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Hoof dstuk 1 
Inleiding & probleemstelling 

In het begin van de jaren negentig blijken de dan in gebruik zijnde Extra Beveiligde 
Inrichtingen (EBI's) niet te voldoen. Deze EBI's waren destijds extra beveiligde 
afdelingen in normale penitentiaire inrichtingen. Een reeks gewelddadige 
ontsnappingen uit deze inrichtingen maakt duidelijk dat vluchtgevaarlijke 
gedetineerden op een andere wijze dan in deze EBI's gedetineerd zouden moeten 
worden. De Tweede Kamer geeft aan dat deze ontsnappingsgolf met langer 
aanvaardbaar is. De commissie Hoekstra wordt in het leven geroepen om een 
oplossing te vinden voor dit probleem. De commissie concludeert in haar rapport dat 
de manier waarop de EBI's leunen op de beveiliging van de instelling waar ze deel 
van uit maken, de belangrijkste oorzaak is van de mogelijkheden tot ontsnappen uit 
deze EBI's. De veiligheid is zo sterk als de zwakste schakel, concluderen zij (Rapport 
van de Evaluatiecommissie Beveiligin.gsbeleid Gevangeniswezen 1992). Om deze 
gewelddadige ontsnappingen in de toekomst te voorkomen zou er een tweetal nieuw 
te bouwen EBI's moeten verrijzen, volgens de beveiligingsmodaliteit van 
concentratie met roulatie. Dit houdt in het kort in dat er gekozen zou moeten worden 
voor het concentreren van vluchtgevaarlijke gedetineerden in twee instellingen waar 
men een roulatiesysteem toepast, niet alleen van uit oogpunt van de veiligheid, 
maar ook vanwege afwisseling voor gedetineerden. 
Als overgangsmaatregel wordt in augustus 1993 in Vught de Tijdelijk Extra 
Beveiligde Inrichting (TEBI) in gebruik genomen en in 1994 geevalueerd door de 
Directie Delinquentenzorg & Jeugdinrichtingen (DJI). Geconcludeerd wordt dat er 
qua veiligheid duidelijk vooruitgang is geboekt met ingebruikneming van de (T)EBI. 
Daarnaast worden echter verbeteringen nodig geacht in de manier waarop het 
personeel omgaat met gedetin.eerden wanneer deze laatsten zich terugtrekken en 
wordt de liaisonfunctie tussen personeel en psydioloog/ psychiater benadrukt, om 
bijtijds te kunnen ingrijpen wanneer het niet goed gaat met een gedetineerde. Ook 
wordt er gesproken van een methodestrijd tussen diegenen die vin.den dat de strenge 
veiligheidsregels altijd moeten gelden en anderen die denken dat in sommige 
gevallen de regels jets soepeler moeten worden gehanteerd. Dit leidt tot aanbeveling 
van een regimedifferentiatie in de nieuw te bouwen EBI's. 
In augustus 1997 wordt de nieuwbouw in Vught in gebruik genomen. Van het 
voornemen een tweede EBI te bouwen wordt afgezien daar het aantal gedetineerden 
dat in aarunerking komt voor de EBI afneemt en de bouwkosten van de EBI in Vught 
hoger uit zijn gevallen dan gepland. De (T)EBI blijft in gebruik om als buffer te 
dienen wanneer het aantal EBI plaatsingen het aantal beschikbare plaatsen overstijgt. 
In november 1997 brengt het CPT (European Comittee for the Prevention of Torture 
and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) een bezoek aan de EBI en de 
(T)EBI in Vught. Dit bezoek blijft nog lang naklinken in de gangen van de EBI en 
(T)EBI. De commissie concludeert onder meer dat het nodig is onafhankelijk 
onderzoek te verrichten naar de psychische conditie van gedetineerden in de EBI in 
Vught. De conclusie van de conunissie over het regime luidt als volgt: 
"...the CPT has been led to conclude that the regime currently being applied in the (T)EBI 
and EBI could be considered to amount to inhuman treatment." (CPT rapport, 1998). 
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In 1998 brengt de Centrale Raad voor Strafrechttoepassing verslag uit van haar 
bezoek aan de EN in Vught. Zij onderschrijft het belang van het uitvoeren van 
onderzoek naar de psychische en psychosodale conditie van gedetineerden in de 
EN, maar komt in tegenstelling. tot de CPT verder tot de condusie dat er 
inspanningen geleverd worden voor een goed psychosociaal klimaat Daarbij komt 
voor het personeel als tekortkorning naar voren dat het spontaan 
gedetineerdencontact binnen de EBI gemist wordt. Het gebouw maakt het zeer 
moeilijk om 'spontane' contacten te hebben met gedetineerden. Het belangrijkste 
pijnpunt voor gedetineerden is de beperking en sterke controle van contacten tussen 
gedetineerden onderling en met de buitenwereld. Daamaast wordt het visiteren 1  
door hen als vervelend ervaren (rapport CRS van bezoek aan de EBL 1998). 
In 1999 brengen de affaire rond een Turkse gedetineerde en de uitlatingen van earl 
van de geestelijk verzorgers de gemoederen wederom in beroerirtg. De Turkse 
gedetineerde overlijdt aan verwondingen opgelopen in een gevecht met een 
medegedetineerde binnen de muren van de EBL waarbij de penitentiair 
inrichtingswerkers (piw'ers) niet bij machte zijn om op tijd in te grijpen. Een van de 
geestelijk verzorgers komt in een persoonlijk conflict met de humaniteit van het EBI 
regime door zijn contacten met onder andere Kobus L. Hij brengt dit naar buiten in 
de media. 
Tot zover de ontwikkelirtgen die vooraf gaan aan het vooronderzoek wat nu voor u 
ligt. 
Aan het Academisch Centrtun voor Sodale Wetenschappen van de Katholieke 
Universiteit Nijmegen is de opdracht verleend een vooronderzoek uit te voeren naar 
de zorg voor de psychische conditie in de ES! in Vught en naar de haalbaarheid van 
een hoofdonderzoek naar de effecten van verblijf in de EBI op de psychische conditie 
van gedetineerden. Het verslag hiervan ligt nu voor u. 

De vragen die in dit rapport beantwoord worden zijn de volgende: 

a) 	Welk beleid wordt in de EBI gevoerd inzake de zorg voor de psychische amditie van 
gedetineerden en hoe wordt dit in de pralctijk vormgegeven? 

Is empirisch onderzoek naar de mogelijke effecten van een extra beveiligd regime op de 
psychische conditie van (a-) gedetineerden mogelijk en haalbaar en zo ja hoe? 

De vraagstellirtg a) heeft een beperkte reikwijdte en client daarom toegelicht te 
wordert. Het EBI beleid heeft een aantal uitgangspunten ten aanzien van zorg voor 
gedetineerden, maar ook ten aanzien van veiligheid en beheersbaarheid. In sommige 
gevallen kan het veiligheidsbeleid in strijd zijn met een optimale zorg voor de 
psychische conditie. In andere gevallen zal het veiligheidsbeleid wellicht zodanig 
stresserend werken op de conditie van gedetineerden, dat extra zorg noodzakelijk is. 
Beslissingen betreffende veiligheid en de mogelijke (negatieve) effecten daarvan op 
de psychische conclitie van gedetineerden vormen niet het onderwerp van studie in 
dit rapport. Het in verbartd brengen van het EBI beleid ten aanzien van zorg voor de 
psychische conditie komt aan bod in een eventueel hoofdonderzoek. We lcijken naar 

I Met visiteren worth onderzoek aan lichaam en kleding bedoeld, waarbli gedetineerden zich van hun kkding 
ontdoen, de kleding gecontroleerd wordt en alle lichaamsholtes wonden gecontroleerd door dienstdoende piw'ers. 

4 



beleidsintenties en beleidsuitvoering in beschrijvende zin, niet naar de uitwerking 
van deze zorg. Uit dit rapport kan dan ook met de conclusie getrokken worden dat 
het beleid in de EBI en de uitvoering daarvan goed of slecht is. Een beoordeling van 
het beleid is expliciet geen onderwerp van studie. In dit rapport wordt enerzijds een 
beschrijving gegeven van datgene wat op papier aan beleid is voorgenomen en 
anderzijds van wat in de praktijk gedaan wordt en door de betrokkenen als zorg 
wordt gedefinieerd. We doen in dit onderzoek geen uitspraken over de kwaliteit van 
deze zorg en ook niet over het effect van deze zorg. Dit zijn evaluatieve elementen 
die in een beschrijving vermeden worden. 

In hoofdstuk 2 wordt het eerste deel van de eerste vraag betreffende het beleid 
besproken. We zullen aan de hand van documentenonderzoek beschrijven wat op dit 
moment het feitelijk beleid is ten aanzien van de zorg voor de psychische conditie 
van gedetineerden in de EBI in Vught. 
In hoofdstuk 3 beschrijven we het beleid zoals dat in de praktijk wordt uitgevoerd. 
Door middel van participerende observatie, interviews en documentenonderzoek 
brengen we in beeld hoe het beleid ten aanzien van zorg in de praktijk wordt 
uitgevoerd. 
In hoof dstuk 4 wordt vraagstelling (b) beantwoord. We presenteren bier het ontwerp 
voor een onderzoek waarmee ons inziens de vraag positief beantwoord kan worden. 
In hoofdstuk 5 geven we de belangrijkste bevindingen samenvattend weer en sluiten 
we af met een discussie. In de loop van dit onderzoek hebben we de hulp 
ingeschakeld van een drietal exteme deskundigen. Te weten: een criminoloog, een 
ethicus en een gezondheidsjurist. We hebben hen gevraagd naar zaken die van 
belang zouden kunnen zijn voor eventueel vervolgonderzoek. De antwoorden op 
deze vragen hebben we verwerkt in de discussie van hoof dstuk 5. 
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Hoof dstuk 2 
Beleid ten aanzien van de zorg voor de psychische conditie. 

De EBI is een penitentiaire instelling waar het primaat ligt bij de veiligheid. De EBI is 
gebouwd als reactie op een spiraal van geweld en ontsnappin.gspogingen uit andere, 
minder beveiligde instellingen. Vanuit dit gezichtspunt was het toentertijd 
noodzakelijk een inrichting in het leven te roepen die dit soort ontsnappingen 
onmogelijk zou maken, met een sterk beperkend regime, waarin de nadruk zou 
liggen op veiligheid. In dit hoof dstuk wordt beschreven, welke 
beleidsuitgangspunten in de EBI gehanteerd worden ten aanzien van de zorg voor de 
psychische conditie van gedetineerden. 

******* 

2.1 Methode 

Om het beleid inzake de zorg voor de psychische conditie in kaart te brengen, hebben 
we een vijftal beleidsdocumenten grondig bestudeerd. Deze zijn: (1) Het rapport 
Projectgroep Ontwikkeling EBI regime; (2) Het rapport Regime Omschrijving Unit 5 
(indusief reader); (3) De tussenevaluatie opleidingstraject aan de Deue' van 
Circon; (4) Het rapport Model Huisregels Extra Beveiligde Inrichting; (5) De handleiding 
Instructie Personeel Unit 5; B regime. De laatste twee rapporten bevatten zeer 
gedetailleerde beschrijvingen van de regels, maar niet van hun uitgangspunten. We 
hebben deze beide daarom niet afzonderlijk in het rapport beschreven. 
Wij hebben op twee manieren het bedoelde beleid in deze stukken proberen op te 
sporen. Ten eerste is gezocht naar wat ten aanzien van dit beleid expliciet en met zoveel 
woorden in de genoemde rapporten wordt geschreven. Omdat dit in veel organisaties 
vaak slechts zeer ten dele gebeurt, hebben we daarnaast gekeken naar zaken waaruit 
een impliciet beleid aangaande de zorg voor de psychische conditie kan worden 
afgeleid. Daar waar onduidelijkheid bestond over de vraag of iets nu wel of niet als 
officieel beleid kan worden aangemerkt, hebben we deze vraag voorgelegd aan de 
directeur van unit 5. Dit is gedaan teneinde een consequent onderscheid te kunnen 
maken tussen beleid en de uitvoering daarvan, zijnde een centraal onderscheid in het a-
deel van de probleemstelling. Voorkomen moet bijvoorbeeld worden dat elke 
gevestigde prakiijk op de werkvloer wordt betiteld als beleid. 
Om het zoeken naar indicaties van zorg voor de psychische conditie te richten en 
aldus te verbeteren en te vergemakkelijken, hebben we een heuristisch schema 
opgesteld waarin wordt gevisualiseerd binnen welke domeinen van de EBI deze zorg 
in potentie zoal naar voren kan komen (zie figuur 2.1). Dit model is als het ware een 
bril geweest waarmee we naar de genoemde documenten zijn gaan kijken. We 
veronderstellen in dit schema dat er een onderscheid bestaat tussen psychisch 
welbevinden en psychische gezondheid. De aanduiding psychische conditie is geen 
psychologisch begrip, maar is gebruikt omdat er in de vraagstelling over gesproken 
wordt. Het begrip (geestelijke) gezondheid heeft meerdere definities van breed naar 
smal. In dit rapport wordt het begrip in engere zin gebruikt, waarbij gezondheid een 
continuum vormt met gezondheid aan de ene pool en ziekte, psychische 
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Figuur 2.1 Domeinen van zorg voor de psychische conditie binnen de FBI 
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stoomis, psychopathologie aan de andere pool. Om van een psychische stoomis te 
kunnen spreken moet aan drie voorwaarden zijn voldaan: 
1. Er moet sprake zijn van subjectieve of objectieve hinder, lijden bij de betrolckene of 
zijn omgeving; 
2. Er moet sprake zijn van afwijlcing van een sociale norm, van wat in de 
samenleving als normaal geldt; 
3. Er moet sprake zijn van een geheel van verschijnselen dat ook bij andere personen 
als storend wordt aangetroffen en dat past in een door deskundigen geaccepteerd 
ordeningskader. 
Het psychisch welbevinden heeft vooral te maken met de wijze waarop de persoon 
in staat is de uitdaging the het leven hem stelt het hoof d te bieden; evenwicht kunnen 
vinden tussen draaglast en draaglcracht. Coping is een term die voor het in 
overeenstemming brengen van draagkracht en draaglast eveneens wordt gebruikt. 
De definitie van 'sense of coherence' van Antonovski verduidelijkt dit. Antonovsky 
(in van Dierendonck 1999) definieert gevoel van coherentie Ms volgt: 

a global orientation that expresses the extent to which one has a pervasive, enduring though dynamic feeling of 
confidence that: 
1. The stimuli deriving from one's internal and external environments in the course of living are structured, 
predictable end explicable; 
2. The resources are available to one to meet the demands posed by these stimuli; 
3. These demands are challenges, worthy of investment and engagement." 



Dit algemene onderscheid tussen psychische gezondheid enerzijds en welbevinden 
anderzijds vinden we van belang, daar de aard van de zorg die de verschillende 
betrokkenen vanuit hun professie kunnen bieden, verschilt. De arts en de 
psycholoog/ psychiater zullen zich meer bezig houden met gezondheidsaspecten die 
verbonden zijn met de psychische conditie van gedetineerden in de EBI; aspecten in 
preventieve en curatieve zin. Maar we realiseren ons hierbij wel dat het algemene 
beleid van het gevangeniswezen niet gericht is op behandeling van psychische 
stoornissen in de gevangenissettin.g. Voorts onderscheiden we de verschillende 
vormen van hulpverlening die verder mogelijk zijn binnen een penitentiaire 
inrichting zoals: maatschappelijk werk, geestelijke verzorging, kunstzinnige 
vorming, sport en onderwijs. Deze hulpverleners kunnen een bijdrage leveren am 
het in overeenstemming brengen van draagkracht en draaglast voor een 
gedetineerde. Daarnaast speelt de omgang met en bejegening van gedetineerden 
door piw'ers een belangrijke rol. Ook zouden spanningen tussen gedetineerden 
onderling kunnen leiden tot een verslechtering van het psychisch welbevinden van 
een gedetineerde. Het regime, de regels die gehanteerd worden en de 
handelingsruimte (of het gebrek daaraan) die er is in de praktijk om de regels uit te 
voeren, vormen respectievelijk het regime en het sociaal klimaat. De laatste twee 
categorieen die we onderscheiden zijn materieel van aard: het gebouw, de 
voorzieningen binnen dat gebouw en de mate waarin men gebruik km maken van 
die voorzieningen. Onder voorzieningen verstaan we onder andere de 
mogelijkheden die er zijn om contacten te hebben met de buitenwereld, de fadliteiten 
voor sport of de mogelijkheden tot gebruik van de keuken. 

****.*** 

2.2 Resultaten 

Projectgroep Ontwikkeling EBI Regime 

In het rapport van de Projectgroep Ontwikkeling EBI Regime (POER 1995), wordt 
aandacht besteed am de te kiezen koers in de nieuwbouw van de EBI. 
Over het algemeen spreekt uit dit stuk een bewustzijn ten aanzien van het 
spanningsveld tussen beveiliging en htunaniteit. Het beleid van de EBI berust op een 
aantal peilers. Deze peilers zijn weliswaar primair opgezet om de veiligheid te 
waarborgen, maar er wordt steeds ook rekenschap gegeven van het feit dat de 
veiligheid niet ten koste mag gaan van een humane vorm van detentie. De auteurs 
menen dat vanuit de verantwoordelijkheid van het gevangeniswezen voor de 
gedetineerden, juist bij een zo beperkend regime, de zorg voor de psychosociale 
kwaliteit van het regime voortdurende aandacht verdient. Hieronder wordt in het 
rapport verstaan dat gedetineerden: a) zowel fysiek als geestelijk actief moeten 
kunnen zijn, b) zich serieus genomen moeten weten, c) gegarandeerd een minimum 
am privacy moeten hebben en d) door rniddel van hun gedrag invloed moeten 
kunnen blijven uitoefenen op hun detentiesituatie zoals: uitplaatsing, 
regimedifferentiatie (POER 1995 bijlage II, blz. 1). 
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Er wordt in het rapport aandacht besteed aan aspecten die moeten zorgen voor een 
goed psychosociaal klimaat. Dit vatten we eveneens op als zorg voor de psychische 
conditie. Hierbij komen de overlegstructuren, de hulpverlening en de regimaire 
modules binnen de EBI aan bod. De overlegstructuren zijn in prirtcipe gelijk aan die 
van overige inrichtingen (Psychosociaal team (PST), het gedetineerdenberaad, het 
unitoverleg en het teamoverleg). 
Daar waar het gaat om zorg en hulpverlening staan de interacties tussen personeel 
en gedetineerden en de systematische sturing hiervan door het personeel centraal. Zo 
kan het personeel volgens de projectgroep de irtteracties in goede banen leiden 
(bijlage II blz. 2). Een professionele houding is hierbij cruciaal. In een normale 
detentiesettirtg kan het regime gedifferentieerd warden om het gedrag van een 
gedetineerde te beinvloeden. Deze mogelijkheden zijn niet aanwezig binnen de EBI. 
Daarom is het volgens de auteurs van belartg dat er extra integratie van het 
afdelingsbeleid en de psychosociale zorg plaatsvindt. 
De hulpverlening heeft een beperkte doelstelling en is formeel van karakter. 
Primair wordt gesteld dat naast het voorkomen van ontvluchting er geen 
inhoudelijke doelstellingen am de hulpverlening kunnen worden verbonden. Het 
verblijf in de EBI moet dan oak nooit langer duren dan vanuit vlucht- en 
maatschappelijk risico strikt noodzalcelijk is, volgens het rapport. De hulpverlening 
heeft een bescheiden ambitieniveau en is gericht op coping, crisisinterventie en 
spanrtingsreductie (evenwicht tussen draaglcracht en draaglast). Gedragsverandering 
en verwerking van infrapsychische problemen behoren niet tot de 
zorgdoelstellingen. Resocialisatie en reintegratie dienen elders plaats te vinden. 
Verwerking van psychische trauma's en dergelijke, behoren niet tot de 
zorgdoelstelling binnen de EBI. We vinden dit een beperkirtg van de zorg voor de 
psychische conditie in het beleid van de EBI. Aileen als er crises optreden wordt er 
irtgegrepen en voor het overige wordt energie gestoken in het in overeenstemming 
brengen van draaglcracht en draaglast. 
Niet alle gedetineerden hebben dezelfde stralcheid en striktheid van de regels nodig, 
stelt het rapport van DJI dat in 1994 de (T)EBI evalueerde (Verhagen & van Grunsven 
1994). Hieruit komt het denken in regimaire modules voort. In POER wordt dit 
advies overgenomen en geconcretiseerd. Een drietal modules: igeindividualiseerd, 
ibeperkf en 'vrij' worden door de Projectgroep Ontwilciceling EBI Regime naar voren 
geschoven. Hier spreekt duidelijk zorg uit ten aanzien van de psychische conditie. 
Het is onnodig stresserend om gemeenschapsgeschikte gedetineerden onder 
dezelfde omstancligheden te detineren als gedetineerden the daarnaast een 
duidelijker beheersrisico vormen. 

Module vrij: 
Dreiging alleen van buitenaf, individueel gemeenschapsgeschilct 
KenmerIcen: groepsgrootte 6 bewegingsvrijheid groter dan in beperlct regime, 
deuren open gedurende het dagprogramma, bezoek zonder glaswand 
toegestaan, fysiek contact met kinderen mogelijk. 

