en welke
rechten zij daarbinnen hebben.

152



— Het beleid op Middelen en Maatregelen dient zorgvuldig te

worden uitgevoerd volgens de regels en normen die in de zijn

afgesproken. De Cliëntenraad dient bij het opstellen en vaststellen

van het isoleerbeleid betrokken te worden. De praktijk moet met

regelmaat getoetst worden aan een goedgekeurd reglement. Elke

toepassing van Maatregelen en Middelen moet geëvalueerd

worden met het oog op het voorkomen van herhaling.

— Een goede bejegening is een noodzakelijke voorwaarde voor alles

wat verder mogelijk is aan begeleiding of behandeling. Het

personeel zou getraind moeten worden in respectvolle bejegening

en vertrouwen, dit binnen de (strenge) regels van het systeem.

— Respect voor de privacy van de eigen kamer dient gewaarborgd te

zijn.
— Cliënten moeten goed over de gevolgen van de juridische

maatregel geïnformeerd worden.

— Er mogen geen sancties worden toegepast als cliënten in beroep

gaan of een klachtenprocedure aanspannen. Dergelijke stappen

van cliënten mogen geen negatieve gevolgen hebben voor de

voortgang van de behandeling. Opkomen voor jezelf mag

evenmin leiden tot tegenwerking bij het verkrijgen van vrijheden.

— Er dient meer duidelijkheid te komen over de status van het

huiskameroverleg. Afspraken die daar gemaakt worden dienen

nagekomen te worden.

Met betrekking tot behandeling, resocialisatie en rehabilitatie:

— Er is goede informatie nodig over behandelingen: over de filosofie

erachter, over de plaats van de huisregels daarin, over keuze

mogelijkheden, over de zin en het mogelijk effect van de

behandeling. Er dient beter gewaakt te worden voor eindeloze

behandeling die resistentie oproept tegen therapieën.

Duidelijkheid over het eind van de behandeling is belangrijk.

— In het onderwij sprogramma en in het therapieprogramma, dient er

een op het individu gerichte benadering te zijn waarin er zowel

wordt aangesloten bij de vrijheden, de vermogens en de motivatie

en aspiraties van de cliënten.

— De voortdurende observatie waaraan cliënten bloot staan en de

grote nadruk op preventie hebben een aantal negatieve

neveneffecten die verder aandacht vragen. De bevindingen van de

beoordelaars kunnen soms beter overlegd worden. Soms staat

preventie in de weg dat cliënten kunnen rehabiliteren. De

overwegingen om niet voortvarender en sneller aan resocialisatie

te werken dienen zorgvuldig gemaakt te worden en ook voor

cliënten controleerbaar te zijn.
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— De behandelpianbesprekingen kunnen beter benut worden voor
overleg met de cliënten. De cliënten kunnen beter in de
behandelpianbesprekingen betrokken worden. Cliënten moeten
meer gelegenheid tijd krijgen voor hun behandelpianbespreking
dan alleen het moment van de terugrapportage. De Wet
Geneeskundige Behandel Overeenkomst geldt expliciet ook in de
forensische psychiatrie, inclusief de TBS-instellingen. Cliënten
dienen goed geïnformeerd te worden over behandelmogelijkheden
en alternatieven. Zij dienen medezeggenschap te hebben in het
vaststellen van het behandeiplan. Afspraken moeten nagekomen
worden. Cliënten moeten meer mogelijkheden hebben om hun
eigen mentor of persoonlijk begeleider te kiezen.

— Er dient voldoende aandacht te zijn voor de lichamelijke zorg,
onder andere in relatie tot sporten en medicatie.

— In de behandeling dient er van het begin af aan meer aandacht te
zijn voor rehabilitatie. Cliënten wensen meer snelheid in hun
behandeling en resocialisatie. Vertragende procedures en sancties
dienen zo veel mogelijk voorkomen te worden. Afspraken met
cliënten moeten opgenomen worden in het behandelplan en
moeten worden nagekomen. De informatie over de samenleving
en over de kansen die daar zijn voor rehabilitatie en sociale
activering kan verbeterd worden. Er is meer steun nodig voor
cliënten bij het zoeken naar huisvesting na het ontslag. Het
verdient aanbeveling dat de RIBW’ s een eigen folder opstellen
voor de forensische cliënten die verspreid wordt in de instellingen,
zodat de betreffende cliënten gemakkelijker de weg naar de
RIBW’ s kunnen vinden.