Module beperkt: 
Dreiging ook van binnenuit, maar wel in staat om met andere gedetineerden te 
verkeren. 
Kenmerken: groepsgrootte 4, overwicht van piw, bezoek achter glas. 
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Module geindividualiseerd: 
Naast de dreiging van binnenuit vormen deze gedetineerden ook een extra 

• beheersrisico. Ze zijn niet gemeenschapsgeschikt. 
Kenmerken: groepsgrootte: 2 a 3 regime gelijk aan module beperkt. 

Concluderend over het rapport POER is er een aantal din.gen te zeggen over de zorg 
voor de psychische conditie. Over het algemeen zijn de auteurs zich bewust van het 
dilemma veiligheid versus humaniteit. Er worden mogelijke oplossingen 
aangedragen voor problemen ten aanzien van het psychosociale klimaat. Dit 
bewustzijn van de noodzaak tot humane invulling van detentie binnen de gestelde 
veiligheidseisen is het centrale thema na de veiligheid zelf. Het rapport POER grijpt 
qua uitgangspunten ten aanzien van zorg voor de psychische conditie terug op het 
rapport van de commissie Hoekstra en brengt de uitkomsten van dat rapport in 
verband met de ervaringen die tot dan toe door het personeel zijn opgedaan tijdens 
de (T)EBI. Op deze wijze worden voorstellen gedaan voor beleid ten aanzien van het 
bewaren van een goed psychosociaal ldimaat in de EBI. Dit stuk moet echter nog wel 
gezien worden in de chronologie van de ontwiklceling van de EBI. Het is geschreven 
ten tijde van de (T)EBI, voor ingebruiknerning van de EBI. Beleidsaanbevelingen in 
dit rapport zijn nog niet het definitieve beleid wat in de EBI gevoerd zal gaan 
worden. Het volgende beleidsdocument bevat de meer officiele regime omschrijving 
voor de EBI. Hierin worden beleidsuitgangspunten van het POER rapport 
beoordeeld en gewogen en het definitieve beleid van de EBI uiteengezet, Hieronder 
valt ook het beleid ten aanzien van de zorg voor de psychische conditie. 

Regimeomschrijving Unit 5 

De regimeomschrijving Unit 5, zijnde de regimeomschrijving van de EBL is verdeeld 
in een reader en de regimeomschrijving zelf. We beginnen met de reader en 
behandelen daama de regimeomschrijving. De reader begint met de tekst: 

"In de (T)EBI dient een systematisch en consequent veiligheidsbeleid gevoerd te worden zonder hierbij 
inhumaan te worden. Daar waar de invloed van een beslissing ten aanzien van de veiligheid van de 
inrichting vrij nauwkeurig aangegeven kan worden, blijkt dit voor de gevolgen op het psychosociale klimaat in 
de inrichting een stuk moeilijker".(Reader Regime Omschrijving Unit 5p. 1). 

Hieruit spreekt dat het management zich bewust is van het belang van een goed 
psychosociaal klimaat in de EBI. 
In de eerste paragraaf wordt aangegeven wat zorg voor-, en intensieve begeleiding 
van gedetineerden inhouden. Dit zijn maatregelen die het management voorstaat om 
ervoor te zorgen dat gedetineerden zich ook op langere termijn staande kunnen 
houden binnen het beperkte regime van de EBI. Hierbij worden de volgende 
aspecten opgesomd die we als beleid ten aanzien van zorg voor de psychische 
conditie kunnen aarunerken: 

- Wekelijks Overleg van het Psycho Medisch Team waar steeds het psychische en medische functioneren van 
alle gedetineerden en de mogelijk bij hen bestaande problematiek zvordt besproken. 

- Afdeling van 6 gedetineerden heeft 1 afdelingshoofd dat nauw contact onderhoudt met gedetineerden. 
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- Tweewekelijks gedetineerdenberaad, waar de sfeer op de afdelingen en het functioneren van individuele 
gedetineerden wcrrdt besprolcen. Elke gedetineerde wordt minstens eats per 4 weken besprolcen aan de hand 
van zijn dagrapportages. 

- Dagmpportages en weekrapportages worden samengevat in eat maandrapportage die in het 
gedetineerdertberaad wordt besproken. 

- Elke 6 maanden wordt de noodzaak tot verblijf binnen de EBI getoetst aan de hand van select iecriteria. 
- Er is frequent crverleg met de directeuren van andere inrichtingen. 
- Met het hoofdkantoor DJ1 vindt veelvuldig overleg en afstemming plaats over de gang van zaken met 

betrekking tot de (T)EBI. 
(Reader bi) Regime Omschrijving Unit 5 pag. 1) 

De belangrijkste bijdrage am het psychosociale ldimaat en dus am de zorg voor de 
psychische conditie, wordt volgens de auteurs geleverd door de piw'ers the dagelijks 
omgaan met de gedetineerden. Volgens hen leidt het investeren in normale contacten 
met gedetineerden, het bieden van sttuctuur en het consequent toepassen van de 
regels door piw'ers, tot een reductie in gevoelens van onveiligheid en onzekerheid 
onder gedetineerden (met andere woorden een verbetering van de psychische 
conditie). De ervaringen die door de piw'ers zijn opgedaan in de tijd van de (DEBI 
worden hierbij door hen als oiunisbaar gezien. 
Net beleid zoals dit in het rapport regimeomschrijving unit 5 naar voren komt, is 
gebaseerd op het rapport POER, man er zijn ook enkele wijzigingen ten opzichte 
van dit rapport. Zo is het Dossierhouderschap komen te vervallen. In het rapport 
POER wordt namelijk voorgesteld dat eon piw'er de centrale figuur wordt ten 
aanzien van een gedetineerde (de dossierhouder). Dit wordt niet als beleid gebruikt 
in de ES!, omdat het huidige beleid ten aanzien van de contacten the piw'ers 
onderhouden met gedetineerden, voldoende waarborg is voor een goed 
psychosodaal ldimaat in de EBI, zo stelt men in het rapport. 
Uit overweging van zorg —zo zeggen de auteurs- wordt oak het voorgestelde remote-
control principe verlaten (het onbegeleid transporteren van gedetineerden). In 
principe is het mogelijk om een gedetineerde geheel onbegeleid door het gebouw te 
laten bewegen, maar als van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt dan zouden 
contacten met piw'ers zodanig afnemen dat juist het psychosociale klimaat er onder 
zou lijden, zo vreest men binnen de EBI. Hieruit spreekt dat het management van de 
EBI bezig is met zorg voor het psychosociale ldimaat door te willen investeren in 
goede contacten tussen piw'ers en gedetineerden. 
Ook de gekozen groepsgrootte voor het standaard 'beperkte' regime is een keuze die 
gedeeltelijk vanuit het oogpunt van zorg is genomen. Door de groepsgrootte tot 
maximaal vier te vergroten ( ten opzichte van maximaal drie in de (T) ES!) blijft goed 
contact tussen piw'ers en gedetineerden mogelijk, zonder dat oncontroleerbare 
groepsprocessen onder gedetineerden spanningsverhogend werken op de afdeling 
(Regimeomschrijving Unit 5, 1997, blz. 4). Hieruit spreekt dat men probeert geen 
onnodige spanningen tussen gedetineerden te laten ontstaan en een groepsgrootte 
voor te staan die het in goede banen leiden van de contacten tussen piw en 
gedetineerden optimaliseert, zonder de groepen onnodig klein te laten zijrt. 
Een negatieve uiting van zorg vinden we in de beslissing dat in eerste instantie de 
differentiatie in drie regime-modules niet wordt overgenomen. De module 'vrij' 
wordt niet toegepast evenmin als de module egeindividualiseerd' (regime C en 
regime A). De argumenten die worden aangevoerd zijn voor het C-regime: dat er op 
dit moment geen groep samengesteld km worden the voor een C-regime in 
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aanmerking zou komen, dat een groepsgrootte van zes feitelijk averechts zou werken 
en meer spanningen zou opleveren, zodat de overplaatsing naar een reguliere 
gevangenis met een regime voor beperkt gemeenschapsgeschikten de voorkeur zou 
verdienen boven plaatsing in een C-regime binnen de EBI. 
Met name het laatste argument is problematisch, omdat de kans om invloed uit te 
oefenen op de eigen detentiesituatie nihil is, wanneer het maatschappelijk risico van 
ontvluchting of de dreiging van buitenaf blijft bestaan. De gedetineerde kan dan zelf 
geen invloed meer uitoefenen op zijn detentiesituatie en zal op grond van externe 
factoren in een regime verblijven. Dit is in strijd met het uitgangspunt van het eerder 
besproken rapport POER, waarin gesteld wordt dat een van de waarborgen voor een 
goed psychosociaal ldimaat in de EBI is dat de gedetineerde actief invloed moet 
kunnen uitoefen op zijn detentiesituatie (POER 1995). 

Het uitgangspunt van de EBI ten aanzien van het dilemma tussen veiligheid en 
htunaniteit is ook te lezen in het rapport van de cornmissie Hoekstra: 

'Het detentiebeleid ten aanzien van deze vluchtgevaarlijke gedetineerden client primair en zeer in het bijzonder te 
berusten op een systematisch en consequent veiligheidsbeleid, binnen de grenzen waarvan een humaan regime 
moet worden gevoerd'. (Commissie Hoekstra 1992; Regimeomschrijving Unit 5 1997 pag. 7). 

Hieruit spreekt een bewustzijn van dit dilemma en het wordt zelfs tot onderwerp 
van beleid gemaakt: het zo humaan mogelijk maken van de detentiesituatie van 
gedetineerden in de EBI binnen de grenzen van het veiligheidsbeleid. Daarnaast 
wordt wel heel uitdrulckelijk gesteld dat de veiligheid het primaat heeft binnen de 
EBI, wat blijkt uit het volgende citaat: 

'Samenvattend kan gesteld worden dat dit pakket aan maatregelen (t.b.v. de veiligheid) ontstaan is vanuit 
ervaringen met betrekking tot ontsnapping en/of gijzeling uit de eerdere EBI's. Deze ontsnappingen en 
gijzelingen vloeiden voort uit onderlinge organisatie al of niet met hulp van buiten op die momenten dat er 
leemte was in de beveiliging zowel in gebouwelijk als in technisch opzicht of naar personeelsleden. Bijstelling op 
bovengenoemde punten zou een teruglceer betelcenen naar een eerdere en cmveilige situatie' (p11). 

Binnen het strenge veiligheidsbeleid is getracht het regime zo mild mogelijk te laten 
zijn. Dit komt onder andere tot uitdrukking in • de opmerkingen in de tweede 
paragraaf van hoofdstuk 2 onder de kopjes 'gebouwelijke situatie', 'programmatische 
situatie', 'advisering en hulpverlening', 'contacten met buiten en bejegening' door 
professioneel personeel. Daar is uit af te leiden dat het 'zo leefbaar mogelijk maken' 
van het regime qua intentie voorop staat, hoewel dit steeds binnen de grenzen van 
het vigerende veiligheidsbeleid moet worden gezien. 

Gebouw: 
In de EBI is gepoogd in het gebouw een sfeer van openheid te creeren. Doordat men 
voordelen opnoemt ten aanzien van de oude detentiesituatie in de (T)EBI, kan 
worden afgeleid dat het management zich bewust is geweest van mogelijke 
stresserende elementen die een gevangenisgebouw met zich meebrengen: de cellen 
in de EBI zijn anderhalf maal groter dan die van de (T)EBI en hebben een eigen 
douche. Er zijn twee gemeenschapsruimten per afdeling en een aparte fitnessruimte 
daar waar er in de (T)EBI maar een gemeenschappelijke ruimte was, die tevens als 
fitnessruimte dienst deed. Per afdeling is er een gemeenschappelijke keuken waar 
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gedetineerden eten voor zichzelf en voor elkaar kunnen klaarmaken. Er is een 
luchtplaats per afdeling en een gemeenschappelijke buitenplaats die geschikt is voor 
sport. De verbetering van faciliteiten, de gebruikmaking van moderne techniek, in 
combinatie met gebruilanaking van veel glas en ruimtelijkheid, leveren volgens de 
auteurs van de regimeomschrijving een aanzienlijke verbetering op in de 
leefbaarheid van het EN gebouw ten opzichte van de (T)EBI. Op eert kritische manier 
stellen de onderzoekers, dat verbeteringen ten opzichte van een oude situatie niet 
automatisch zullen leiden tot een ideale situatie in gebouwelijk opzicht. 

Prograrnma: 
Vooral in het dienstvak Vorming Educatie en Recreatie (VER) ziet het management 
van unit 5 mogelijkheden om het humane karakter van detentie in de EN te 
versterken (blz. 12). De activiteiten rondom VER vallert uiteen in: onderwijs, 
bibliotheek, muziek en crea-activiteiten. Ook het beoefenen van sport wordt als een 
belangrijk middel gezien om de situatie humaan te laten zijn. Elke afdeling beschikt 
over eigen fitnessapparatuur. Daarnaast kan er groepsgewijs in de sportzaal gesport 
worden en beschikt men over een gemeenschappelijke buitenplaats waar eveneens 
gesport kan worden. 
Toelichting: Sporten kan twee maal per week Ein uur onder begeleiding plaatsainden, eenmaal groepssport in de 
sportzaal, einmaal fitness op de afdeling. Na inlevering van de arbeid kan de resterende voor arbeid 
gereserveerde tijd besteed warden win sport (fietsen op de hometminer en lopen op de loopbartd). Er kunnen acht 
boeken per week geleend warden via de bibliotheek. Muzielcondenvijs en schilderen vind einmaal per week plains 
in de bezoekruimte. Op cel kan gebrulic gemaakt warden van een gitaar of een crea-box' met telcen en 
schilderspullen. 

Advisering en hulpverlening: 
Ten aanzien van adviserirtg en hulpverlening is in het rapport een aantal 
maatregelen genoemd die we kunnen betitelen als beleid ten aanzien van zorg voor 
de psychische conditie. Gedetineerden hebben de mogelijkheid om telefonisch 
contact te hebben met en bezoek te hebben van hun raadsman. Telefonisch: eenmaal 
per week 10 minuten en eventueel, tegen inleverirtg van reguliere belbeurt met 
familie, meerdere keren per week. Daamaast is er de mogelijkheid voor bezoek aan 
arts, tandarts, fysiotherapeut en kapper. 
Ads laatste wordt de mogelijkheid tot consult aan de volgende hulpverleners 
genoemd: de geestelijk verzorger, de maatschappelijk werker, de psycholoog en de 
psychiater. 
Toelichting: De bezoelcen aan kapper, fysiotherapeut en verpleger of arts zijn altijd ander begeleiding van twee 
piw'ers en vinden geboeid plaats. Het contact vindt plaats op afspraak middels een verzoekbrie fie. Er bestaat de 
mogelij7cheid om een vertrouwelijk gesprek met de arts, of verpleegkundige te hebben in de bezoekruimte. Bezoek 
aan psycholoog, maatschappelijk werk en geestelijk verzorger gebeuren op afspraak, zijn vertrouwelijk en vinden 
plaats in de bezoekruimte (op verzoek van hulpverlener of op verzoek van gedetineerde). Bezoek van psychiater op 
indicatie van psycholoog. 

Bejegening door professioneel personeel: 
Het beleid ten aanzien van de bejegenirtg van gedetineerden in unit 5 richt zich 
voornamelijk op de professionele houdirtg die piw'ers moeten aannemen. De 
houding van het personeel dient professioneel te zijn om zo naast een veilige 
werkomgeving ook een goede bejegening van gedetineerden mogelijk te maken en 
een professionele gesprekspartner te kunnen zijn voor de dagelijkse beslommeringen 
op de afdeling in materieel en emotioneel opzicht (blz. 13). Door begeleidirtg en 
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trainingen verkrijgen en onderhouden piw'ers deze vaardigheden. De doelstellingen 
van de trainingen en de bedoelde professionaliteit zullen nader worden beschreven 
in de volgende paragraaf, waar een document over de trainingen van Circon onder 
de loep wordt genomen. 

Samenvattend zijn er twee aspecten, die de inspanning ten aanzien van zorg voor de 
psychische conditie weergeven. Allereerst de gebouwelijke component, waar 
gestreefd is naar een leefbaarder gebouw in vergelijking met de (T)EBI. Daarnaast is 
er een personeelsaspect te onderscheiden, waarbij het gaat om de professionele zorg 
voor een goed psychosociaal klimaat in de dagelijkse omgang met gedetineerden 
binnen het strenge veiligheidsregime van zowel piw'ers als dienst en hulpverleners. 
In de Regimeomschrijving Unit 5 (1997) is een duidelijk bewustzijn bij het EBI 
management te constateren ten aanzien van de noodzaak voor zorg voor de 
psychische conditie. In het rapport wordt hiervoor consequent de term: 
'psychosociaal klimaat' gebruikt. Uit het rapport van de projectgroep spreekt, dat 
men biruien de EBI bezig is met het leefbaar houden en leefbaarder maken van de 
EBI. In zowel gebouwelijk als regimair opzicht wordt zorg voor een leefbaar ldimaat 
uitgesproken. 
Op een punt is het beleid in de regimeomschrijving strijdig te noemen met zichzelf. 
Daar waar het gaat om de invloed die een gedetineerde zou moeten kunnen 
uitoefenen op de regime-zwaarte. Dit is niet mogelijk, wanneer dreiging van 
buitenaf, of maatschappelijke onrust de basis vormen van verlenging van iemands 
verblijf in de EBI. In dat geval wordt goed gedrag van een gedetineerde binnen de 
EBI met beloond. 

Tussenevaluatie Opleidingstraject "Veiligheid aan de deur" van Circon 

In de Tussenevaluatie Opleidingstraject "Veiligheid aan de deur" van Circon (1997) 
wordt beschreven wat de stand van zaken is in het opleidingstraject dat speciaal voor 
EBI piw'ers is ontwildceld. In dit document worden de doelstellin.gen van deze 
trainingen geevalueerd. Het concept waar de trainingen van Circon mee van start 
gingen, het concept van het 'dynamisch beveiligen', wordt in dit stuk nader 
gespecificeerd. 
Het project "veiligheid aan de deur" is een initiatief geweest van het management 
van de EBI om de professionele bejegening van gedetineerden binnen de EBI vorm te 
geven door een training voor EBI piw'ers te ontwikkelen. De belangrijkste 
doelstelling van het project was: 

"Het hanteren van veiligheidsrisico's in dagelijkse contacten met gedetineerden in de EBI,.. (teneinde).. piw'ers 
weerbaar te maken in het contact met een gedetineerde aan de deur" (pagina 1). 

Om dit te bewerkstelligen is een viertal kerncompetenties in het voortraject 
opgesteld, waarover piw'ers van de EBI zouden moeten beschikken om hun taak 
naar behoren te kuruien uitvoeren. Ze werden onder een referentiekader geplaatst, 
het begrip "dynarnisch beveiligen". Dit concept wordt in het rapport als volgt 
omschreven. 
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"Dynamisch beveiligen omvat het hele proces van: 
- het verzamelen en verwerken van informatie die leidt tot een concreet plan (doelbepaling) in het contact met 

de gedetineerde, 
- het uitooeren van procedures met aandacht voor de kwaliteit van het contact en de risico's daarin 

(gevaarstelling), 
- het observeren van het verloop van het contact (feiten, interactie en rlectie) en het eventueel bijstellen van 

de strategie op basis van het verloop, en 
- het vastleggen van deze infonnatie over het proces in de vorm van een rapportage die kan warden gebruikt 

als relevante infonnatie ten behoeve van verdere contacts met deze gedetineerde of gedetineerden in het 
algemeen (beleid)" 

(Tussenevaluatie 	aan de deur'pagina 2). 

Hieruit spreekt zorg voor de gedetineerden. Het formuleren van 
contactdoelstellingen in relationele zin geeft aan dat er aandacht is voor de manier 
waarop de piw'ers het beste met gedetirteerden zouden kunnen omgaan. Het 
uitvoeren van de procedures met aandacht voor de kwaliteit van het contact is een 
doelstellirtg waar zorg uit spreekt. Eveneens is het bijstellen van de 
contactdoelstellingen op basis van het verloop van het contact een punt waar zorg uit 
spreekt voor een goed psychosociaal klimaat. 
Na het formuleren van de kerncompetenties is ook een aantal 
vaardigheidsdoelstellingen geformuleerd the de basis hebben gevormd van de 
opleiding en training van de piw'ers. Vier onderwerpen komen hierbij aan bad: a) 
contact maken, b) omgaan met tegenwerIcing, c) omgaan met manipulatie en d) 
gedragsobservatie en gedragsrapportage. Hier zijn naar onze menirtg impliciet 
aspecten aan de vaardigheidsdoelstellingen verbonden the duiden op zorg voor de 
psychische conditie. 
Ten eerste wordt het opstellen van contactdoelstellingen per gedetineerde, zowel qua 
procedures, als ook in relationeel opzicht genoemd. In deze contactdoelstellingen die 
in samenwerIcing met de psycholoog zijn opgesteld zit een element van zorg. Hierin 
wordt duidelijk dat per gedetineerde wordt bekeken op welke manier men het beste 
met hem kan omgaan. 
Ten tweede wordt bij het omgaan met tegenwerking genoemd: 'het bewust zijn van 
en het kunnen aansluiten bij de belevirtg/ emotie van een gedetineerde (waarbij men 
zich eveneens bewust is van het 'zero-tolerance' beleid ten aanzien van de uitvoering 
van de regels)'. Naast het consequent toepassen van de regels is het dus voor piw'ers 
van belang om zich te kunnen verplaatsen in de belevingswereld van de 
gedetineerde, the bepaalde regels als heel vervelend km ervarert. Deze beide 
voorbeelden duiden naar onze mening op bewustzijn ten aanzien van het dilemma 
veiligheid en humaniteit. 
Daarnaast zijn genoemde vaardigheidsdoelstellirtgen ook overheersend van aard: de 
regie in handen kunnen houden, gedetineerden tot de orde kunnen roepen, een 
gesprek met een gedetineerde te alien tijde kunnen stoppen, de doelstelling in een 
gesprek kunnen bewaren en het gesprek kunnen sturen. Am de ene kant vraagt dit 
inlevingsverrnogen van de EBI piw'er. Am de andere kant moet de piw'er. 
beschildcen over autoriteit en een natuurlijk overwicht. Naar onze mening stellen 
deze vaardigheden hoge eisen am de capaciteiten van de EBI piw'ers. 
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2. 3 Totaalbeeld 
In dit hoof dstuk hebben we gekeken naar de zorg voor de psychische conditie van 

. gedetineerden in de EBI, zoals dat in de beleidsdocurnenten is geformuleerd. Op 
papier wordt blijk gegeven van het spanningsveld tussen veiligheid en hurnaniteit. 
De maatregelen ten aanzien van veiligheid staan volgens de in dit hoof dstuk 
besproken documenten een humane invulling van detentie met in de weg. Op een 
aantal terreinen wordt aandacht geschonken aan de zorg voor de psychisdie conditie 
van gedetineerden. We vatten dit hieronder samen. 
Piw'ers 
Er is door middel van exteme trainingen inspanning gepleegd om de penitentiair 
inrichtingswerkers (piw'ers) professioneel te laten omgaan met gedetineerden, 
waarbij de bejegening centraal staat. De professionele bejegening wordt verwoord in 
het begrip dynarnisch beveiligen. Een viertal kemcompetenties wordt de piw'ers 
bijgebracht om zorg te dragen voor het goede en duurzame verloop van de 
dagelijkse contacten. De piw'ers zijn de spil in het zorgbeleid door de dagelijkse 
omgang met- en de rapportage over de gedetineerden. De vier kemcompetenties zijn 
in het kort: a) doelbepaling van het contact met gedetineerden, b) uitvoering van 
regels met aandacht voor de kwaliteit van het contact en risico's in het contact, c) 
observatie van het verloop van het contact, d) rapporteren over het contact met 
gedetineerde en eventueel bijstellen van contactdoelstellingen op basis van het 
verloop. 
Gebouw: 
Voor het EBI gebouw heeft de (T)EBI als uitgangspunt gediend, waarbij een aantal 
verbeteringen zijn nagestreefd en gerealiseerd. Meer licht in het gebouw, meer 
celruimte, douche op cel, eigen TV, betere sport en fitnessfaciliteiten en meer 
bezoekruimtes zijn hier voorbeelden van. 
Hulpverlening: 
Vanuit de hoek van de hulpverlening wordt op twee manieren met gedetineerden 
omgegaan. Op psychologisch/psychiatrisch vlak worden gedetineerden tijdens hun 
detentie gevolgd in het Psychomedisch Overleg; een overlegorgaan waarin 
tweewekelijks alle gedetineerden besproken worden. De hulpverlening richt zich 
voomamelijk op crisisinterventie en het in overeenstemming brengen van 
draagkracht en draaglast. Verder is erop initiatief van de gedetineerde de 
mogelijkheid tot individuele gesprekken met hulpverleners. 
Voorzieningen: 
Vooral op gebied van het dienstvak Vorming Educatie en Recreatie zijn er 
inspanningen geleverd om de detentie hummer te maken. De mogelijkheid tot 
deelname aan: kunstzinnige vorming (muziek en schilderen/ tekenen), onderwijs en 
sport zijn hier voorbeelden van. 

Op een punt is het beleid zoals geintendeerd strijdig met zichzelf, te weten waar het 
gaat om de invloed die een gedetineerde zou moeten kunnen uitoefenen op de 
regime-zwaarte. Dit is voor zover de onderzoekers weten onderdeel van het beleid. 
Wanneer dreiging van buitenaf of maatschappelijke onrust de basis vormen van 
verlenging van iemands verblijf in de EBI kan men niet actief invloed uitoefenen op 
de detentiesituatie. In dat geval wordt goed gedrag van een gedetineerde binnen de 
EBI met beloond. 

******* 
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Hoof dstuk 3 
Beleidsuitvoering 

3.1 Methode 

Voor het onderzoek naar de uitvoering van het beleid hebben we gebruik gemaakt van 
de volgende bronnentriangulatie: interviews, observaties en schriftelijke documenten. 
Voor dit drietal is op de eerste plaats gekozen omdat elk een eigen deel van de te 
onderzoeken werkelijkheid kan blootleggen. Zo is bijvoorbeeld bejegenin.g van 
gedetineerden door piw'ers waarin zich een zorg voor psychische conditie, 
respectievelijk een ontbreken daaraan, kan manifesteren een gedragsvariabele, 
waarvoor observatie in principe een sterker middel is dan interview. Maar interviews 
zijn weer onontbeerlijk als we gedragsmotieven willen kennen en als we willen weten 
hoe het personeel omgaat met inddenten en crisisbeheersing, aangezien zich deze in de 
looptijd van de veldwerkfase met of in beperkte mate voordoen. Hetzelfde geldt 
wanneer we motieven van gedragingen willen leren kennen. Een tweede argument 
voor bronnentriangulatie is dat de genoemde bronnen elk hun eigen sterkten en 
zwakten hebben. Zo kan het gevaar van strategisdie antwoorden bij interviews worden 
verzacht door daarnaast een docuinenten-onderzoek te doen waar dit probleem niet of 
nauwelijks speelt, alsook observaties waar dit mechanisme minder en in ieder geval 
anders speelt. 

Interviews 

Er zijn bij 17 personen interviews afgenomen, waarvan 13 uit de geleding van het 
personeel en 4 uit de categorie gedetineerden. We hebben hierbij gekozen voor de 
methode van het vrije attitude interview, waarbij we werkten met halfgestructureerde 
kwalitatieve interviews. Tevoren zijn enkele globale vragen en onderwerpen in een 
topidijst zijn geformuleerd respectievelijk geselecteerd, die als leidraad dienden voor 
het gesprek (zie bijlage II). Voor deze interviewvorm is om de volgende redenen 
gekozen. Een van de doelen van de interviews was te achterhalen wat personeel en 
hulpverleners zelf wel en met rekenen tot 'zorg voor psychische conditie. Voor het 
blootleggen van deze abstracte en vaak impliciete variabele, die doorgaans geen 
onderdeel uitmaakt van iemands bewuste leefwereld, leek een volledig vooraf 
gestructureerd interview te weinig fledbel. We hebben ruimte ingebouwd zodat de 
respondenten gaandeweg het interview voor zichzelf dingen duidelijk konden krijgen, 
respectievelijk zich bepaalde zaken konden gaan realiseren en onder woorden konden 
brengen. Voor een volledig vrij interview is niet gekozen omdat er tevoren een 
duidelijk zoekprofiel was. 
De geinterviewde personeelsleden zijn als volgt geselecteerd. Op de eerste dag van ons 
bezoek aan de EBI is duidelijk geworden dat twee van de vier afdelingen binnen de EBI 
sterk van elkaar verschillen, te weten afdeling A en afdeling C. Om met een beperkt 
aantal interviews toch een beeld te kunnen krijgen van de variatiebreedte van zorg voor 
de psychische conditie, hebben we gekozen voor de opzet van maximaal contrast. 
Afdeling A kenmerkt zich als een moeilijke afdeling qua gedetineerden. De groep 
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omvat slechts drie personen (januari, februari 2000). Dit zijn personen die uit andere 
groepen zijn overgeplaatst omdat ze daar niet in de groep konden functioneren. 
Volgens de instelling zijn dit gedetineerden die beter functioneren wanneer ze 
intensiever benaderd warden door het personeel en beperkter omgang hebben met 
medegedetineerden. Afdeling C kenmerkt zich als een maldcelijke afdeling qua 
gedetineerden. De gedetineerden accepteren elkaar, recreeren samen, sporten samen en 
wisselen hun Icranten en tijdschriften met elkaar uit Deze afdeling loopt heel soepel. 
Afdelingen B en D bevinden zich qua soepelheid van functioneren tussen de uitersten 
van afdeling A en C in. Niet alle gedetineerden hebben er regelmatig omgartg met 
ellcaar, maar er is wel sprake van groepsvorming. EnIcele gedetineerden op de 
afdelingen B en D hebben wel wat extra aandacht nodig, maar kunnen redelijk 
functioneren. 
De te interviewen afdelingshoofden, piw'ers en gedetineerden hebben we om het 
maximaal contrast goed in beeld te lcrijgen uit de afdelingen A en C geselecteerd. Een 
afdelingshoofd van afdeling A en een van afdeling C. Eveneens hebben we Twee 
piw'ers geinterviewd van dezelfde afdelingen. De piw'er van afdeling A was aanwezig 
tijdens het team-overleg dat de onderzoeker die het veldwerk deed heeft bijgewoond 
en die op basis daarvan uitgenodigd voor een interview. De piw'er van afdelirtg C is de 
onderzoeker tegen het lijf gelopen in de bewaarderswacht en vanwege zijn rustig, kalm 
maar ook verbaal vaardig optreden uitgenodigd voor een gesprek. Eveneens zijn van 
afdeling A en C, aselect, twee gedetineerden gekozen. De twee eerst gekozen 
gedetineerden weigerden daarbij hun medewerlcing. 
Om onze blik niet te zeer te beperken tot de afdelingen A en C, hebben we van de twee 
andere afdelingen elk een gedetineerde geinterviewd, alsook een extra piw'er van 
afdeling B. Earl van de gedetineerden van afdelingen B en D liet de onderzoeker 
schriftelijk weten graag aan het onderzoek te willen meewerken en de andere 
gedetineerde werd de onderzoeker aanbevolen door het personeel. 
Om een veelomvattend beeld te krijgen van de uitvoering van het beleid ten aanzien 
van de zorg voor de psychische conditie, hebben we naast piw'ers getracht om de 
geledingen van hulpverlening en zorg zoveel mogelijk in kaart te brengen Omdat niet 
alle personeelsleden geInterviewd konden worden hebben we voor de volgende 
functionarissen gekozen 

Unit directeur 
Psycholoog 
Geestelijk verzorger 
Maatschappelijk werker 
Docent Kunstzirunige vorming (VER) 
Sportinstructeur 
Verpleegkundige 
Afdelingshoofd (afd. A & C) 
Piw'er (Md. A, B, C) 
Gedetineerde (Md. A, B, C, D) 

Vanwege de duur van het onderzoek hebben we ervoor gekozen om zoveel mogelijk 
geledingen van het personeel te irtterviewen, zonder hierbij representativiteit na te 
streven. Dit heeft als gevolg dat de grootste categorie van het personeel, te weten de 
piw'ers ondervertegenwoordigd zijn in de interviews, gezien hun grate aantal in de 
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EBI. Door middel van tiangulatie hebben we echter ook tilt andere bronnen informatie 
omtrent hurt bijdrage aan de zorg voor de psychische conditie van gedetineerden. Zo 
hebben we twee observaties van de dienst van piw'ers verricht en verschillende 
rapportages over gedetineerden bestudeerd. 
Bij de keuze voor de te interviewen personeelsleden zijn we beperkt in het aantal 
interviews wat maximaal haalbaar was. Vanwege de beperkte tijdsduur van het 
onderzoek is ervoor gekozen om niet meer dan 16 personen te interviewen. Daarnaast 
hebben we bij de keuze van de respondent de afweging gemaakt wie het langst in 
dienst was, of het meeste contact had met gedetineerden wanneer er meerdere 
personen deze • functie uitoefenden (geestelijke verzorging, Vorming Educatie en 
Recreatie). 
Het afnemen van de interviews zorgde over het algemeen niet voor grote problemen. 
De enige uitzondering daarop was een interview met een van de gedetineerden, die een 
extreem wantrouwen koesterde jegens de inrichting daar waar het ging om het 
opnemen van de interviews. Met de instelling was overeengekomen dat de 
onderzoeker gebruik zou maken van de faciliteiten van de inrichting voor wat betreft 
de opnames van de interviews met gedetineerden. De gedetineerde verkeerde in de 
veronderstelling dat alles wat hij zou zeggen tegen hem gebruikt zou gaan worden. Op 
de verldaring van de onderzoeker dat dit zeer zeker niet zou gebeuren werd met 
ongeloof gereageerd. Uiteindelijk heeft het interview plaatsgehad, zij het op moeizame 
wijze. Na afloop van het interview heeft de onderzoeker de directie verzocht om een 
aanvullende interviewgelegenheid zonder toezicht, zonder camera en zonder opname 
om aan de wensen van de gedetineerde tegemoet te komen. Hier werd door de unit 
directeur mee ingestemd. De gedetineerde stemde in eerste instantie in met dit voorstel, 
maar liet de volgende dag weten geen gebruik meer te willen maken van deze 
mogelijkheid. Toen de onderzoeker vroeg om nadere uitleg van dit besluit gaf de 
edetineerde te kennen dit niet meer te willen toelichten. Het interview is wel 

meegenomen in de analyse daar het ondanks de bovengenoemde verstoring goed 
bruikbaar was. Een gedetineerde reageerde verbolgen toen de onderzoeker zijn aanbod 
tot medewerking aan het onderzoek afsloeg. Deze gedetineerde was duidelijk 
misnoegd met de gang van zaken in dit onderzoek; niet een selectie, maar alle 
gedetineerden moesten gehoord worden naar zijn mening. We hebben zijn verzoek om 
een interview met gehonoreerd vanwege de beperkte tijd die ons ter beschikking stond. 
De interviews zijn alle opgenomen op band en verbatim uitgewerkt door een extern 
bureau. De documenten die na deze bewerking ontstonden zijn bestudeerd. Vanwege 
tijdgebrek hebben we ons moeten beperken tot een globale analyse van deze 
documenten. De interviews vormen zo'n rijke bron van informatie dat we voorstellen 
deze nader te analyseren in een eventueel vervolgonderzoek. Het beeld dat nit de 
interviews naar voren komt is naar onze mening een gedetailleerd en 
waarheidsgetrouwe weergave van de gedachten van het personeel over zaken ten 
aanzien van: zorg voor gedetineerden, hulpverlening voor gedetineerden, contacten 
van hulpverlening en piw'ers met gedetineerden, omgaan van het personeel met een 
verslechtering in het contact met gedetineerden, omgaan van het personeel met een 
verslechtering in psychische conditie van gedetineerden en de rol van psycholoog en 
psychiater in de zorg voor de psychische conditie van gedetineerden. Ook positievere 
onderwerpen zoals wat er allemaal wel kan binnen de EBI en waarom volgens het 
personeel bovenmatige inspanningen worden verricht om de detentie zo aangenaam 
mogelijk te maken en te houden komen aan bod. Eveneens wordt de andere kant van 
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het verhaal belicht in de interviews met de gedetineerden. Zij vertellen hun ervaringen 
in de EN. Bij deze vier interviews is echter wel beperkend, dat als onderwerp van 
gesprek niet de klachten over het systeem als uitgangspunt zijn genomen, maar een 
inventarisatie van een 'normale' EBI dag centraal heeft gestaan. 

Observaties 

Gekozen is om twee keer een dagdeel mee te lopen op een afdeling bij de normale 
uitvoering van de dagtaalc van twee ciienstdoende piw'ers. Daarbij vervulde de 
observator zoveel mogelijk de rol van zuivere toeschouwer. Dat wil zeggen, hij gedroeg 
zich zo neutraal mogelijk, daarbij zorgend om zo weinig mogelijk op te vallen en zoveel 
mogelijk op de achtergrond te blijven. Dit om de normale procesgang zo weinig 
mogelijk te verstoren en daarmee zo valide mogelijke waamemingen te kunnen 
verrichten. 
De betreffende afdelingen en de dagdelen zijn op basis van de volgende overwegingen 
gekozen. De dagen maandag tot en met donderdag zijn gekozen omdat op die dagen 
het normale dagrooster wordt gehanteerd. Op vrijdag, zaterdag en zondag wordt een 
wee_kendrooster gebruikt. De late dienst van 15:00 tot 21:00 werd geselecteerd, omdat 
op afdeling A in de ochtend vrijwel geen activiteit plaatsvindt. De gedetineerden van 
afdelirtg A blijven 's ochtends doorgaans in bed liggen. Omdat we —naast de normak 
gang van zaken op een afdeling- vooral de interacties tussen piw'ers en gedetineerden 
zouden willen observeren, hebben we ervoor gekozen de middag/ avonddienst te 
observeren. De dagen zijn gekozen op basis van de ruimte die er was in de 
interviewplanning. Daarnaast is de gedetineerdenzaalsport geobserveerd. Eveneens 
zijn de twee belangrijkste overlegmomenten van het personeel in de EN bijgewoond, 
orn dew overlegmomenten in beeld te brengen, te weten het team overleg en het 
gedetineerdenberaad. 

Documenten 

Eat belangrijk deel van de in dit kader bestudeerde documenten bestond uit dag-, 
week- en maandrapporten. Hieruit werd op toevalsbasis een steelcproef getrokken, en 
wel uit het totale materiaal uit de weken vier, vijf en zes van de afdelingen A en C, ciit 
laatste wederom vanuit overweging van maximaal contrast. We hebben de volgende 
rapportages opgevraagd: drie dagrapportages van elk van de afdelingen A en C, den 
weelcrapportage van elk van de afdelingen A en C en tenslotte 64n maandrapportage 
over de maand januari (de meest recente maandrapportage) die alle afdelingen beslaat. 
Eveneens zijn de verslagen van het Psycho Medisch Overleg bestudeerd (PM0). Deze 
verslagen beslaan de periode november 1998 tot januari 2000. 
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3.2 Interviews 

Hulpverleners 

Aartgaan.de de hulpverleners hebben we gesproken met de geestelijke verzorgirtg, 
het maatschappelijk werk, de psycholoog en de verpleegkundige. 
Uit de gesprekken komt een beeld naar voren waarin duidelijk wordt dat de 
hulpverleners in grote lijnen actief proberen in contact te komen cq te blijven met 
gedetineerden. Dit zien de hulpverleners over het algemeen als het zwaartepunt van 
hun zorg; in gesprek raken met gedetineerde en zo een relatie opbouwen en daar 
inhoud aan geven. In het contact met een gedetineerde ontwikkelt zich meestal een 
relatie. In het meest positieve geval loopt het ongeveer als volgt. De zorg/het contact 
begint vaak vrijblijvend, begint als instrumentele hulp, bijvoorbeeld het regelen van 
jets voor een gevangene. Dit contact breidt zich gaandeweg uit naar meer 
persoonlijke inhoud van de gesprelcken, zoals een discussie over tradities aan de 
hand van een gelezen boek. Dit langduriger contact kan op een gegeven moment 
zelfs therapeutisch werken op een cognitief niveau. Bijvoorbeeld, de gedetineerde 
komt er achter dat hij na zijn straf zal proberen terug te keren naar zijn familie in 'X', 
waar zijn criminele netwerk zich bevindt. Zo ziet hij het verband tussen zijn 
crimineel gedrag en het criminele milieu waarin hij lang heeft verkeerd. 
Een van de hulpverleners verwoordt het bovenstaande als volgt: 

"Zo van nou voor mijn part vraag je een gesprek aan omdat Ajax gisteren heeft verloren en je daar echt niet 
tegen kunt en je even wilt uithuilen, nou dan ben 17c beschficbaar, als je een goeie mop kunt vertellen, je bent 
welkom, maar het gaat dadelijk wel ergens over, want geestelzjke verzorging is dan weliswaar een vrijwillige 
activiteit, maar ze heeft ook wel, het NO niet vrijblzjvend, want 17c ben op zoek naar, ja wat beweegt de man, 
waar is hij mee bezig, waarom is hij daar mee bezig en zou ik daar op de een of andere wijze een herorientatie in 
kunnen aanbrengerz, waarvan 17c dan mag hopen dat dat hem aan het denken zet, respectievelijk dat het 
uiteindelijk enig effect zou kunnen hebben op, in ieder geval het goed doorkomen van de straf en vervolgens 
wellicht een andere visie krijgen hoe in het leven te staan en hoe daar mee om te gaan". 