— Met betrekking tot de z.g. “uitzichtloze en gehospitaliseerde
cliënten” dient de begeleiding vooral gericht te zijn op het creëren
van een constructieve samenwerking. Bejegening speelt hierin een
cruciale rol. Er zouden daarvoor speciale bejegeningsplannen
gemaakt kunnen worden. Het regiem op de long stay dient meer
aangepast te worden aan een zo gewoon mogelijke
woonomgeving.

— Het aanbod dagbesteding moet met name ‘s avonds en in het
weekend worden uitgebreid.

— t)e nieuwe regeling voor TBS-gestelden, waarbij hun zakgeld
wordt gekort en zij bij kunnen verdienen met het verrichten van
arbeid, mag niet leiden tot een verplichting tot werken. Er dienen
met name voldoende stimulansen te bestaan voor scholing en
studie. Er moet redelijke betaling nagestreefd worden en cliënten
mogen niet gedwongen worden tot productiewerk. Er dienen
voldoende alternatieven te zijn voor productiewerk. Voorkomen
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moet worden dat cliënten opgesloten worden op hun kamer
wanneer zij niet met arbeidsprogramma’ s meedoen.

Beleidsaanbevelingen

Met betrekking tot de opnameprocedure en plaatsingen
— De modelprocedure welke door het Indicatie Overleg Geestelijke

Gezondheidszorg (IOG) is opgesteld voor de geestelijke
gezondheidszorg geldt ook voor de forensische psychiatrie en
biedt goede mogelijkheden voor cliëntenmedezeggenschap.

— Er moet voorkomen worden dat cliënten op een verkeerde
afdeling geplaatst worden waar zij niet de adequate behandeling
kunnen krijgen.

— Cliënten moeten de gelegenheid hebben om beroep aan te tekenen
tegen plaatsing in een instelling. Elke beroepsprocedure dient
serieus beoordeeld te worden.

— De noodzaak om plaatsen te vullen op de long-stay mag geen
reden zijn voor plaatsing. Plaatsing moet zorgvuldig gebeuren
volgens een nauwkeurige indicatieprocedure.

Met betrekking tot de rechtspositie:
— In de forensisch psychiatrische instellingen is er betere informatie

nodig over de cliëntenrechten, met name over de WGBO , de Wet
BOPZ, de WMCZ, de Beginselenwet verpleging ter
beschikkinggestelden en de klachtenprocedures. Waarborgen dat
cliëntenrechten kunnen worden uitgeoefend zijn in een afdeling
met een streng regiem van extra belang. Alle cliëntenrechten
moeten voor elke cliënt op papier staan.

— Er is goede controle nodig op de uitvoering van de
klachtenprocedure. De Cliëntenraad moet daar regelmatig over
geconsulteerd worden.

— De Cliëntenraad moet duidelijke bevoegdheden hebben, conform
de WMCZ. De Cliëntenraad moet in staat worden gesteld om te
vergaderen zonder aanwezigheid van personeelsleden.

— De inzet van Middelen en Maatregelen dient strikt te gebeuren
volgens daartoe bestaande protocollen. Deze moeten standaard
getoetst worden bij toepassing. Het is belangrijk een beleid te
voeren dat gericht is op het voorkomen van het toepassen van
Middelen en Maatregelen.
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Met betrekking tot behandeling en resocialisatie/rehabilitatie:

— Aandacht voor een goed werkklimaat, voor alle werknemers
belangrijk, levert ook een belangrijke bijdrage aan de
mogelijkheden voor een kwalitatief goede hulpverlening aan
cliënten.

— Tekort aan personeel leidt regelmatig tot uitval van therapieën en
activiteiten. Regelmatig is het gevolg daarvan dat cliënten worden
opgesloten op hun kamer. In het weekend zijn er extra tekorten.
Dergelijke problemen vragen op verschillende niveaus om meer
aandacht.

— De wachtlijsten en drempels voor reso-voorzieningen in de
forensisch psychiatrische centra dienen te worden opgelost.

— Het is belangrijk dat er wat betreft de drugsproblematiek goede
samenwerking ontstaat met instellingen voor drugshulpverlening.

— Er is scholing nodig van de medewerkers op het gebied van
rehabilitatie.

— Er is verdere uitbreiding van het aantal RIBW-plaatsen voor
cliënten uit de forensische psychiatrie nodig, onder meer met
speciale groepen voor deze doelgroep en met HAT eenheden.