Negatieve contacten zijn er ook, wanneer een gedetineerde druk legt op de 
hulpverlener, hem woorden of uitspraken in de mond wil leggen. Dan houdt het 
gesprek voor de hulpverlener meestal al snel op. Ook klagen over het systeem wordt 
door de hulpverleners op de lange duur als storend ervaren. Even stoom afblazen is 
prima, maar op een gegeven moment wil de hulpverlener een meer persoonlijke 
inhoud geven aan het gesprek. 
In het geval van een emotionele crisis van een gedetineerde kan er heel snel wat 
geregeld worden voor bezoek van een hulpverlener. Dit kart, warmeer de 
bezoekroosters het toelaten, dezelfde dag nog geregeld worden. Dit kan op verzoek 
van de hulpverlener zelf, op verzoek van gedetineerde of op verzoek van piw'ers 
plaatsvinden. Ook in geval van strafmaatregel in de isoleercel is toch het bezoek van 
een hulpverlener mogelijk. Het maatschappelijk werk heeft met tien van de 
gedetineerden regelmatig omgang; varierend van wekelijks contact tot maan.delijks 
contact. De geestelijke verzorgers hebben in totaal met zeven gedetineerden frequent 
contact, vaak op tweewekelijkse basis. De psycholoog heeft met vijf gedetineerden 
gesprekken; soms elke week, maar daar kan ook best een maand overheen gaan. De 
psycholoog, psychiater, medisch verzorger en de maatschappelijk werker overleggen 
samen in het Psycho Medisch Overleg (PMO). Hier is de geestelijke verzorging niet 
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in vertegenwoordigd. De geestelijke verzorgers zijn overigerts wel vertegenwoordigd 
in het Gedetineerdenberaad. Het PM0 overlegt tweewekelijks over de psychische en 
medische conditie van de gedetineerden in de EBI. Elke gedetineerde komt daarbij 
aan bod, of deze nu wel of geen problemen heeft, of deze nu wel of geen contact 
onderhoudt met de leden van het PM0. 
Beperkingen in de zorg door hulpverleners zijn er eveneens. De natuurlijke contacten 
die men in de (T)EBI bij de luchtkooien kon hebben zijn welhaast orunogelijk. Onder 
natuurlijke contacten verstaat men in de EBI het toevallig tegenkomen van 
gedetineerden in een ruimte waar de gedetineerden en het personeel beide komen. In 
de (T)EBI was dat de centrale binnenplaats, waar de luchtkooien opgesteld stonden. 
Het personeel liep Her geregeld langs op weg naar buiten en konden zo op een 
toevallige, natuurlijke wijze in gesprek raken met gedetineerden over allerhande 
belartgrijke en minder belangrijke zaken. 
De glazen scheidirtgswand bij bezoek van een hulpverlener aan een gedetineerde 
wordt door de hulpverleners als onprettig, of op zijn minst onnatuurlijk ervaren, 
maar er is eveneens opgemerkt dat de afwezigheid van deze scheidingswartd een 
even zo grote belemmering zou kunnen zijn in de gesprekken, gezien vanuit de 
veiligheid van de hulpverlener zelf. Ten aanzien van de psychologische hulp the 
gedetineerden kunnen Icrligert, is er de beperking dat deze hulp gericht is op 
crisisinterventie en het in overeenstemming brengen van draagkracht en draaglast. 
Eventuele medicatie is vrijwillig en kan slechts in uitzonderlijke gevallen worden 
opgelegd. Hulpverlening is in grote lijnen afhankelijk van de wens van de 
gedetineerde zelf. Wil een gedetineerde hulp, dan kan die hem worden gegeven. 
Vraagt de gedetineerde geen hulp, of weigert hij, dan is er alleen interventie mogelijk 
in crisissituaties, wanneer de gedetineerde een gevaar vormt voor zichzell of voor 
artderen. Voor het overige staat het de gedetineerde vrij wel of niet gebruik te maken 
van de geboden mogelijkheden. 

Piw'ers en afdelingshoofden 

Onder piw'ers en afdelirtgshoofden wordt anders gedacht over de zorg voor de 
psychische conditie dan bij de psycholoog of de hulpverleners. Hun eigen taak is het 
contact maken, het proberen een praatje te maken met gedetineerden, het Idjken hoe 
een gedetineerde er bij staat en het daarover rapporteren in de dagrapportages, de 
weekrapportages en de maandrapportages; kortom, de dagelijkse zorg. Hierover 
wordt zowel door de hulpverlening als door het management opgemerkt dat dit in 
de praktijk de spilfunctie is in het zorgbeleid van de EBI. 
De piw'ers signaleren afwijkirtgen in normaal gedrag en rapporteren daarover. Zij 
schakelen hulpverleners in wanneer zij denkert dat de situatie moeilijk wordt. Dit 
kan inhouden dat zij advies vragen aan de psycholoog, hoe men de gedetineerde het 
beste kan benaderen. Ook kunnen de piw'ers de hulp van de psycholoog inschakelen 
wanneer ze denken dat een bezoek aan de celdeur door de psycholoog of psychiater 
noodzakelijk is. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer het personeel vindt dat de 
gedetineerde zich niet normaal gedraagt, of wanneer het minder goed gaat met een 
gedetineerde, maar deze niet te kennen geeft eon van de hulpverleners te willen 
spreken. Of emstiger, wanneer piw'ers denken dat de situatie met een gedetineerde 

24 



uit de hand gaat lopen en gevaarlijk wordt voor het werken op de afdeling, of voor 
medegedetineerden. 
De piw'ers zeggen het prettig te vinden om goede contacten te onderhouden met de 
gedetineerden, omdat dit het werken een stuk prettiger maakt. De trainingen van een 
extern trainingsbureau zijn hierbij als nuttig ervaren doordat deze hen bewuster 
heeft gemaakt van hun eigen gedrag in de contacten met gedetineerden. Hierbij moet 
overigens opgemerkt worden dat er in het begin weerstand bestond bij piw'ers 
tegen het 'dynarnische beveiligen'. In de wandelgangen werd gekscherend 
gesproken over 'Circonnen'. Vlak na de trainingen werd er nogal lacherig gedaan 
over de vaardigheden die het extern trainingsbureau beoogde aan te leren, maar 
inmiddels zeggen de piw'ers en afdelingshoofden dat steeds meer van hun collega's 
de vaardigheden op waarde zijn gaan schatten. Een afdelingshoofd meldt er het 
volgende over: 

lets wat achter de deur zit, dat zien we niet (als iemand uit cel is dan) weet je ook wat, terzminste voor het 
grootste deel, er in hem omgaat, hoe hij erbij staat. ....Dus, het is al zo moeilijk met deze jongen, laten we het dan 
niet nog extra moeilijk maken ....je moet het ook niet zien als socio-achtige toestanden, je moet het gewoon zien 
als, we moeten er lets ?nee, laten we er eens een keer lets mee proberen, in die trant". 

Het aan hun lot overlaten van gedetineerden is er niet bij. Men zegt actief bezig te 
zijn en te blijven om de sfeer en het werk op de afdeling zo goed mogelijk te laten 
verlopen. Afdeling A en C verschillen ook op dit punt sterk van elkaar. Dit verschil 
wordt ook door de piw'ers en afdelingshoofden onderschreven. Het beste is het 
onderscheid samen te vatten in het verschil van werken op de afdelingen zoals de 
onderzoeker dat heeft waargenomen op de afdelingen en zoals ook naar voren komt 
tijdens de interviews. Op afdeling C werkt de piw'er voor de gedetineerden. De 
afdeling runt zichzelf, gedetineerden nemen volop aan alle activiteiten deel en 
hebben daarbij de hulp van bewaarders nodig om van plek A naar plek B te komen. 
Maar ze hebben ook elkaar als gesprekspartners. Op afdeling A werkt men met de 
gedetineerden. Daar probeert de piw'er de gedetineerden te stimuleren om aan 
activiteiten deel te nemen of hen aan te sporen tot correcte omgang met andere 
gedetineerden en met het personeel. De contacten tussen gedetineerden onderling 
zijn op afdeling A minimaal. Enerzijds komt dit door de minimale bezetting van de 
afdeling en an.derzijds door de problemen die deze gedetineerden hebben in de 
omgang met andere gedetineerden. Narcisme, gedeeltelijke decompensatie en 
paranoide waan zijn voorbeelden van de problemen waar gedetineerden van 
afdeling A mee te kampen hebben (gehad). In de praktijk is gebleken dat deze 
gedetineerden erg veel problemen veroorzaakten wanneer ze tussen 'normale' 
gedetineerden verbleven. 

Management 

Het management houdt zich met name bezig met het toezicht op de naleving van 
beleidsafspraken. Niets is zo vervelend als vervloeiing van het beleid, meent de unit 
directeur. Vervloeiing is volgens de directeur het onzorgvuldig of gemakzuchtig 
omgaan met de strikte veiligheidsregels. Als er wijzigingen moeten komen in het 
beleid, dan moet daar eerst overeenstemming over bestaan onder de teams en bij de 
unitdirectie, alvorens dat in de praktijk vorm kan worden gegeven. Voorstellen voor 
wijziging of versoepeling van beleid dienen te worden opgespaard tot een 
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eerstvolgende interne EBI-evaluatie (halfjaarlijks), waama er een besluit wordt 
genomen over dat voorstel. In de pralctijk blijkt echter dat niet alle personeelsleden 
deze weg willen volgen. Een aantal van hen is gaan anticiperen op beleid door 
middel van de herinterpretatie van de regels met betreldcing tot de procedure 'gitaar 
op cel'. De procedure wordt door een aantal piw'ers in de pralctijk anders toegepast 
dan in de regels staat. Omdat het beleid niet offideel gewijzigd is moet nu de 
uitvoering teruggedraaid worden naar de manier zoals die op papier staat 
omschreven. Dit soort vervloeiing dient te worden tegengegaan volgens de unit 
directeue. Hij is van mening dat een regel die omwille van de veiligheid in het leven 
is geroepen pas bijgesteld kan worden wanneer dat goed is beoordeeld en wanneer 
op alle afdelingen dezelfde wijziging kan worden doorgevoerd. 
Het management is van mening dat de regels zoals die er nu liggen goed zijn. Het 
beleid in de EN berust op een aantal peilers van veiligheid waar niet aan getomd 
dient te worden. Dat dit in het verleden wel is gedaan ervaart het management als 
een doom in het oog. De rechter heeft in bepaalde gevallen het bezoek zonder 
glaswand afgedwongen. In de praktijk wordt het gebruilcmaken van deze 
mogelijkheid niet aangemoedigd met als argument dat dit nog zwaarder is clan 
bezoek met glaswand, omdat het toegestane lichamelijke contact tijdens het bezoek 
zich beperkt tot het geven van een hand bij binnenlcomst en vertrek; ldeine kinderen 
mogen niet op schoot genomen of geknuffeld worden en er mag zeker niet gekust 
worden. De directeur formuleert het als volgt. 

"In een babyluier kan senttex of een vuurwapen verstopt worden en je kunt van alles aan elkaar ge -oen via een 
lcus". 

Binnen de grenzen van het veiligheidsbeleid zijn er mogelijlcheden om zorg voor de 
gedetineerden vorm te geven. De taak van de piw'ers is het zorgdragen voor een 
goede bejegening van gedetineerden en een duidelijke rapportage over de 
gebeurtenissen op de werkvloer. Een van de nieuwste ontwikkelingen in de zorg is 
volgen.s de unit directeur de bouw van een 'open' loopgang, om de luchtplaatsen 
heen. Hierdoor is het mogelijk om, net als voorheen het geval was in de (T)EBI, meer 
spontane contacten te creeren tussen gedetineerden en personeel en hulpverleners. 
Dit initiatief is genomen omdat vrijwel al het personeel verbonden aan de EBI het 
wegvallen van de natuurlijke contacten in de EBI als een gemis ervoer. 

Het vakgebied van VER (vorming educatie en recreatie) kent een aantal 
functionarissen: sportinstructie, kunstzinnige vorming (muziek en schilderen) 
onderwijs en de bibliotheek. Voor dit onderzoek hebben we een gesprek gehad met 
de docent kunstzinnige vonning en de sportinstructeur. Uit de gesprekken komt 
naar voren dat de twee vakgebieden veel gemeen hebben. Zowel sport als schilderen 
kennen een aantal gemeenschappelijke functies die voor een gedetineerde de 
detentie dragelijker kunnen maken: 
a) een moment uit je cel zijn, b) een gevoel van eigenwaarde houden/ hervinden 
door intensief bezig te zijn en c) een uitlaatklep voor frustraties, de clruk, de stress 

2  De regel is temggedraaid naar de procedure zoals die op papier staat omschreven. Hierdoor is een van de twee 
gitaarspelende gedetineerden opgehouden met gitaarspelen en in 'hongerstaking' gegaan. 
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(van het regime). Voor de sport komt daar het fysieke element bij en voor de 
kunstzinnige vorming het creatieve element. Beperkingen zijn er zowel voor de 
sportinstructeur en de kunstzinnig vormingsdocent in de manier waarop zij hun 
lessen kunnen geven. Voor de sportinstructie is het grootste probleem dat de 
interactie tussen gedetineerde en sportinstructeur zeer beperkt is. Om goed instructie 
te kunnen geven moet je bij elkaar in de ruimte zijn en dingen voor kumen doen. 
Voor de docent kunstzinnige vorming is het weer lasiig dat een groot deel van de tijd 
voor de lessen op gaat aan het klaar zetten van materialen om in de bezoekruimte te 
kunnen schilderen. Het werken in de bezoekruimte levert echter weinig problemen 
op. De contacten die zij onderhouden met gedetineerden gaan vooral over het werk 
en de sport. 

Uit de gesprekken met gedetineerden blijkt dat op het niveau van de voorzieningen, 
de dagindeling en de mogelijkheden tot activiteiten ontplooien niet veel ontbreekt. 
Aan de andere kant wordt steeds benadrukt dat er van alles ontbreekt. 
Onduidelijkheid omtrent regels en wantrouwen jegens het personeel zijn wat dit 
betreft de duidelijkste ldachten. Deze varieren van milde uitlatingen: ' sommige 
bewaarders zijn goed, andere zijn slecht' , tot extreme uitlatingen: ' ze proberen in je hoofd te 
komen en proberen me te irriteren, met hun gefluit, maar ik laat ze niet toe'. 
Het stelselmatig visiterere wordt door de gedetineerden gekwalificeerd als 
degraderend en onmenselijk. Niet doorsturen van post, incorrect of inconsequent 
handelen van piw'ers als het gaat om regels, zijn veelgehoorde klachten. Waruieer 
het gespreksonderwerp gebracht wordt over wat er allemaal wel kan, dan wordt er 
gezegd dat dat nu juist niet het punt is. Er kan van alles: 'we hebben hier prachtige 
cellen, we kunnen hier per dag veel sporten en koken voor elkaar' . De irritaties richten zich 
met tegen het ontbreken van faciliteiten, maar vooral tegen de sterke controle van 
contacten onderling en met de buitenwereld. 'over alles wordt een rapportje geschreven' 
Hele Heine irritaties blijken in dit sterk gecontroleerde en gereguleerde systeem naar 
boven te komen. Alles is zo gestructureerd en van A tot Z duidelijk, dat de 
gedetineerden zich verder alleen nog kunnen storen aan de ikleine dingetjes'. 
Ten aanzien van de hulpverleners wordt verschillend gereageerd. Een van de 
geinterviewde gedetineerden heeft goed contact met de docent kunstzinnige 
vorming en is daar zeer enthousiast over. Hij geeft aan dat dit de mogelijkheid biedt 
om zichzelf te uiten. Meerdere gedetineerden hebben contact met de maatschappelijk 
werker. Door de gedetineerden wordt het als prettig ervaren om gewone gesprekken 
te hebben van mens tot mens. Een gedetineerde heeft helemaal geen contact met wie 
dan ook van de hulpverlening. Daar heeft hij geen behoefte aan. Drie van de vier 
gedetineerden laten zich gematigd positief uit over de piw'ers: zij doen ook maar 
gewoon hun werk en ze zijn ook maar mensen, sommige goed en sommige slecht. 
Maar er zitten altijd slechten bij: 

"Bewaarders die je uitlokken, die proberen je dingen te laten zeggen waar je een rapport voor krijgt" 

Gedetineerden 

3  Eenmaal per week is er een reguliere visitatie en daarnaast zijn er visitaties wanneer dat nodig geacht worth, 
bijvoorbeeld na een bezoek aan de kapper. 
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De frustratie van gedetineerden richt zich veel meer op 'het systeem' en de regels die 
uitgevoerd moeten worden. 

Voorbeelden van irriterende gebeurtenissen voor gedetineerden zijn: 
• Met ontvangen van post; 
• Onenigheid tussen personeel en gedetineerden over taut er allemaal wel en niet op cel zou mogen 

liggen; 
• Steeds dezelfde spelletjes op de computer; 
• Ontzettend lullige arbeid (haak jes op rails zetten); 
• Bewaarders treiteren de gedetineerde door hem te tang voor een deur te laten wachten; 
• Als je met een cd op de computer wilt werlcen dan moet iedereen de recreatiezaal uit; 
• Afspra ken met bezoek zijn niet goed geregeld (afspralcen met hulpverlening zgn soms niet 

doorgegeven of verlceerd gepland). 

Voorbeelden van grotere irritaties/ problemen zijn: 
• Te vaak visiteren; 
• Bezoek zonder glaswand is een farce (je mag niet eens je kind op schooth 
• le kunt je familie niet te woord staan in je moedertaal; 
• Rapportages die over gedetineerden geschreven worden, worden verdraaid en staan vol met 

leugens; 
• Afgeleid: Het GRIP (Gedetineerden Recherche Infonnatiepunt) is een oncontroleerbare instantie, 

als ik mij hier voorbeeldig gedraag !evert mg dat mks op. 

3.3 Participerende Observatie 

Om een goed beeld te lcrijgen hoe het beleid ten aanzien van zorg voor de psychische 
conditie in de praktijk wordt vormgegeven, hebben we onder meer gebruik gemaakt 
van observaties. Twee keer is een dagdeel meegelopen met piw'ers op de afdeling. 
Daamaast is een tweetal overlegmomenten geobserveerd, te weten het teamoverleg 
en het gedetineerden beraad. Daamaast is het groepssporten in de sportzaal onder 
begeleiding van de sportinstructeur geobserveerd. Ook is een aantal spontane 
gesprelcken en gebeurtenissen in de iwandelgangen' relevant geweest voor het 
onderzoek en als zodanig meegenomen in de resultaten. 
Tijdens de verzamelirtg van gegevens in de EBI zijn er veelvuldig interacties geweest 
tussen personeel en de onderzoeker. Daarbij heeft de onderzoeker, voor zover 
gevraagd, aan de betroldcenen laten weten dat hij een duidelijk beeld wilde Icrligen 
van de dagelijkse gang van zaken binnen de EN, zonder te vermelden dat het hier 
ging om een onderzoek naar de zorg voor de psychische conditie van gedetineerden. 

Een opvallende bevinciing is dat personeelsleden binnen de EN (vooral piw'ers) zich 
in het begin terughoudend hebben opgesteld naar de onderzoeker toe, omdat zij naar 
hurt eigen zeggen de laatste tijd zo vaak in een slecht daglicht zijn gesteld in de 
media. De onderzoeker is regelmatig op de proef gesteld om te Icliken of hij hen goed 
dan wel slecht gezind was. Over het algemeen verdween de achterdocht onder 
piw'ers snel en maakte plaats voor mededeelzaamheid en nieuwsgierigheid naar het 
onderzoek en wat het zou gaan opleveren. 
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Observatie: meelopen op de afdeling A en C 

De belangrijkste eerste indruk van de onderzoekers was die van getraind personeel, 
ook in bejegenend opzicht. De piw'ers waren zeer menselijk in hun reacties: vonden 
het zichtbaar moeilijk wanneer zij onprettig werden benaderd door gedetineerden en 
vonden het prettig warmeer het contact goed verliep. Drie van de vier geobserveerde 
piw'ers probeerden bij elk contactmoment een praatje te maken met de 
gedetineerden (lang of kort). Een piw'er was voor een groot deel afwezig tijdens de 
observatie en maakte minimaal contact tijdens de interacties die deze piw'er had met 
gedetineerden. Het contact bestond uit: het opendoen van het bovenste luikje op de 
celdeur, aanreiken van medicatie, alsjeblieft zeggen en luikje weer dichtdoen. Andere 
uitgebreidere contacten vonden vooral op afdeling A plaats. Flier werd gepoogd met 
alledrie de gedetineerden ook langere gesprekken te voeren. 
Afdeling A en afdeling C verschilden daarbij sterk van elkaar qua werksfeer. Op de 
onderzoeker kwam de afdeling A in gebouwelijk opzicht veel duidelijker onprettig 
over dan op afdeling C terwijl de afdelingen vrijwel identiek te noemen zijn. Het 
gebrek aan menselijke activiteit op afdeling A was daar een van de oorzaken van. Op 
afdeling C vond volop activiteit plaats en het was soms ondoenlijk om alles goed bij 
te houden wanneer een gedetineerde bijvoorbeeld aan het bellen was en drie anderen 
in de recreatiezaal om koffie vroegen. Afdeling C gaf ook een veel ontspannener 
aanblik dan afdeling A. In een ander opzicht was er nog een sterker verschil tussen 
de beide afdelingen. De manier van werken van de piw'ers verschilde hierin dat van 
de piw'ers van afdeling A veel meer vereist werd zich actief bezig te houden met de 
gedetineerden, als gesprekspartner en als grensbewaker van het contact. Op afdeling 
C stonden de activiteiten van piw'ers veel meer in dienst van de wensen van de 
gedetineerden en bepaalden de gedetineerden zelf de actie. Op afdeling A moest 
steeds getracht worden de gedetineerden aan te sporen tot actie of een gesprek. 
De contacten met gedetineerden werden over het algemeen bewust opgezocht zowel 
op afdeling A als op afdeling C. De duur van de contacten werd meestal gestuurd 
door de gedetineerden. Zij gaven aan wel of geen zin te hebben in een gesprek, of 
gaven aan genoeg gepraat te hebben. De onderwerpen van gesprek werden voor het 
merendeel aangedragen door piw'ers het meest op afdeling A. Op afdeling C werd 
heel natuurlijk met elkaar omgegaan, gedetineerden onderling, maar ook de 
contacten tussen piw'ers en gedetineerden. Hierbij was een zeer opmerkelijke 
bevinding dat een gedetineerde veel prettiger naar de piw'ers toe was wanneer de 
onderzoeker uit het zicht was. De aanwezigheid was blijkbaar genoeg om effect te 
hebben op de interacties tussen personeel en gedetineerden. In de overige gevallen is 
daar niets van te merken geweest. Gesprekken varieerden qua inhoud van welk boek 
een gedetineerde aan het lezen was, tot het klagen over het al dan niet mogen hebben 
van vier abonnementen op tijdschriften. 
Contacten met gedetineerden hadden voor piw'ers naast een instrumenteel doel 
("bewaarder ik wil mijn scheerspullen op cel") een aantal andere doelen, te weten: 

- Het achterhalen hoe een gedetineerde 'er bij staat'; 
- Het oplossen van eventuele problemen (klachten behandeling); 
- Het hebben van een gezellig gesprek voeren en daarbij kijken of een 

gedetineerde zin heeft er op in te haken. 
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Contacten met piw'ers hadden voor gedetineerden naast de instrumentele eveneens 
een aantal andere functies, te weten: 

- Net hebben van 'smalltalk'; 
- Uitlaatklep voor frustraties over het systeem; 
- Net uitert van ldachten. 

De interacties tussen personeel en gedetineerden werden onder piw'ers kort 
besproken in de bewaarderswacht (de werkplaats van de piw'ers grenzend aan twee 
afdelingen; twee teams huizen in een bewaarderswacht), ten aanzien van de 
gesteldheid of ontwikkeling van een gedetineerde. Er kon onderscheid gemaakt 
worden in de inhoud van de gesprekken. Aan de ene kant gingen deze over de 
gesteldheid van een gedetineerde (hoe gaat het met hem). Daarnaast gingen de 
gesprelcken tussen piw'ers onderlirtg over de regelgeving omtrent de omgang met 
gedetineerden. In de interacties tussen piw'ers in de bewaarderswacht zijn er geen 
duidelijke verschillen gevonden tussen afdelirtg A en afdeling C. De dienst in de 
bewaarderswacht bestaat uit vijf piw'ers: twee piw'ers per afdeling en een piw'er 
achter de lcnoppen om de deuren te bedienen op de twee afdelirtgen. De piw'ers 
gingen op afdeling A en afdeling C op een zelfde gemoedelijke manier met elkaar 
om. Er werd veel gegrapt en gelachen onderling, maar er werd eveneens veel over 
het werk gepraat. Wanneer er handen nodig waren op de afdeling emaast, werd 
ingesprongen door de piw'ers op de andere afdeling. In de gespreldcen tussen de 
piw'ers onderling in de bewaarderswacht kwam eenzelfde soort 'methodestrijd' naar 
voren zoals die eerder is genoemd in de evaluatie van de (T)EBI (Verhagen (St van 
Grunsven 1994). Er zijn piw'ers die voorstander zijn van een consequente uitvoering 
van regels zonder daarvan af te wijken, en alleen willen afwijken als de regelgevirtg 
formeel gewijzigd is. Anderen zijn van mening dat er soms soepeler kan worden 
omgegaan met gedetineerdert en dat de formele weg een trage en moeizame weg is 
om veranderirtgen door te voeren. Net  meest illustratieve voorbeeld is hierbij de 
procedure gitaar op cel wat in de interviews ook al aan bod is gekomen. Op 
verschillende momenten en door verschillende personen werd gediscussieerd over 
de manier waarop de gitaar op cel aartgeboden zou moeten worden: ofwel met de 
boei-procedure (formele regel) of zonder the procedure, door het boeiluik, wat in de 
praktijk goed blijkt te werken. Een van de piw'ers ging daar stelselmatig over in 
discussie, eerst met de unit-directeur die in de bewaarderswacht verscheen en later 
met een afdelingshoofd. Hierbij moet eveneens worden opgemerkt dat de 
onderzoeker de indruk lcreeg dat zijn aanwezigheid hierbij een rol speelde. Maar 
omdat andere piw'ers er op artdere tijdstippen weer op terug kwamen is het naar 
onze mening een relevant verschil van opvatting tussen piw'ers 
Eat laatste belangrijke opmerking the bij de observaties aan het licht gekomen is, is 
dat op afdelirtg A feitelijk het door POER voorgestelde geindividualiseerde regime 
wordt toegepast (POER; 1995). Dit wordt officieel niet zo genoemd (er wordt van een 
extra zorg afdeling gesproken), maar het verschil met het geindividualiseerd regime 
is naar onze mening mirtimaal. 
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Sport 

Bij de observatie van de sport wordt duidelijk dat meerdere gedetineerden op hoog 
niveau met elkaar sporten. Het spel wat vrijwel altijd gespeeld wordt door de 
gedetineerden is foam-tennis. Dit is een tennisvariant waarbij met een zachte bal 
gespeeld wordt in de sportzaal. Door de beperkingen die er in de zaal zijn, met het 
doorgeven van andere sportmaterialen bijvoorbeeld is uiteindelijk deze tennisvariant 
als standaard over gebleven. Tijdens het sporten kan sportinsfructeur niet in de 
sportzaal kan komen om bijvoorbeeld jets voor te doen, of om materialen uit te 
reiken. Foam-tennis kan van een tot vier personen gespeeld worden. Tijdens de 
observatie worden de gedetineerden na elkaar in de sportzaal gebracht. Daarna 
sporten de twee gedetineerden met elkaar met de nadruk op sporten; er wordt 
weinig met elkaar gepraat. De sfeer is competitief en vriendelijk. Naar het einde toe 
is men fanatieker naar elkaar toe. De interactie tussen sportinstructeur en 
gedetirteerden beperkt zich tijdens de sport tot bemoedigende/ coachende 
opmerkingen. Aileen warmer een van de gedetineerden een racket uit frustratie op 
de grond gooit, wordt hij streng terechtgewezen door de sportinstructeur. Aan het 
einde van de sportles (duur ongeveer 47 minuten) worden de gedetineerden een 
voor een teruggebracht naar de afdeling. In de tijd dat de eerste gedetineerde 'op 
transport' is naar de afdeling, praat de andere gedetineerde uitvoerig met de 
sportinstructeur over de wedstrijd. Over en weer wordt de wedstrijd geanalyseerd 
en geeft de sportinstructeur tips voor verbetering van techniek. Na afloop vertelt de 
sportinstructeur over de beperkingen van gedetineerdensport in de EBI, vooral door 
de beperkte interactiemogelijkheden kun je met echt aan gedetineerdensport doen 
zoals dat op andere units wel kan, waar je met achter glas hoeft te zitten en er niet 
een overtal aan personeel aanwezig dient te zijn wanneer je in een ruimte met een 
gedetineerde bent. 

Team overleg & gedetineerdenberaad 

Het teamoverleg is het overleg wat plaatsvindt tussen afdelingshoofd en piw'ers. In 
sommige gevallen woont een hulpverlener op eigen initiatief de vergadering bij, 
maar dat kan ook op uitnodiging van piw'ers gebeuren. In het geobserveerde overleg 
woont de nieuwe geestelijk verzorger de vergadering bij, om zich te introduceren bij 
de piw'ers. Daarbij is duidelijk merkbaar dat piw'ers argwanend staan ten opzichte 
van de geestelijke verzorging naar aanleidin.g van de uitlatingen van de vorige 
geestelijk verzorger die met zijn opmerkingen in de media de piw'ers naar hun 
oordeel gekwetst heeft in hun 'beroeps-eer'. 

"De nieuwe geestelijk verzorger" voelt als het ware dat wantrouwen nog steeds. Een van de Piw'ers beaamt dat 
en vermeldt dat "de oude geestelijk verzorger" een smerige streek heeft geleverd" 

De vergadering verloopt inhoudelijk ten aanzien van de zorg voor de psychische 
conditie als volgt: 
Voor elke gedetineerde wordt een samenvatting van de afgelopen week voorgelezen, 
uit de dagrapportages. Deze samenvatting wordt in de groep besproken en 
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aangevuld met de nieuwste informatie. Kort wordt gezegd of er nog spedale 
aandacht nodig is voor de gedetineerde, of dat men op de goede weg is. 
Na de besprekirtg van gedetineerden komen regelgevirtg en teamsamenwerking aan 
bod. Onderwerpen die besproken worden zijn de volgende: 
Onduidelijlcheid over de visitatie: wanneer wel, wanneer niet. Men moet uitgaan van 
de maximale veiligheid, maar ook van minimale visitatie. Visitatie ondergaan went 
namelijk nooit wat door iedereen wordt beaamd en aangevuld dat visitatie uitvoeren 
ook nooit went. Contactmomenten tussen gedetineerden en piw'ers hebben duidelijk 
de aartdacht, maar ook de contacten van gedetineerden onderling hebben de 
aandacht. Zo probeert men groepsgewijs TV Idjken te bevorderen, in plaats van 
individueel op cel. Dit wordt gestirnuleerd door de TV constant stand-by te laten 
staan, om zo direct na de arbeid de mensen die kunnen recreeren niet direct op cel te 
laten terugkeren en zodoende het groepsproces te bevorderert. 
Het maandelijks gedetineerdenberaad is eender aan het teamoverleg in die zin dat 
de gedetineerden op dezelfde manier besproken worden, maar dan EN-breed. 
Afvaardiging is er van de verschillende hulpverleners: arbeid, kunstzinnige vorming, 
geestelijke verzorging, psycholoog, verpleegkunclige, maar ook twee piw'ers, alle 
afdelingshoofden, een medewerker van het bureau sociale dienstverlening en de 
unitdirecteur zijn tijdens het geobserveerd overleg aanwezig. In snel tempo worden 
de bijzonderheden van de voorgaande maand besproken en aangevuld met de 
meeste recente informatie van buiten de instelling. Moeilijke gedetineerden worden 
iets Langer besproken. Tips van de psycholoog worden aan de piw'ers meegegeven 
en de suggestie wordt gedaan om een keer langs te komen tij dens het team overleg. 
Er wordt iets langer stilgestaan bij de uitvoering van de procedure: egitaar op cel'. 
Een regel client uitgevoerd te worden zoals in de dienstinstructie of officiele 
wijzigingen daarop beschreven wordt. De te soepele uitlegging van de regels client 
met oruniddellijke ingang te worden teruggedraaid naar de oude procedure. 

******* 

3.4 Documenten 

Dagrapportage, weekrapportage en maandrapportage 

Drie soorten documenten zijn bestudeerd van de afdelingen A en C: a) 
dagrapportages, b) weekrapportages en c) een maandrapportage van alle afdelingen 
samen. De dagrapportages worden door de piw'ers verwerkt tot weelcrapportages. 
De weelcrapportages vormen het uitgangspunt voor de maandrapportages. Steeds 
wordt per gedetineerde gerapporteerd. Ook wordt een totaalbeeld per afdelirtg 
geschetst (sfeerplaatje). Naast de dag week en maandrapportage zijn de 
mededelingen uit de SAC-EN (selectieadviescomrnissie- EBI) d.d. 3 februari 2000 
bestudeerd. 
De bestudeerde documenten laten een beeld zien waarirt een sterk gereguleerde 
rapportagevorm het uitgangspunt vormt van een beleid gericht op 'een vinger aan 
de pols houden'. De belangrijkste punten van zorg voor de psychische conditie 
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liggen in het zoeken naar mogelijkheden om beter 'contact' te maken met 
gedetineerden, vooral waar dat contact moeizaam of slecht verloopt. 
Uit de dag- en weekrapportages op afdeling A komt naar voren dat regimeregels 
buigzamer zijn, wanneer iemand daarmee beloond kan worden voor goed gedrag. 
De meeste gedetineerden zijn 's ochtends niet te motiveren tot enige activiteit. Nu is 
men bezig om een beloningssysteem in te voeren. Doe je 's ochtends mee aan een 
activiteit, dan kom je 's middags in aanmerking voor extra sport of recreatie. Dit lijkt 
bij een gedetineerde op afdeling A goed aan te slaan. Een andere gedetineerde, zou 
wel gebruik willen maken van het luchten in de ochtend, maar niet zo vroeg. Bij 
wijze van experiment wordt hem, als het rooster het toelaat, aan het eind van de 
ochtend 'de lucht' aangeboden. Dit zijn twee voorbeelden van het soepel toepassen 
van . de regels. Contacten met deze gedetineerden zijn zeer wisselend. De ene keer 
zijn ze normaal tot goed in de omgang, maar een volgende dienst kan dat geheel 
anders zijn. Gedetineerden hebben weinig contact met elkaar. Het commentaar van 
de piw'ers hierop is dat ze ervaren dat er geen groep is. Ze werken met drie 
individuen, die allemaal extra aandacht nodig hebben. Vooral aandacht om ze aan te 
zetten tot activiteit, maar ook aandacht in de sociale omgang met piw'ers. 
Op afdeling C gaat het er op een geheel andere wijze aan toe. De gedetineerden gaan 
onderling allemaal met elkaar om zoals we dat al eerder bij de observaties 
beschreven. De bewaarders zijn hier veel minder gesprekspartner en veel meer 
observator van het groepsgebeuren. Op momenten dat zorg nodig is wordt er snel 
gehandeld. Een van de gedetineerden maakte zich zorgen over een gesprek dat hij 
had gehad. Dit werd serieus opgepakt. De dienstdoende piw'er belde meteen de 
psycholoog die de zaak vervolgens dezelfde dag uitzocht. De geruststellende afloop 
werd ook nog diezelfde dag verteld aan de gedetineerde. In de late dienst werd 
vervolgens gerapporteerd dat deze gedetineerde een veel minder gesparuien indruk 
maakte bij de recreatie waar hij 's avonds aan deelnam. 
Een ander verschil tussen de rapportages van afdeling A en C is dat die van afdeling 
A veel uitgebreider zijn dan die van afdeling C, naar onze mening omdat er veel 
bewuster met de gedetineerden van afdeling A omgegaan moet worden. De 
opmerkingen over de week die per gedetineerde gemaakt worden in de 
weekrapportages, worden besloten met een evaluatie hoever de gedetineerde is in 
het proces van terugplaatsing op een normale afdeling (B, C of D). 

Op afdeling C is er een hele korte samenvatting van de week: 
"De sfeer op afdeling 5C is goed. De gedetineerden gaan op een volwassen manier met elkaar om. Met 
uitzondering van ged. X en gedeeltelij7c ged. Y, zvordt er door iedereen actief aan alle activiteiten deelgenomen. 
Tijdens de luchtmomenten wordt er getafeltennist en volop met eficaar gepraat. Tijdens de recreatie zvorden er 
diverse spellen gespeeld, t.v. gekeken, gecomputerd, gepraat en beurtelings ztjn ze in de keuken te vinden om 
voor elkaar een wanne hap te bereiden. Ook aan het sportmoment, zaalsport en/of fitness wordt actief 
deelgenomen. Na de zaalarbeid zijn m.n. ged. A, B, en C regelmatig op de loopband en/of hometrainer te 
vinden". 

Op afdeling A wordt er per gedetineerde uitgebreid verslag gedaan van de week. 
Het algemeen sfeerbeeld wat in de rapportage vermeld wordt is het volgende: 
"Op deze afdeling is geen sprake van een groep. De gedetineerden hebben onderling weinig contact met elkaar. 
Het contact met het personeel is redelijk te noemen. De gedetineerden nemen pas actief deel aan het 
dagprogramma in de namiddag. Het personeel is volop bezig om de gedetineerden in de ochtend te stimuleren. 
Dit laatste door een straf-/beloonsysteem, om zo aan te vullen voor extra activiteiten. Dit proces is in 
ontwikkeling. Buiten de nodige duidelzjkheid en structuur is het prettig werken op afdeling 5A". 
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De maandrapportage die we bestudeerd hebben beslaat de maand januari 2000. In de 
maandrapportage wordt een algemeen beeld gegeven van hoe de gedetineerden 
door de piw'ers en de hulpverleners ervaren zijn in de afgelopen maand. De 
belangrijkste bijdrage wordt geleverd door een voortgangsbeschrijving per 
gedetineerde die is samengesteld tilt de weekrapportages van de afdelingen en de 
sfeerplaatjes per afdeling. De verschillende disciplines die mogelijk contact 
onderhouden met de gedetineerden geven aan of ze contact hebben gehad en of er 
eventuele bijzonderheden geweest zijn in die contacten. De disciplines die 
rapporteren zijn: arbeid, sport, onderwijs, medische dienst, geestelijke verzorging, 
maatschappelijk werk, psycholoog, crea- activiteiten en het bureau sociale 
dienstverlening. De zorg the hieruit spreekt is dat men gekozen heeft voor een 
fijnmazig rapportagesysteem, om vanuit de werkvloer en vanuit de verschillende 
disciplines de vinger aan de pols te houden. Er spreekt uit dat men het binnen de EN 
belangrijk vindt om goed te weten wat er gaande is bij een gedetineerde. Dit is 
ongetwijfeld noodzakelijk vanuit veiligheidsoogpunt, maar er spreekt ook zorg uit. 
In verschillende passages komt naar voren dat problemen the gedetirteerden hebben 
serieus worden opgepakt. Sommige zaken worden door alle betrolckenen opgemerkt, 
andere problemen worden door de geestelijk verzorger, of door de maatschappelijk 
werker opgemerkt en op deze manier gerapporteerd. Zaken waarover gerapporteerd 
wordt zijn: 
- Ingrijpende gebeurtenissen in het leven van de gedetineerde buiten de 

gevangenis (rechtszaak of familie); 
- Normale contacten met buiten; 
- De manier waarop de gedetineerde conuriuniceert met het personeel (achterdocht 

jegens bewaarders, of juist plezierig in de omgang); 
- De manier waarop de gedetineerde in contacten is ervaren ten opzichte van 

voorgaande contacten; 
- Lichamelijke verzorging & hygiene van cel; 
- Medische klachten voor zover dat niet onder geheimhouding valt; 
- Relevante gespreksonderwerpen bij psycholoog 	(praten over 

toekomstperspectief, TBS plaatsing); 
- Klachten van gedetineerden zoals: het niet ontvangen van post, een overlast van 

geluid op de kamer, de tv ontvangst, benadering door personeel. 

Deze rapportages zijn alle op te vatten als zorg voor de psychische conditie van 
gedetineerden daar waar men probeert een vinger aan de pols te houden en de 
toestand van de gedetineerden zo stabiel mogelijk te laten zijn. De rapportages liggen 
in de lijn van de doelstelling van de trainingen van Net extern trainingsbureau, 
waarin het structureel rapporteren over gedetineerden een van de door Net extern 
trainingsbureau gedefinieerde skerncompetenties' van het begrip 'dynamisch' 
beveiligen is. Opvallend is echter wel dat de door Het extern trainingsbureau 
beoogde indeling van de rapportages in feiten, interacties en reflecties niet in het 
gerapporteerde naar voren komt In de rapportage van afdeling C staan de kopjes 
interacties en reflecties wel vermeld, maar alleen onder het kopje feiten staan 
opmerlcingen ingevuld. In de wartdelgangen is de onderzoeker verteld dat deze 
rapportagevorm te ver verwijderd zou zijn van de belevingswereld van piw'ers en 
dat er op dit moment een begin gemaakt wordt met een eigen vorm van rapporteren 
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die uitgebreider is dan het droog opsommen van gebeurtenissen, maar minder 
ambitieus is qua opzet dan de voorstellen van Het externe trainingsbureau. 

Psycho -Medisch Overleg 

Om een beeld te krijgen van het Psycho-Medisch Overleg (PMO), hebben we de 
geanonimiseerde verslagen van dit overlegorgaan bestudeerd. De verslagen beslaan 
de periode november 1998 tot en met januari 2000. In het PMO nemen zoals eerder 
vermeld het maatschappelijk werk, medische dienst, psycholoog en psychiater 
zitting. Wekelijks tot tweewekelijks worden alle (19) gedetineerden van de EBI 
besproken in het PMO op medische en psychologische gronden. De rapportage 
handelt voornamelijk over het volgen van gedetineerden vanuit het oogpunt van 
psychische en medische zorg en bezorgdheid. Van gedetineerden waar geen contact 
mee is wordt zoveel mogelijk aangegeven water uit andere informatiebronnen over 
de persoon bekend is in relatie tot psychisch functioneren en ook de medische 
situatie. We treffen herhaaldelijk aan dat er contactpogingen worden ondernomen, 
ook al heeft een gedetineerde dat in het begin geweigerd. De nadruk in deze 
verslagen ligt echter op het psychisch functioneren van de gedetineerde op de 
afdeling. Zo worden vragen beantwoord als: is de gedetineerde voldoende 
geintegreerd vertoont gedetineerde narcistische trekken, is de gedetineerde suicidaal, 
of suicidaal geweest. Per gedetineerde is een algemene omschrijving opgenomen die 
iets zegt over de eerste indruk rondom diens gesteldheid bij binnenkomst en het 
verloop tijdens verblijf in de EBI. Beperkte indicatiestelling van eventuele 
psychopathie of redenen waarom gedacht wordt dat psychopathie niet aanwezig is 
maakt onderdeel uit van een oordeel bij of vlak na binnenkomst. Warmer een 
gedetineerde medicijnen gebruikt wordt dit in het PM0 vermeld. Duidelijk wordt 
tijdens het lezen van de verslagen van het PMO dat de gedetineerden niet aan hun 
lot worden overgelaten, maar worden omgeven met zorg. Dit blijkt uit het 
systematisch en consequent volgen van de gedetineerden in combinatie met het in 
kaart brengen van de belangrijkste kenmerken van de gedetineerden bij binnenkomst 
en tijdens hun detentie vanuit psychologisch perspectief. De zorg wordt 
gedetineerden aangeboden door middel van een introductie, maar het is aan de 
gedetineerden zelf om uit te maken of ze wel of geen behoefte aan contact met een 
hulpverlener hebben. In de meeste gevallen hebben gedetineerden contact met den 
van de leden van het PMO. De medische dienst en het maatschappelijk werk zijn het 
makkelijkst te benaderen voor gedetineerden. Warmer er geen contact is, wordt 
beoordeeld of het beleid in het PMO er op gericht moet zijn om wel contact te krijgen 
met de gedetineerde, of dat de situatie zo is dat er geen ondersteuning vanuit het 
PMO geboden hoeft te worden. Van de gedetineerden die in de rapportages zijn 
beschreven hebben 12 contact met iemand van het PMO en zeven niet, of hebben het 
contact langdurig verbroken. 