— De mogelijkheid van een forensisch resocialisatie instituut en van
residentiële reclassering, met minder nadruk op psychiatrische
inbedding, zou verder onderzocht moeten worden als aanvulling
op het huidige aanbod.
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Lijst gebruikte afkortingen

ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder

APZ Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis

BOPZ Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische

ziekenhuizen

CCR Centrale Cliënten Raad

DAC Dagactiviteitencentrum

FCZ Flexibele Continue Zorg

FOBA Forensische Observatie- en Behandelafdeling

FPA Forensisch Psychiatrische Afdeling

FPC Forensisch Psychiatrisch Centrum

FPK Forensisch Psychiatrische Kliniek

GGzE Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven

KZ-maatregel Strafrechtelijke machtiging! last tot plaatsing

voor één jaar

LPR Landelijke Stichting van Patiënten- en

Bewonersraden

OB Onder bewindstelling

PMT Psychomotorische Therapie

RIBW Regionale Instelling Beschermende Woonvormen

RIAGG Regionale Instelling Ambulante Geestelijke

Gezondheidszorg

RVT Reglement Verpleging ter beschikkinggestelden

STB Speciale Teambespreking
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Bijlage

Maatregelen van klinisch opgenomen patiënten

Civielrechtelijke titels
Maatregel Interne rechtspositie

1. IBS (Inbewaringstelling) BOPZ
2. RM (Rechterlijke Machtiging) BOPZ

* voorlopige machtiging (maximaal een halfjaar)
* machtiging tot voortgezet verblijf (verlenging)
(maximaal 1 jaar; n 5 jaar verlenging met
steeds 2 jaar)

3. RM op eigen verzoek (minimaal een halfjaar, BOPZ
maximaal 1 jaar).

4. Vrijwillig: in geval zich tijdens de behandeling WGBO
de noodzaak voordoet om dwang toe te passen
(d.w.z. Middelen en Maatregelen en/of dwang-
behandeling: dus behandeling tegen de wil van de
patiënt), dan wordt bij een acute noodsituatie een
inbewaringstelling aangevraagd, en wanneer het
niet direct acuut is, een rechterlijke machtiging.

N.B. Civielrechtelijke titels komen in de forensische psychiatrie met name
voor wanneer patiënten overgaan naar de reguliere GGZ, of in
combinatie met Pro fustitia-plaatsingen en plaatsingen volgens art. 15
lid 5 van de Penitentiaire Beginselenwet.
N.B. WGBO: Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst.

Strafrechtelijke titels
Maatregel Interne rechtspositie

5. TBS (Terbeschikkingstelling) met bevel BOPZ *

tot verpleging
6. KZ (strafrechtelijke machtiging/last tot BOPZ BOPZ

plaatsing voor een jaar) (Art. 37 WvS)
7. PIJ: Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen BOPZ *

8. Pro Justitia rapportage (art. 196 Sv) WGBO **

9. TBS zonder bevel tot verpleging met voorwaarden WGBO
10. TBS waarvan de verpleging voorwaardelijk WGBO

beeindigd is

163



11. Art. 13 Beginselenwet (observatie voor
Rechtspositie afhankelijk
7 weken, te verlengen met 4 weken)
van titel van vrijheidsbeneming

12. Art. 15 lid 5 Penitentiaire Beginselenwet (al dan WGBO
niet in combinatie met RM > in dat geval BOPZ)

13. Bijzondere voorwaarde (zie 1. bij ambulant) WGBO
14. Schorsing preventie hechtenis met bijzondere WGBO

voorwaarde

*Bij TBS met bevel tot verpleging en PIJ geldt voor verlofontslag niet de
BOPZ. Een aanvraag voor (‘proefverlofgaat via het Ministerie van
Justitie.
** Net als bij 4. geldt dat in geval zich tijdens de behandeling de
noodzaak voordoet om dwang toe te passen, bij een acute noodsituatie
een inbewaringstelling wordt aangevraagd, en ingeval de situatie niet
direct acuut is, een rechterlijke machtiging.

Maatregelen in de ambulante behandeling

1. Bijzondere voorwaarde in het kader van een combinatie van een
onvoorwaardelijk en een voorwaardelijk strafdeel (gedurende de
proeftijd).

2. TBS zonder bevel tot verpleging met voorwaarden.
3. TBS in (proefiverlofsituatie (waarbij verpleging nog gaande is).
4. Voorwaardelijke beëindiging van de verpleging bij een TBS.
5. Voorwaardelijk ontslag of verlof in het kader van een

civielrechtelijke of strafrechtelijke machtiging.
6. Ondertoezichtstelling bij jeugdigen.
7. Voorwaardelijk proefverlof in het kader van een PIJ-maatregel bij

jeugdigen.
8. Art. 43 lid 3 (in laatste fase van de detentie na de selectieprocedure

door het Penitentiair Selectie Centrum voor 6 maanden
dagbehandeling).

9. Schorsing preventieve hechtenis met bijzondere voorwaarde.
10. Voorwaardelijk sepot.

(Overgenomen uit informatiebrochure FPC Eindhoven)
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