******* 
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3.5 Totaalbeeld 

Het algemene beeld dat tilt de interviews, observaties en beleidsdocumenten naar 
voren komt is dat van een streven naar een heldere vertaling van het beleid op papier 
naar de werkvloer toe. De zorg die spreekt tilt de beleidsstukken is in de praktijk 
terug te vinden. Zorg en bewustzijn van zorg voor de psychische conditie spreekt tilt 
de interviews en observaties. 
Zo is er uiteindelijk de beslissing genomen om het gebouw aan te passen om beter en 
op een natuurlijkere manier contacten mogelijk te maken van personeel en 
gedetineerden. Het personeel geeft in de interviews aan te willen weten wat er speelt 
bij gedetineerden. Op die manier is niet alleen de veiligheid gediend, maar blijkt het 
ook prettiger werken op de afdelingen. Piw'ers voelen zich op een professionele 
manier betroldcen bij de gedetineerden en zijn serieus bezig met de bejegenirtg van 
gedetineerden (het dynamisdi beveiligen). Dit blijkt uit de gesprelcken die piw'ers 
daar onderling over voeren. Piw'ers geven elkaar onderling tips hoe het beste om te 
gaan met een gedetineerde en zijn actief bezig met het meedertken over het beleid 
door discussies over de uitvoering van de regels, wat nu strikt nodig is ten aanzien 
van veiligheid en waar versoepelirtg zou kunnen. Piw'ers nemen hun spilfunctie in 
de zorg voor gedetineerden serieus. Ads het niet goed gaat met een gedetirteerde 
blijkt dat in de praktijk snel, als de bezoekroosters het toelaten dezelfde dag nog, een 
beroep kan worden gedaan op de hulpverlening. Dit kan op initiatief van 
gedetineerden zelf, op verzoek van PIW of op verzoek van de hulpverlener. 
Hulpverleners kunnen zowel coachend ten aanzien van piw'ers als intervenierend 
naar de gedetineerden toe inspringen. Hierbij is wel van belang te vermelden dat 
wanneer een gedetineerde geen hulp wenst, deze daartoe ook niet verplicht is, 
behalve in crisissituaties waarbij er een direct gevaar bestaat voor de persoon zelf of 
voor derden. De belangrijkste doelstellingen van het zorgbeleid zijn gericht op het in 
overeenstemming brengen van draagkracht en draaglast van gedetineerden. Dit 
proberen de hulpverleners en piw'ers te bereiken door intensieve rapportage over 
voortgang van gedetineerden en insparmingen op het gebied van contacten. 
Contacten tussen gedetineerden en piw'ers zijn hierbij van belang, maar ook de 
persoonlijke gesprekken van de hulpverleners met de gedetineerden. De sport en de 
kunstzinnige vorming bieden de gedetineerden de mogelijlcheid om dagelijkse 
spanningen kwijt te raken die tijdens de detentie naar voren komen. In het geval van 
sport en schilderen furtgeert dit niet alleen als uitlaatklep, maar ook als een manier 
om de eigenwaarde van de gedetineerden op peil te houden. 
Via rapportages en overleg wordt bij gedetineerden 'de vinger aan de pols 
gehouden'. Dit gebeurt via dag en weekrapportages die in een wekelijks team-
overleg worden besproken. Hieruit worden maandrapportages gedestilleerd die per 
gedetineerde in het gedetineerdenberaad worden besproken. Hierin is al het 
personeel vertegenwoordigd dat beroepshalve in aanralcing komt met de 
gedetineerden. 
De ervaring van gedetineerden ten aanzien van de zorg voor hen is er een van 
argwaan en onverschilligheid. Onder hulpverleners zitten een paar 'goeien' maar 
ook 'slechten' evenals onder piw'ers. Hulp ervaren ze niet direct, wel tegenwerking, 
door het 'systeem' vooral. De voorzieningen zijn onvoldoende en het regime is te 
zwaar. De stringente regelgeving en de hoge mate van controle worden als zeer 
zwaar ervaren. Het wantrouwen naar rapportages, het personeel en de directie is 
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groot. Gewoon contact 'van mens tot mens' met hulpverlening zowel als met het 
personeel, wordt gewaardeerd. 

* *** *** 
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Hoof dstuk 4 
voorstel hoof donderzoek 

Hieronder wordt vraagstelling b van de opdracht beantwoord. Deze vraag luidt: 

Is empirisch onderzoek naar de mogekke tffecten van een extra beveiligd regime op de 
psychische conditie van (ex-) gedetineerden mogelijk en haalbaar en zo ja hoe? 

Naar ons oordeel kan deze vraag positief beantwoord worden, en wel met behulp van 
een onderzoeksdesign zoals dat hieronder is uitgewerkt. 

groep 

******* 

4.1 Onderzoeksdesign 

Bij ontbreken van de mogelijkheid van een gerandomiseerd en volledig gecontroleerd 
experiment, kiezen wij voor een quasi-experimenteel design. Meer in het bijzonder 
denken wij aan een vergelijkend paneldesign met een meetinterval van een half jaar en 
met vier controle-groepen, uit te voeren in de EBI en bij gematchte samples van 
gedetineerden uit overige strafinstellingen in Nederland (REST) (zie figuur 1). De reden 
van deze controlegroepen is dat het naar ons oordeel niet zozeer de vraag is of het 
regime in de EBI een effect heeft op de psychische corditie, maar of dit effect, als dat er 
is, sterker is dan dat van het regime in 'normale' instellingen. 

TO 	Ti 	 T2 

EBI 	 I 	(n=20) 	Detentie 	II 	(n=20) 

REST(1) 	DI 	(n=40) 	Detentie 	W 	(n=40) 

REST(2) 	V 	(n=40) 	Detentie 	VI 	(n=40) 

REST(3) 	 Detentie 	VII (n=40) 

REST(4) 	 Detentie 	VIII (n=40) 

Figuur 4.1 Vergelijkend panel-design met vier controlegroepen voor de 
meting van het effect van (het regime van) detentie. 

39 



De diverse kenmerken van clit design worden hieronder achtereertvolgens 
beargumenteerd, uitgewerkt en nader toegelicht Vooraf merken we op dat we bij het 
geschetste design zijn uitgegaan van wat naar onze huidige schatting, mede na 
inwinning van adviezen dienaangaande van de begeleidirtgscommissie, maximaal 
haalbaar lijkt. Dit sluit geenszins nit dat straks bij de uitvoering enkele concessies 
moeten worden gedaart (zie ook onder 'valkuilen en hobbels'). 

Controlegroepen 

Met het oog op het vereiste dat een eventuele afwijking van het inormale' patroon moet 
worden onderzocht (zie boven), worden zoals gezegd ccmtrolegroepen ingesteld, dat 
wil zeggen groepen gedetineerden uit andere instellingen in Nederland dan de EBI [- 
REST]. Daarbij wordt gezocht mar twee categorieen: een groep REST(1) die aan een 
relatief zwaar regime en een groep REST(2) die am een relatief licht regime 
onderworpen is. Onder een relatief zwaar regime vallen (waarschijnlijk) gedetineerden 
die door de instellingen zijn voorgedragen voor plaatsing in de EBI, maar die door de 
selectiecornrnissie niet zijn geselecteerd, en die derhalve uiteindelijk niet in de EBI 
terecht kwamen. Voorts vallen onder deze categorie diegenen die onder een 
zogenoemd beperkt regime vallen en gedetineerden met een extreem beheersrisico. 
Tenslotte worden een derde en een vierde controlegroep REST(3) en REST(4) 
geformeerd met mensen die in principe weer een half jaar detentie hebben ondergaan, 
en die wel worden onderworpen am een nameting (12) maar niet am een voormeting 
(TO). De reden van dit laatste is een controle op eventuele testeffecten, zowel op 
gedetineerden als op gevartgenispersoneel en hulpverleners. Testeffecten op 
gedetineerden kunnen bestaan uit leer- en geheugenprocessen, ontstaan als gevolg van 
eat voormeting, en die een effect hebben op de nameting. Met testeffecten op personeel 
en hulpverleners wordt gedoeld op de mogelijkheid dat gedetineerden, waarvan 
bekend wordt dat ze een voormeting cmdergaan (en dus meedoen am het experiment), 
eat extra verhoogde amdacht, of mogelijk zelfs eat betere behandeling, krijgen van 
personeel en hulpverleners. De REST(3) groep bestaat nit gedetineerden die onder een 
relatief zwaar regime vallen, vergelijkbaar met groep REST(1). De REST(4) groep 
bestaat nit gedetineerden die onder een relatief licht regime vallen, vergelijkbaar met 
groep REST(2). 
De reden van opname van een groep met een zwaar en een met een licht regime is dat 
dit de causale bewijsvoering in de gegeven oinstandigheden aanzienlijk km versterken, 
en wel om twee redenen. Ten eerste kunnen we door de kleirte amtallen voor de EBI-
groep niet beschikken over eat nit de EBI te selecteren controlegroep zonder 
voormeting. Om die reden kunnen we een vergelijking van de EBI-groep met REST(1) 
en REST(3) waarbij we dus eat controle op mogelijke testeffectert in de EBI- groep 
ontberen, aanvullen met eat vergelijking van REST(1) en REST(3) met REST(2) en 
REST(4). In beide gevallen gaat het immers om eat vergelijking van een zwaarder met 
eat lichter regime. Ten tweede geldt meer in het algemeen dat eat eventueel te 
constateren ordirtaal verloop in de psychische conditie van EBI, REST(1) en REST(2), de 
conclusies aangaande de causale samenhang tussen (de zwaarte van het) regime en de 
psychische conditie van hen die dit ondergaan, in principe versterkt. Eat extra voordeel 
is nog dat dit in principe tevens een bredere toepassing mogelijk maakt van te 
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verwerven inzichten op andere zware regimes dan dat van de EBI (generalisering 
onderzoeksresultaten). 
Het getal n=20 in de EBI is gebaseerd op het vermoedelijke aantal dat in de EBI 
aanwezig zal zijn. Het is duidelijk dat als het gaat om voormetingen en nametingen, dat 
dit getal iets lager kan blijken te zijn. De stelregel moet daarom zijn dat zoveel mogelijk 
naar dit aantal wordt toegewerkt. Hoewel ervoor is gekozen om in prindpe na een half 
jaar een nameting te verrichten, kan het nodig zijn om dit in sommige gevallen al na 
een kortere tijd te doen, als blijkt dat de betreffende persoon korter dan dat halve jaar in 
het betreffende regime verblijft. 
Het voorlopige aantal n=40 in elk van de controlegroepen is gebaseerd op de volgende 
overwegingen. Allereerst zijn vanwege de te volgen matchirtgsprocedure (zie ook 
hieronder) de aantallen in de controlegroepen bij voorkeur of gelijk aan, of een 
veelvoud van het aantal mensen in de EBI-groep. Bij n=40 kunnen voor elke EBI-
gedetineerde twee gedetineerden met gelijkende karakteristieken voor de 
controlegroepen REST(1) en REST(2) worden gekozen. Dit getal van n=40 lijkt 
vooralsnog haalbaar gezien vanuit de grootte van de betreffende populaties waaruit de 
irtdividuen in de controlegroepen moeten worden geselecteerd (maar zie ook onder 
'vaMillen en hobbels' hieronder). Een grotere omvang van n=60 of nog groter zou al 
gauw tot een moeilijk uitvoerbare omvang van het onderzoek leiden. Mocht n=40 niet 
haalbaar blijken, dan is n=20 een alleszins haalbare tweede optie. Overigens is de 
haalbaarheid van grotere aantallen per groep sterk afhankelijk van het aantal 
variabelen waarop men wil matchen en de strertgheid waarmee deze matching wordt 
doorgevoerd. Hier ligt een duidelijke afweging in het verschiet tussen enerzijds 
strengheid van matching, en anderzijds het groter worden van 
(on)betrouwbaarheidsintervallen bij statistische toetsing, c.q. van de verschillen tussen 
groepen die nodig zijn om tot een significant verschil te kunnen besluiten, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij een in te zetten variantie-analyse. 

Matching 

Gedetineerden in de controlegroepen REST(1), REST(2), REST(3) en REST(4) worden 
zó geselecteerd dat ze ten tijde van de voormeting (TO) qua psychische conditie 
zoveel mogelijk vergelijkbaar zijn met de EBI-gedetineerden. Daarbij wordt gestreefd 
naar precisie-matching (ipv globale matching). Dat wil zeggen, voor elke 
gedetineerde in de EBI wordt een gedetineerde voor de REST(1) en de REST(2) groep 
gezocht, die op relevante kenmerken zoveel mogelijk lijkt op de eerstgenoemde. De 
groep REST(3) wordt gematched met de groep REST(1), en de REST(4) groep wordt 
gematched met REST(2). De twee ons inziens meest relevante en onderling 
samenhangende variabelen voor matching, na de psychische conditie, zijn de 
vluchtgevaarlijkheid en wat we zouden willen noemen 'venster op de viijheid'. 
Wat betreft de vluchtgevaarlijkheid: Hoewel gedetineerden in andere instellingen 
dan de EBI (REST) door de bank genomen per definitie minder vluditgevaarlijk zijn 
dan die in de EBI-groep, kiezen we uit oogpunt van maximale vergelijkbaarheid de 
gedetineerden voor de controlegroepen uit de categorie 'meest vluchtgevaarlijk' uit 
de overige instellingen (REST). Hiervoor komen uiteraard vooral de onder het hoofd 
'controlegroepen' genoemde, vooraf door de betreffende con -unissie aartgewezen 
potentiele, maar uiteindelijk niet geplaatste, EBI-gedetineerden in aarurterking. Om 
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een indruk te geven van deze mogelijkheid: in 1999 werden door de 
selectiecommissie 15 mensen geselecteerd voor opname in de EN, waarvan er 
uiteindelijk slechts 5 werden geplaatst. Van de overige 10 zou uiteraard 
gecontroleerd moeten worden of zij niet op grond van (een geringe) 
vluchtgevaarlijkheid buiten de EBI zijn gebleven, alvorens ze in een controlegroep op 
te nemen. 
Wat betreft het 'venster op de vrijheid': Waarop vooral oak gematched moet worden 
is de timing van de nul- en de nameting in de totale strafperiode. Dat wil zeggen, 
voorgesteld wordt om Of alle in het onderzoek te betrelcken gedetineerden aan het 
begin van hun detentie, Of am het eind ervan, Of in het iniddengedeelte van hun 
detentieperiode am een nulmeting (en vervolgens ook nametirtg) te onderwerpen. 
Dit in verband met 'het venster op de vrijheid' dat tijdens de detentie am wisselingen 
onderhevig is. Volgens de zogenoemde u-curve van Wheeler (1959) is dit 'venster op 
de vrijheid' (vrijheidsgemis) het sterlcst am het begin en am het eind van de 
detentieperiode. Het belang van deze variabele 'venster op de vrijheid' voor 
matching (eigenlijk is het begrip 'homogenisering' hier beter op zijn pleats) is dat 
deze zeer waarschijnlijk van invloed is op de afhankelijke variabele, in casu de 
psychische conditie van gedetineerden. In verbartd met een nulmeting (zie 
hieronder) kiezen we voor een nulmeting in het begin van de detentieperiode. Maar 
aangezien sorrunige EBI-gedetineerden al enige tijd gedetineerd zijn in een andere 
instelling alvorens ze in de EBI komen, zullen voor deze gedetineerden mensen in de 
REST-groepen worden gezocht met ongeveer eenzelfde detentieduur. 
Andere variabelen the vanuit de begeleidingscommissie worden genoemd en die 
vanwege een mogelijke verstorende werlcing in aaninerking voor matching komen 
(mits technisch uitvoerbaar) zijrt: al dan niet TBS, financieel vermogen (advocaten, 
relatieve deprivatie), cultuurverschillen, rigicliteit van gebouw/huisvesting 
(exclusieve gerichtheid op risicobeheersing). 
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Zoals onder 'matching' hierboven gezegd kiezen we voor homogenisering van het 
tijdstip van de nul- (en na-) meting door deze voor alle groepen am het begin van de 
detentieperiode te plaatsen. Dit om de meting zoveel mogelijk het karakter van een 
nulmeting te geven. Dit is een meting waarbij er nog geen, of zo weinig mogelijk, 
blootstelling am het betreffende regime is geweest. 
Meting op het tweede tijdstip 12 een half jaar later wordt zowel in de EBI als in de 
REST(1) en de REST(2) groep bij dezelfde mensen als bij de voormeting op tijdstip TO 
(herhaalde meting) uitgevoerd, zodat een everttuele verandering in termen van een 
toename of afname van de psychische conditie, km worden geconstateerd. 
Voor de EBI-groep lijkt het am te bevelen en mogelijk ook haalbaar een tweede 
nameting ruim na uitplaatsing near een 'normale' instelling (T3), te verrichten. Dit om 
voor deze in rift onderzoek belangrijkste maar ook ldeinste groep het aantal 
meetpunten te verhogen en het verloop van de psychische conditie door de tijd hem 
extra scherp in beeld te krijgen. Overigens zal bekeken moeten worden of niet ook 
tussentijdse metingen van alle groepen een voordeel bieden Dit lijkt in ieder geval voor 
monitorirtggegevens een geschikte mogelijkheid. Voor de stimulus-respcms metingen 



(zie bij de meetschalen hieronder) moeten de voor- en nadelen van herhaalde meting 
('slijtage', respons set, patroonherkenning e.d.) tegen elkaar worden afgewogen. 
De gekozen regel van een half jaar tussenruimte tussen voor- en nameting zal soepel 
moeten worden gehanteerd. Dit vanwege het mogelijk kortere verblijf van EBI-
gedetineerden en het feit dat gedetineerden in de conirolegroepen vaak trajecten 
aflopen van zwaar naar licht, met perioden die sterk variabel van lengte kunnen zijn. 
Dat wil zeggen, als we moeten kiezen uit twee kwaden, namelijk tussen een variabele 
tijd tussen voor- en nameting en een variabel regime, dan gaat onze keuze uit naar de 
eerste. Immers, regime is in dit onderzoek de onafhankelijke variabele waarvan we het 
effect willen meten. 
Voor de meting van de afhankelijke variabele 'psychische conditie' wordt zoveel 
mogelijk aartgesloten bij bestaande en gevalideerde meetinstrumenten. Wij stellen voor 
om de psychische conditie zowel in objectieve (meetschaal) als in subjectieve zin 
(persoonlijk welbevinden, zelfrapportage) te meten. Bij de voor- en de nameting in de 
diverse groepen wordt steeds met exact dezelfde meetinstrumenten gemeten. Dit om 
een maximale vergelijkbaarheid van de meetresultaten te garanderen. 
Voor het meten van de afhankelijke variabele psychische conditie maken wij een 
onderscheid tussen psychisch welzijn en psychische gezondheid (zie figuur 2.1). 
Voor het meten van psychisch welzijn stellen wij voor de Gevoel van Coherentie-schaal 
van Antonovsky te gebruiken (Antonovsky 1993, van Dierendonck 1999). Deze schaal 
levert een maat voor algemene weerstand tegen stress. Antonovsky (in van 
Dierendonck 1999) definieert gevoel van coherentie als volgt 

"A global orientation that expresses the extent to which one has a pervasive, enduring though 
dynamic feeling of confidence that: 
1. the stimuli deriving from one's internal and external environments in the course of living 

are structured, predictable end explicable; 
2. the resources are available to one to meet the demands posed by these stimuli; 
3. these demands are challenges, worthy of investment and engagement." 

Deze drie componenten komen overeen met drie subschalen van Antonovsky's schaal, 
te weten: begrijpelijkheid (comprehensibility), hanteerbaarheid (manageability), en 
betekenisvolheid (meaningfulness). De schaal bestaat uit een vragenlijst van 29 items 
met een 7 punts antwoordschaal. Er is ook een verkorte 13-itemversie. De schaal is 
zowel in de Verenigde staten als in Nederland onderzocht op validiteit en 
betrouwbaarheid met redelijke resultaten. 
Psychische gezondheid zal worden gemeten met de MMPI-2 (Derksen et al. 1995). De 
Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) is reeds gedurende meerdere 
decennia een van de meest gebruikte persoonlijkheidsvragenlijsten. De herziene versie 
is voor het Nederlandse taalgebied gevalideerd en genormeerd. Ze bevat zeven 
validiteitsschalen, waaronder een leugenschaal, en 10 klinische hoofdschalen 
(hypochondrie, depressie, hysterie, psychopathische deviatie, 
mannelijkheid/vrouwelijkheid, paranoia, psychasthenie, schizofrenie, hypomanie en 
sociale introversie). Het verdient aanbeveling om de MMPI-2, zijnde een 
zelfrapportage-instrument, aan te vullen met interview-instrtunenten zoals 
bijvoorbeeld de Anxiety Disorders Schedule for DSM-IV (ADIS-IV) en de Structured 
Interview for DSM-IV Personality Disorders (SIDP). 
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De veronderstelling is reeel dat aangaande de meting van psychische conchae de 
gedetineerden er belartg bij hebben om strategische antwoorden te geven op vragen die 
de onderzoekers hen dienaangaande stellen. Het is evenwel een gegeven dat items in 
de genoemde meetinstrtunenten veelal door de betrokkenen niet (of anders) begrepen 
worden (dan) als indicaties voor de psychische conditie. Met name de MMPI-2 schaal is 
in dit opzicht te beschouwen als een relatief 'objectief instrument met een zekere 
robuustheid tegen strategische antwoordtertdenties. Het is een lange lijst van 567 items, 
met afwisselend positieve en negatieve inhoud aangaande de te meten eigenschap, 
waardoor het voor de respondent nagenoeg onmogelijk is om consistente strategische 
antwoorden te geven. Bovendien zijn in het meetinstrument checks op 
betrouwbaarheid en validiteit ingebouwd. Dat wil zeggen, het meetinstrument geeft 
zelf aan in welke mate de testresultaten een betrouwbaar en valide beeld geven van de 
psychische gezondheidstoestand van de persoon die de MMPI-2 heeft ingevuld. 
Doordat de zelfrapportage zal worden aangevuld door getrainde interviewers die op 
basis van gesprelcstechnieken een onafhankelijke inschatting maken van de psychische 
gezondheicistoestand, wordt de betrouwbaarheid van het totaal van metingen verder 
verhoogd. Ook harde registratiegegevens zoals medische consumptie, alsook 
schriftelijke rapportages van onder meer het psycho-medisch overleg (PMO), zullen 
hiervoor worden aangewend. 
De gekozen instumenten en gesprekstechnieken vereisen gedegen getrainde 
interviewers en leiden dus tot aarunerkelijke meerkosten. Meer in het bijzonder stellen 
wij voor om ervaren interviewers te selecteren, die vervolgens een speciale training 
ondergaan voor het meten van de psychische conditie van mensen die in eat 
gevangenis zitten. Verder stellen wij voor om met het oog op een optimale meting en 
eat training en coaching van de interviewers eat panel van theoretische experts en 
ervaringsdeskundigen uit het gevangeniswezen in te stellen. 

Ondanlcs de vele voorzorgen die reeds in het geschetste ontwerp liggen opgesloten, zijn 
er nog enkele zaken die om speciale aandacht van de onderzoekers vragen. Een 
daarvan is de nulmeting. Idealiter zouden deze metingen op (nagenoeg) een en 
hetzelfde moment moeten plaatsvinden (peildatum). Dit om effecten die nit kunnen 
gaan van de factor 'tijd', waaronder cohort-effecten en autonome ontwiklcelingen, tilt te 
schakelen. Maar met name voor de EBI-groep (maar ook voor de REST-groepen) is het 
verwachte aantal nieuwkomers op eon bepaald tijdstip zeer klein. Als oplossing stellen 
we voor om nulmetingen die worden verricht op eat vaste peildatum, aan te vullen 
met metingen bij nieuwkomers die zich later tijdens de looptijd van het onderzoek 
aandienen. Met het oog op een nameting zouden we hiermee kunnen doorgaan tot 
ruim eat half jaar vóór de expiratiedatum van het onderzoek. Voor de EBI-groep zullen 
we moeten woekeren met het te meten aantal. Daarom zal Her vooral soepel met de 
tijdsintervallen moeten worden omgaan. 
Eel bij de meting van psychische conditie op te lossen lcnelpunt is het taalprobleem, en 
wel in dubbel opzicht. Ten eerste hebben vele gedetineerden een buitenlartdse 
nationaliteit en zijn ze de Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig. Ten tweede 
zijn er naar verwachting sterke verschillen in het verbale vermogen van gedetineerden 
Dit kan een probleem zijn bij het hanteren van bestaande (vrijwel steeds verbale) 
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meetschalen. Mogelijk kan, naast een door de onderzoekers uit te voeren meting, 
gebruik gemaakt worden van gegevens betreffende het (psychisch) functioneren van 
gedetineerden, die regelmatig door de instellingen worden vastgelegd, onder andere 
als monitoring gegevens in digitale informatiesystemen, en die niet vallen onder de 
categorie 'zelfrapportage'. In clit kader zijn waarschijnlijk met name de verslagen van de 
afdelingen bruikbaar (dag-, week- en maartdrapportages) en de verslagen van het 
PMO. Een tweede aanvullende meting die het genoemde taalprobleem kan verzachten, 
is die op basis van bevraging van informanten met kennis van en inzicht in de 
psychische conditie van de betrolcken gedetineerden. Te noemen zijn hier onder meer 
piw'ers, geestelijke verzorgers, psychologen, artsen en psychiaters. 
Overigens, los van het taalprobleem zou een diversiteit van metingen kunnen bijdragen 
aan een zo volledig en valide mogelijk beeld van de psychische conditie van de in het 
onderzoek betrokken gedetineerden (triangulatie). Ook met het oog op de te vrezen 
strategische antwoorden van gedetineerden zijn aanvullende metingen die niet 
berusten op zelfrapportage, gunstig te noemen. 
Een laatste maar niet het minste te verwachten probleem is dat van de deelname aan 
het onderzoek en de mogelijke uitval bij de nameting. Weigering tot deelname is in 
dubbel opzicht een probleem. Ten eerste worden daardoor de (toch al met grote) 
aantallen in de diverse groepen verkleind, met name bij de nameting (uitval), wat ten 
koste kan gaan van de betrouwbaarheid van de analyseresultaten 
(betrouwbaarheidsintervallen). Ten tweede kunnen deze weigeringen, doordat deze 
geen random karakter hebben, de validiteit van de conclusies aantasten. 
Als oplossing stellen wij voor een beloningssysteem te hanteren, bestaande nit een 
materiele en zo mogelijk ook een immateriele beloning. De materiele beloning zou ons 
inziens dan ook als een reeele kostenpost in de begroting van het onderzoek moeten 
worden opgenomen. Een nadere invulling van deze beloningen is aan vele beperkingen 
onderhevig. Wij laten deze daarom over aan deskundige en gezaghebbende personen 
nit het gevangeniswezen. We volstaan met te wijzen op het grote belang van een 
beloning voor het welslagen van het onderzoek. De opdrachtgever zou hier ons inziens 
dan ook alle pogingen in het werk moeten stellen om hier te komen tot een creatieve 
oplossing. 

******* 

4.2 Te trekken conclusies 

Tot een meer dan 'normaall negatief effect van het EBI-regime op de psychische 
conditie van gedetineerden kan worden besloten als minimaal aan de volgende drie 
voorwaarden is voldaan: (a) De psychische conditie in cel II in het schema van figuur 1 
op bladzijde 37 is significant slechter dan die in cel I; (b) Dit verschil is groter dan dat 
tussen de cellen V en VI en ook groter dan dat tussen de cellen ifi en IV; (c) De 
psychische conditie in cel IV is met significant beter dan die in cel VII, en die in cel VI is 
met beter dan die in cel VIII. 
In aanvulling hierop zouden we kunnen kijken of het verschil tussen de cellen III en IV 
groter is dan dat tussen de cellen V en VI (ordinaal verloop). Blijkt dat laatste het geval 
te zijn, dan kan voorzichtig de meer algemene condusie worden getrokken dat de 
zwaarte van het regime samenhangt met de psychische conditie van gedetineerden; 
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hoe zwaarder het regime, hoe slechter de psychische conditie (na verloop van did). 
Indien er in het geheel geen significante effecten in bovengenoemde zin worden 
gevonden, dan is daarmee onticracht de bij sonunigen levende gedachte dat EBI-
gedetineerden (en eventueel andere gedetineerden die onder een relatief zwaar regime 
vallen), qua psychische conditie tijdens hun detentie meer zouden inboeten dan 
gedetineerden die onder een milder regime vallen. Worden deze effecten daarentegen 
wel gevonden, dan is het zeer waarschijnlijk (zie ook onder validiteit hieronder) dat een 
EBI-gedetirteerde een betere psychische conditie zou behouden dan nu het geval is, als 
hij volgens een 'normaall regime zou wordenbehandeld. 
Hoewel het bovenstaande is gedacht vanuit een methodologisch strenge causale 
bewijsvoering, is er naar onze mening ook zonder de geschetste duidelijIcheid van 
uitkomsten een aantal belangwelckende beleidsrelevante conclusies te trekken. 
Bijvoorbeeld, als blijkt dat EBI-gedetineerden tijdens bun detentie niet of nauwelijks 
blijken in te boeten qua psychische conditie, is dit een relevant nieuw gegeven, 
ongeacht wat de bevindingen zijn in de controlegroepen. Immers, het wordt dan wel 
moeilijk om vol te houden dat wijzigingen nodig zijn in het EBI-regime. (Maar zie ook 
onder discussie op pagina 50). Deze condusie zou dan alleen nog cmjuist kunnen zijn 
indien en voor zover er in de contTolegroepen juist verbetering in het psychisch welzijn 
zou worden gevonden, hetgeen wel heel onwaarschijnlijk is. Ook kunnen, cmgeacht de 
bevindingen voor de EBI-groep zelf, meer algernene inzichten ontstaan aangaande een 
mogelijke samenhang tussen zwaarte van een regime en (het verloop in) de psychische 
conditie van gedetineerden. Ten derde krijgen we in alle gevallen een indruk van de 
psychische conditie van gedetineerden in Nederland, verschillen daarin afhankelijk van 
verschillende persoons- en groepskenmerken, alsook in het verloop van de psychische 
conditie gedurende de detentie. Zie voorts ook onder 'vallcuilen en hobbels'. 
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Idealiter is voor conclusies zoals hierboven genoemd een volledig gerandomiseerd en 
gecontroleerd experiment met diverse experimentele en controlegroepen het meest 
gewenst, waarin het regime systematisch en onder volledig gecontroleerde 
omstandigheden wordt gevarieerd. Zulk onderzoek stuit evenwel met name in de EN, 
maar ook bij de overige instellingen, op onoverkomelijke praktische en ethische 
bezwaren. Wij menen evenwel met het voorgestelde ontwerp, gebaseerd op een voor-
en nameting bij dezelfde gedetineerden, in combinatie met precisie-matching op 
mogelijke verstorende variabelen, en vergelijking met vier ccmtrolegroepen via 
gebruilcmaking van statistische analysetechniekert, een goede causale bewijsvoering te 
kunnen realiseren. Dit temeer daar dit onderzoek in de relatief gunstige omstandigheid 
verkeert dat zelfselectie-effecten aartgaande blootstelling aan een bepaald regime bij 
gedetineerden vrijwel zijn uitgesloten, terwijl ook een controle op exteme invloeden in 
gevangenissen nu eenmaal qualitate qua veel meer is gegarandeerd dan in de meeste 
andere maatschappelijke settingen. 
De waarschijnlijlcheid van de condusie zoals gemeld aan het eind onder 'te trekken 
cortdusies' hierboven, is voor een belangrijk deel gebaseerd op het gegeven dat de 
controlegroepen zo zijn gekozen dat ze op de meest relevante kertmerken maximaal 
gelijken op de EBI-groep. Deze waarschijnIlikheid gaat zelfs aan zekerheid grenzen, 
indien mocht blijken dat ook de aan een relatief zwaar regime blootgestelde 



gedetineerden [REST(1)] qua psychische conditie meer inboeten dan diegenen die aan 
een relatief licht regime zijn onderworpen [REST(2)]. 
In het geschetste ontwerp is op alle fronten uitgegaan van het meest ideale design, 
binnen de grenzen uiteraard van wat in redelijkheid uitvoerbaar is. Deze 'fronten' zijn: 
(a) De groepsgrootte, (b) precisie-matching op relevante variabelen, (c) een tijdsinterval 
tussen voor en nameting van in principe een half jaar, en (d) verborgen meting van de 
psychische conditie. Met dit design zijn zoals gezegd zeer overtuigende 
onderzoeksresultaten te behalen. Dit neemt niet weg dat ook als op een aantal 
onderdelen dit ideale design niet honderd procent haalbaar blijkt, er nog altijd stevige 
en voor de opdrachtgever zeer (beleids)relevante conclusies mogelijk zijn (Zie ook 
onder 'te taken condusies hierboven'). Dit is zeker zo als we het voorgestelde design 
vergelijken met alternatieve designs zoals een regressie-model en een case study 
design. Wel roept dit de vraag op beneden we& niveau van realiseerbaarheid het 
onderzoek niet meer als zinvol moet worden beschouwd. Per punt geven we de 
realiseerbaarheid en de daaraan te verbinden consequenties aan. 
(a) Groepsgrootte: De grootte van de EBI-groep (n=20) zou zonder al te veel problemen 
nog wel jets ldeiner mogen zijn, maar bij minder dan 15 zou dat gezien vanuit een 
betrouwbare statistische analyse een bezwaar kunnen worden. Ons voorstel zou dan 
zijn om in dat geval de doorlooptijd (en dus niet perse werktijd) van het project 
zodanig te verlengen dat een aantal van minimaal 15 wordt gehaald. De 
controlegroepen zijn (idealiter) wat groter gehouden dan de EBI-groep, maar als het 
gaat om toelaatbare ondergrenzen dan geldt hier uiteindelijk hetzelfde als wat zojuist 
werd gezegd over de EBI-groep. 
(b) Matching: Mocht vanwege te ldein wordende aantallen (maar zie ook onder (a) 
hierboven!) precisie-matching niet haalbaar zijn, dan is globale matching een goede 
tweede. Maar, zelfs als ook een globale matching slechts beperkt uitvoerbaar blijkt, 
behoudt het design nog altijd een behoorlijke zeggingskracht Dit is eens te meer zo als 
we vergelijken met alternatieven zoals een survey design met regressie-analyse, of een 
n=ldein vergelijkend case study design. 
(c) Tzjdsinterval: Hoewel wij een gelijk tijdsinterval van een half jaar als optimaal 
beschouwen, moet de positionering van dit halve jaar in de totale duur van de detentie 
als veel belangrijker worden beschouwd (zie hierboven onder matching). Met een 
korter interval dan een half jaar, en een tot op zekere hoogte variabel interval, worden 
naar onze mening de te behalen onderzoeksresultaten zeker niet ondergraven. 
(d) De meting van psychische conditie: Wat ons betreft is dit wel een kerngegeven waar 
niet aan getornd mag worden. Dat wil zeggen, indien en voor zover een valide meting 
van de kernvariabele in dit onderzoek, te weten de psychische conditie van 
gedetineerden, door (1) het gebruik van voor gedetineerden niet direct herkenbare 
items, (2) een aanvullend oordeel van personeel en deskundigen, (3) triangulatie met 
monitoringgegevens, (4) gedragsobservaties, (5) speciaal getrain.de interviewers en (6) 
coaching en training van interviewers en adviserirtg voor de optimale meting van de 
psychische conditie door een panel van deskundigen, onvoldoende haalbaar blijkt, dan 
adviseren wij om het onderzoek niet in de voorgestelde vorm uit te voeren. 
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Alternatief 

In het geval zoals geschetst onder (d) hierboven stellen wij voor om over te gaan op een 
eenvoudiger variant Dit onder de uitdrulckelijke vermelding dat het voorgestelde 
design verre de voorkeur heeft, naar onze geinformeerde inschatting in ruim 
voldoende mate technisch haalbaar is, en dat daarom een behoorlijke inspanning waard 
is. Dit eenvoudiger onderzoek zou bestaan uit een paneldesign toegepast op 
uitsluitend de EBI-groep zoals aangegeven in de eerste regel van het design op 
bladzijde 36). Dit met then verstande dat het genoemde deel van het oorspronkelijke 
ontwerp wordt uitgevoerd als een intensieve observatie van de EBI-gedetineerden 
gedurende de periode van een jaar. Hierbij zou men zoveel mogelijk te werk moeten 
gaan volgens de prindpes van een casestudy design, met een zoveel mogelijk 
holistische benadering, patroonherkenning, triangulatie en arbeidsintensieve 
datagaring waaronder met name de systematische observatie op locatie van 
gedetineerden. Zoals ook betoogd onder 'te trelcken conclusies' wordt uit zo'n EBI-
onderzoek zonder controlegroepen in ieder geval duidelijk of er sprake is van een reele 
achteruitgang in psychische conditie van de EBI-gedetineerden, en zo ja in welke mate 
dit het geval is. Dit lijkt ons hoe dan ook een belangrijk gegeven voor de problematiek 
waarvoor de opdrachtgever zich gesteld ziet 
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Hoof dstuk 5 
Samenvatting en discussie 

We hebben in dit rapport antwoord gegeven op de twee volgende vragen: 

a) 	Welk beleid wordt in de EBI gevoerd inzake de zorg voor de psychische conditie van 
gedetineerden en hoe wordt dit in de praktijk vormgegeven? 
Is empirisch onderzoek naar de mogelijke effecten pan een extra beveiligd regime op de 
psychische conditie van (ex-) gedetineerden mogelijk en haalbaar en zo ja hoe? 

We blikken in dit hoofdstuk terug op de belangrijkste resultaten van dit onderzoek. 
Allereerst vatten we de resultaten van vraagstelling a) en vraagstelling b) samen in 
paragraaf 5.1. In paragraaf 5.2 sluiten we het rapport af met een aantal opmerkingen 
over de mogelijkheden en beperkingen van de resultaten van dit onderzoek. 

******* 

5.1 Samenvatting 

Op papier wordt steevast blijk gegeven van bewustzijn ten aanzien van het dilemma 
veiligheid versus h -umaniteit. In de praktijk is men Filer conscientieus mee bezig. Op 
de hieronder genoemde terreinen wordt bier expliciet beleid geformuleerd dat 
volgens de onderzoekers is te duiden als zorg voor de psychische conditie. 
Vervolgens vatten we de bevindingen over beleidsuitvoering kort samen. 

Vraagstelling a): Beleid 

In hoofdstuk 2 hebben we gekeken naar de zorg voor de psychische conditie van 
gedetineerden in de EBI, zoals dat in de beleidsdocumenten is geformuleerd. Op 
papier wordt blijk gegeven van het spanningsveld tussen veiligheid en humaniteit. 
De maatregelen ten aanzien van veiligheid staan volgens de in dit hoof dstuk 
besproken documenten een humane invulling van detentie niet in de weg. Op een 
aantal terreinen wordt aandacht geschonken aan de zorg voor de psychische conditie 
van gedetineerden. We vatten dit hieronder samen. 
Piw'ers 
Er is door middel van externe trainingen inspanning gepleegd om de penitentiair 
inrichtingswerkers (piw'ers) professioneel te laten omgaan met gedetineerden, 
waarbij de bejegening centraal staat. De professionele bejegening wordt verwoord'in 
het begrip dynamisch beveiligen. Een viertal kerncompetenties wordt de piw'ers 
bijgebracht om zorg te dragen voor het goede en duurzame verloop van de 
dagelijkse contacten. De piw'ers zijn de spil in het zorgbeleid door de dagelijkse 
omgang met- en de rapportage over de gedetineerden. De vier kerncompetenties zijn 
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in het kort: a) doelbepaling van het contact met gedetineerden, b) uitvoering van 
regels met aartdacht voor de kwaliteit van het contact en risico's in het contact, c) 
observatie van het verloop van het contact, d) rapporteren over het contact met 
gedetineerde en eventueel bijstellen van contactdoelstellingen op basis van het 
verloop. 
Gebouw: 
Voor het EM gebouw heeft de (T)EBI als uitgangspunt gediend, waarbij een aantal 
verbeteringen zijn nagestreefd en gerealiseerd. Meer licht in het gebouw, meer 
celruimte, douche op cel, eigen TV, betere sport en fitnessfaciliteiten en meer 
bezoekruimtes zijn Her voorbeelden van. 
Hulpverlening: 
Vanuit de hoek van de hulpverlening wordt op twee manieren met gedetirteerden 
omgegaan. Op psychologisch/psychiatrisch vlak worden gedetineerden tijdens hurt 
detentie gevolgd in het Psycho Medisch Overleg; een overlegorgaan waarin 
tweewekelijks alle gedetirteerden besproken worden. De hulpverlening richt zich 
voorrtamelijk op crisisinterventie en het in overeenstemming brengen van 
draagkracht en draaglast. Verder is erop initiatief van de gedetineerde de 
mogelijkheid tot individuele gesprekken met hulpverleners. 
Voorzieningen: 
Vooral op gebied van het dienstvak Vorming Educatie en Recreatie zijn er 
inspannirtgen geleverd om de detentie humaner te maken. De mogelijkheid tot 
deelname aan: kunstzinnige vorming (muziek en schilderen/ tekenen), onderwijs en 
sport zijn Her voorbeelden van. 

Op een punt is het beleid zoals geintendeerd strijdig met zichzelf, te weten waar het 
gaat om de invloed die een gedetineerde zou moeten kunnen uitoefenen op de 
regime-zwaarte. Dit is voorzover de onderzoekers weten onderdeel van het beleid. 
Wanneer dreiging van buitenaf, of maatschappelijke onrust de basis vormen van 
verlenging van iemands verblijf in de EBI kan men niet actief invloed uitoefenen op 
de detentiesituatie. In dat geval wordt goed gedrag van een gedetineerde binnen de 
EBI niet beloond. 

Vraagstelling a): Beleidsuitvoering 

Het algemene beeld dat uit de interviews, observaties en beleidsdocumenten naar 
voren komt is dat van een streven naar een heldere vertaling van het beleid op papier 
naar de werkvloer toe. De zorg die spreekt uit de beleidsstukken is in de praktijk 
terug te virtden. Zorg en bewustzijn van zorg voor de psychische conditie spreekt uit 
de interviews en observaties. 
Zo is er uiteindelijk is de beslissing genomen om het gebouw aan te passen am beter 
en op een natuurlijkere manier contacten mogelijk te maken van personeel en 
gedetineerden. Het personeel geeft in de interviews aan, te willen weten wat er 
speelt bij gedetineerden. Op die manier is niet alleen de veiligheid gediend, maar 
blijkt het ook prettiger werken op de afdelingen. Piw'ers voelen zich op een 
professionele manier betrokken bij de gedetirteerden en zijn serieus bezig met de 
bejegenirtg van gedetirteerden (het dynamisch beveiligen). Dit blijkt uit de 
gesprekken die piw'ers daar onderling over voeren. Piw'ers geven elkaar onderling 
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tips hoe het beste om te gaan met een gedetineerde en zijn actief bezig met het 
meedenken over het beleid door discussies over de uitvoering van de regels, wat nu 
strikt nodig is ten aanzien van veiligheid en waar versoepeling zou kunnen. Piw'ers 
nemen hun spilfunctie in de zorg voor gedetineerden serieus. Als het niet goed gaat 
met een gedetineerde blijkt dat in de praktijk snel, als de bezoekroosters het toelaten 
dezelfde dag nog, een beroep kan worden gedaan op de hulpverlening. Dit kan op 
initiatief van gedetineerden zelf, op verzoek van PIW of op verzoek van de 
hulpverlener. Hulpverleners kunnen zowel coachend ten aanzien van piw'ers als 
intervenierend naar de gedetineerden toe inspringen. Hierbij is wel van belang te 
vermelden dat wanneer een gedetineerde geen hulp wenst, deze daartoe ook met 
verplicht is, behalve in crisissituaties waarbij er een direct gevaar bestaat voor de 
persoon zelf, of voor derden. De belangrijkste doelstellin.gen van het zorgbeleid zijn 
gericht op het in overeenstemming brengen van draagkracht en draaglast van 
gedetineerden. Dit proberen de hulpverleners en piw'ers te bereiken door intensieve 
rapportage over voortgang van gedetineerden en inspanningen op het gebied van 
contacten. Contacten tussen gedetineerden en piw'ers zijn hierbij van belang, maar 
ook de persoonlijke gesprekken van de hulpverleners met de gedetineerden. De 
sport en de kunstzinnige vorming bieden de gedetineerden de mogelijkheid om 
dagelijkse spanningen kwijt te raken die tijdens de detentie naar voren komen. In het 
geval van sport en schilderen fungeert dit niet alleen als uitlaatklep, maar ook als een 
manier om de eigenwaarde van de gedetineerden op peil te houden. 
Via rapportages en overleg wordt bij gedetineerden 'de vinger aan de pols 
gehouden'. Dit gebeurt via dag en weekrapportages die in een wekelijks team-
overleg worden besproken. Hieruit worden maandrapportages gedestilleerd die per 
gedetineerde in het gedetineerdenberaad worden besproken. Hierin is al het 
personeel vertegenwoordigd dat beroepshalve in aanraking komt met de 
gedetineerden. 
De ervaring van gedetineerden ten aanzien van de zorg voor hen is er een van 
argwaan en onverschilligheid. Onder hulpverleners zitten een paar 'goeien' maar 
ook 'slechten' evenals onder piw'ers. Hulp ervaren ze niet direct, wel tegenwerking, 
door het 'systeem' vooral. De voorzieningen zijn onvoldoende en het regime is te 
zwaar. De stringente regelgeving en de hoge mate van controle wordt als zeer zwaar 
ervaren. Het wantrouwen naar rapportages, het personeel en de directie is groot. 
Gewoon contact 'van mens tot mens' met hulpverlening zowel als met het personeel, 
wordt gewaardeerd. 

Vraagstelling b) Voorstel voor hoofdonderzoek 

Door de onderzoekers wordt het mogelijk en haalbaar geacht een onderzoek te doen 
naar de effecten van het extra beveiligde regime op de psychische conditie van 
gedetineerden. Hierbij wordt als opzet voorgesteld een vergelijkend panel design 
met vier controlegroepen en een voor en een nameting. In het voorgestelde design 
wordt zoveel mogelijk geprobeerd om via precisie-matching van de gedetineerden 
alleen het regime te laten varieren teneinde de effecten daarvan op de psychische 
conditie zo nauwkeurig mogelijk te meten. Meer in het bijzonder is het voorgestelde 
onderzoeksontwerp erop gericht de yelatie te onderzoeken die er mogelijk is tussen 
de zwaarte van het regime waaraan gedetineerden zijn blootgesteld en de 
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(achteruitgang in) psychische conditie van deze laatsten. De onderzoekers zijn zich 
heel wel bewust van de weerbarstige praktijk waarin het hoofdonderzoek zal moeten 
plaatsvinden. Daarom is getracht om vrijheidsgraden in het design in te bouwen, 
maar tegelijkertijd bij de opzet juist uit te gaan van de ideale onderzoekssituatie. 
Telkens is aangegeven welke consequenties aanpassingen van het ideale design 
hebben voor het onderzoek. 

******* 

5.2 Discussie 

Tot slot van deze rapportage willen wij de lezer en gebruiker van de resultaten van dit 
onderzoek wijzen op enkele mogelijkheden en beperkingen. 
Van begin af aan, en nog eens benadrukt door de begeleidingscommissie, heeft voorop 
gestaan dat het a-deel van de probleemstelling eat beschrijvend onderzoek betreft, en 
niet eat evaluatief onderzoek. Het b-deel betreft in hoofdzaak een methodologisch 
onderzoek, mede gevoed door en aangevuld met oordelen van de externe 
deskundigen. De hoofdstukken twee en drie van dit rapport, waarin het a-deel wordt 
beantwoord, moeten de lezer eat zo betrouwbaar en valide mogelijk beeld geven van 
het beleid en de dagelijkse uitvoering daarvan aangaande de zorg voor de psychische 
conditie van gedetineerden in de EBI. We laten in deze hoofdstukken de lezer als het 
ware met ons meekliken naar hoe het feitelijk in de EN is gesteld met de zorg voor de 
psychische conditie, niet meer maar ook rtiet minder. 
De lezer km uit het rapport niet opmaken wat de lcwaliteit is van deze zorg. Ook wordt 
niets gezegd over de effecten van deze zorg op de psychische conditie van EBI-
gedetineerden. Hiervoor zou een evaluatieonderzoek nodig zijn geweest, dat 
aanzienlijk meer tijd zou hebben gevergd dan de nu beschikbare drie maanden. De 
lezer/gebruiker km uit het rapport hooguit zelf globale evaluatieve oordelen afleiden, 
als deze mocht vinden dat am eat of ander aspect of onderdeel van het EN-regime in 
brede zin wel wat meer of minder, dan wel andere aandacht had mogen worden 
besteed dan tot op heden het geval blijkt. 
Deze beperlcing tot een beschrijvend onderzoek zou aanleiding kunnen zijn voor eat 
onjuiste of niet verantwoorde interpretatie van de thans voorliggende resultaten. In de 
media maar ook daarbuiten hoort men de laatste tijd geluiden dat het wel meevalt met 
(de humaniteit van) het EN-regime. Ook dit onderzoek lijkt deze gedachte te 
ondersteunen. Inderdaad is het zo dat uit het voorliggende rapport km worden 
opgemaakt dat er binnen de EBI sprake is van een bewustzijn van de 
spanningsverhouding tussen veiligheid en humaniteit. Dit spanningsveld blijkt 
eveneens te leven onder het personeel en de hulpverleners. Ook blijkt men alleszins de 
intentie en de inzet te hebben om op dit via het mogelijke te doen. Dat alles blijkt 
zonder meer uit dit onderzoek. Maar niet onderzocht is wat de kwaliteit is van de zorg 
voor de psychische conditie en van de extra inspanningen die het personeel zich 
getroost voor een reductie van het genoemde spanningsveld. Ook niet onderzocht is 
hoe het feitelijk gesteld is met (het verloop tijdens de detentie van) de psychische 
conditie van de gedetineerden, noch wat het effect is van het regime op deze conditie. 
Om deze redenen is het gevaarlijk zo niet onverantwoord om op basis van de thans 
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voorliggende onderzoeksresultaten positieve of negatieve oordelen over deze kwestie 
uit te spreken. 
Een tweede zaak waarop wij naar aanleiding van de inbreng van de exteme 
deskundige ethicus willen wijzen, betreft de objectieve en subjectieve betekenis van het 
begrip psychische conditie. Dit onderscheid vloeit volgens laatstgenoemde voort uit het 
gegeven dat de mens op twee manieren kan worden begrepen, namelijk als subject en 
als object. Bij psychische conditie in objectieve zin gaat het om een meetbaar effect van 
omgevingscondities op de psychische conditie. Bij psychische conditie in subjectieve 
zin gaat het volgens de ethicus om de gedetineerde als moreel subject, iemand die 
verantwoordelijk is voor zijn eigen daden en die als zodanig gerespecteerd moet 
worden. Grofweg gaat het in het eerste geval om een empirisch, en in het tweede geval 
om een normatief begrip. 
Wij wijzen erop dat het in het geihtendeerde hoofdonderzoek gaat om het begrip 
psychische conditie in haar objectieve betekenis. Dit sluit met uit dat straks bij te 
trekken condusies in termen van beleidsaanbevelingen, ook de subjectieve betekenis 
een plaats verdient. Dat wil zeggen, de subjectieve betekenis van psychische conditie 
van gedetineerden kan van wezenlijk belang zijn voor de opdrac.htgevers/ 
beleidsmakers. Dit is met name het geval als het erom gaat een beleid en een praktijk te 
ontwikkelen en te handhaven waar sprake is van een humane behandeling van de 
zwaarst bewaakte gedetineerden in Nederland. Een argumentatie voor dit standpunt 
verloopt als volgt. 
Psychische conditie in de objectieve betekenis kijkt meer naar het product dan naar het 
proces van een praktijk (lees EBI-regime). Ook als het product, in casu de meetbare(!) 
psychische conditie van gedetineerden, naar objectieve(!) maatstaven bevredigend 
blijkt, impliceert dat niet per se dat het proces, in casu de feitelijke behandeling en de 
subjectieve beleving van het verblijf in de gevangenis, in overeenstemming zijn met wat 
humaan is. Zoals vanuit de ethiek wordt aangedragen, is bier ook het begrip 
verantwoordelijkheid in het spel. Elk mens is verantwoordelijk voor zijn of haar daden, 
en moet dus als een volwaardig persoon worden behandeld, EBI-gedetineerden met 
anders dan anderen. Elke afwijking van een 'normale' behandeling doet afbreuk aan dit 
verantwoordelijkheidsprincipe. Om het met de woorden van de ethicus te zeggen: 'De 
straf is dan met bedoeld als conditionering of correctie van gedrag, maar om de 
betrokkene met nadruk te wijzen op zijn of haar onvervreemdbare 
verantwoordelijkheid als subject'... 'De actor blijft moreel subject. Nog anders gezegd, 
'straffen is op zichzelf een vorm van respect tonen'. 
De beschouwing van psychische conditie in subjectieve zin, met nadruk op het proces 
van menselijke omgang eerder dan op het product van een regime, brengt nog een 
tweede verschil met het begrip psychische conditie in objectieve zin naar voren. Dit is 
dat in het eerste geval ook al diegenen die met de EBI-gedetineerden omgaan in het 
geding zijn. In de woorden van de ethicus: 'Anderzijds is het ook voor de psychische 
conditie van piw'ers (in ethische zin) van belang dat zij de ruimte hebben om een 
contact, een menselijke vorm van interactie, met gedetineerden te ontwikkelen, en dat 
zij niet door het protocol gedwongen worden de spontaniteit en wederkerigheid die 
voor contact tussen morele subjecten kenmerkend is, te miskennen of uit te schakelen'... 
'De schade die de betrokkene oploopt als subject is van een andere orde dan de schade 
die hij of zij oploopt in de zin van meetbare, psychische schade'. 
Hoewel de notie van psychische conditie in subjectieve zin geen enkele instrumentele 
connotatie of bedoeling heeft, is het duidelijk dat dit begrip wel degelijk relevant is voor 
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de vraag hoe gedetineerden straks na detentie als mens zullen terugkeren in de 
maatschappij. 
Een door een hoofdonderzoek empirisch vast te stellen antwoord op de vraag in 
hoeverre er schade is in objectieve zin en in hoeverre deze in een milder regime afwezig 
of minder zou zijn, is relevant voor de vraag of in de huidige situatie en praktijk in de 
EN moet worden ingegrepen. Een notie van psychische conditie in subjectieve, meer 
ethische zin vormt daarnaast een voortdurende uitdaging tot zelfkritiek en tot inzet 
voor een humane behandeling, gegeven de noodzakelijke veiligheid voor personeel en 
maatschappij. 
Wat dit laatste betreft is ook een reactie van de exteme gezondheidsjurist en die van de 
exteme criminoloog relevant. Deze wijzen beiden op de relevantie voor het 
onderhavige onderzoek van de begrippen proportionaliteit en subsidiariteit die in de 
Penitentiaire Beginselenwet worden gehanteerd. De zojuist genoemde voortdurende 
uitdaging tot zelfIcritiek en inzet voor verbetering zou zich onder andere moeten 
richten op een beslissing of het gekozen regime in de EBI (in de meest brede zin van het 
woord, dus inclusief bijvoorbeeld de aard van de huisvesting) in juiste verhouding 
staat tot het doel, in casu de risicobeheersing (proportionaliteit), en of geen alternatieve 
regimes denkbaar zijn, c.q ontwikkeld kunnen worden (subsidiariteit). Ook deze 
begrippen zijn, respectievelijk worden in dit en in een geintendeerde hoofdonderzoek 
niet onderzocht, maar hebben duidelijk wel relevantie voor de problematiek waarmee 
de opdrachtgever lijkt te worden geconfronteerd. 
In het licht van de begrippen proportionaliteit en subsidiariteit is ook de volgende 
overweging van belang. Wij zijn van mening dat de EN als instelling en als gebouw 
zich op het pioniers-vlak begeeft in het Nederlandse detentie-landschap. We zouden als 
metafoor de EBI willen vergelijken met een bouwwerk uit de oudheid; de piramides 
wellicht. De bouwmeesters wisten van tevoren niet welke uitdagingen hen in 
bouwtechnisch opzicht te wachten stonden. Hierdoor namen ze steevast het zekere 
voor het onzekere in de stappen die tijdens de bouw doorlopen moesten worden. De 
piramides staan er nog steeds. Maar we weten inmiddels ook dat er efficientere 
oplossingen zijn gevonden voor de problemen die de bouwers van deze piramides 
moesten oplossen. Hiermee bedoelen we dat het van belang is om na de start van een 
interventie of voorziening te blijven nadenken over de beslissingen die ten aanzien van 
veiligheid zijn genomen binnen de EBI. Zelfs in de fundamenten van het beleid kan 
door een cumulatie van maairegelen die individueel zinvol zijn 'overkill' ontstaan waar 
niet meer over gediscussieerd wordt, wanneer er immers niemand meer ontsnapt uit de 
EBI. Voor deze rechtvaardiging van het veiligheidsbeleid wordt door de deskundige 
criminoloog gewaarschuwd. Het experimenteren met regimeverlichting of 
alternatieven voor het huidige regime is in de huidige EBI setting weliswaar moeilijk, 
omdat er dan wellicht door onbekendheid met de consequenties van bepaalde 
maatregelen, onaanvaardbare risico's voor het personeel of voor de maatschappij 
kunnen ontstaan. Maar door niet meer over de mogelijke veranderingen na te denken 
zullen we hier ook geen zicht op Icrijgen. Overleg over altematieve oplossingen op 
nationaal en ook wellicht op intemationaal niveau kan mogelijk bijdragen aan een 
vooruitgang in het denIcen over 'Extra Beveiligde Inrichtingen' in Nederland. Deze 
vooruitgang zou mogelijk de detentievorm humaner kunnen maken, zonder extra 
risico's. 
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Bijlage I: Begeleidingscommissie 

De onderzoekers zijn in de korte periode van dit onderzoek bijgestaan door een 
begeleidingscommissie bestaande uit de volgende personert: 

Mw. Drs. C.C.J.H. Bijleveld 
Programmacoordinator WODC, Ministerie van Justitie. 

Drs. J. Dhondt 
Psychologisch adviseur, Ministerie van Justitie. 

Prof Dr. A.J.F.M. Kerkhof (voorzitter) 
Hoogleraar Idinische psychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. 

Mw. Drs. J. W. Plaisier 
Projectbegeleider WODC, Ministerie van Justitie. 

Dr. KE. Swierstra 
beleidsadviseur sancties, DPJS, Ministerie van Justitie. 

Drs. Th. Venrooij 
Unitdirecteur, Peniterttiaire Inrichting Nieuw Vosseveld in Vught. 

Drs. J.L.M. Verhagen 
Hoofd afdeling beleidsinformatie/ ply. directeur 
directie beleidszaken, Dienst Justitiele Inrichtingen, Ministerie van 
Justitie. 

Aan de begeleidingscommissie is vanaf begin februari Prof. Dr. J.A. Sergeant, 
hoogleraar neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam toegevoegd. 
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Bijlage II: 
Topiclijst piw'ers, afdelingshoofd en kunstzinnige vorming 
met voorbeeldvragen. 

Bij de interviews is als geheugensteun gebruik gemaakt van enkele voorbeeldvragen om de onderzoeker 
te ondersteunen in de informatie die uit de interviews naar voren zou kunnen komen. Afhankelijk van de 
gesprekken zijn sommige vragen wel gesteld, sommige vragen anders geformuleerd en sorrunige vragen 
niet gesteld. Per interview is een individuele topiclijst samengesteld die per interview verschilde. 

Topiclijst piw'ers en afdelingshoofden 
Introductie van onderzoek en onderzoeker 
Inleiding/ op het gemak stellen 
Onderwerpen inleiden 

Inleidende vragen: 
• Kunt u in het kort jets vertellen over de functie die u uitoefent binnen de EBI? 

• Hoe lang werkt u in de EBI? 

• Hoe bent u bier terecht gekomen? 

• Kunt u mij vertellen over de speciale opleiding en trainingen tot Piw'er? 

Topics Voor Piw'er 

Dagelijkse contacten met gedetineerden 
Kunt u mzj vertellen over de dagelzjkse contacten die u met gedetineerden heeft? 
• Wanneer vinden die contacten plaats? 
• Wie begint het contact Piw of gedetineerde? 
• Vinden daar gesprekken plaats en waar gaan die over? 

• Hoe vindt u het om gesprekken te hebben met gedetineerden? 

• Zijn die gesprekken soms moeilijk? 

• Zijn die gesprekken soms makkelijk? 

• Wanneer vindt u een gedetineerde moeilijk te benaderen? 

• Hoe ervaren de gedetineerden de gesprekken? 

• Hoe wordt u over het algemeen aangesproken door de gedetineerden? 

De gevoelens van gedetineerden 
Kunt u mzj vertellen wat u als Piw'er doet als een gedetineerde zich niet goed voelt. Wanneer hzj 
bijvoorbeeld niet meer wil deelnemen aan activiteiten en zich terugtrekt ook uit contacten met 
andere gedetineerden of Piw'ers? 
• Merkt u het op in uw team als een gedetineerde zich minder goed voelt? 

• Wat voor soort problemen komen gedetineerden tegen tijdens hun detentie? 
• Wat kan Piw'er in zo'n geval doen? 

• Wanneer schakelt u anderen in? 
• Wat kunnen anderen daarbij doen? 

• Op welke manier kunt u dat rapporteren? 

• Met wie kan je dat overleggen? 

• Wat kan er binnen het regime aan gedaan worden dat een gedetineerde zich beter voelt? 

Kunt u mij vertellen hoe de trainingen van Circon en vd Putte hebben bijgedragen aan de zorg 
voor de gedetineerden en de houding die u aanneemt t.o.v. gedetineerden? 
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• Geduld opbrengen 
• Omgaan met crises 
• Aangaan van contacten met gedetineerden 
• Wat hebben de trainingen van Circon en vd Putte verder bijgedragen? 

Wert:Jeer 
Ik wil het nu graag hebben over de sverksfeer in de EBI 
• Wat doen jullie am de sfeer onder gedetineerden zo goed mogelijk te houden/ krijgen? 
• Wat doen jullie om de sfeer tussen de Piw'ers en gedetineerden zo goed mogelijk te houden/ krijgen. 
• Kunt u vertellen wat de 360gr feedback voor u precies inhoudt? 

Regime 
Ik wil het graag hebben over de regels die binnen de EBI gelden. Kunt u mij iris vertellen over 
regelgeving en overlegstructuren als bet gaat over de status van gedetineerden en belangrijke 
gebeurtenissen op de werkvloer? 

• Kunt u beschrijven wat het team overleg inhoudt? 
• Welke structuren zijn er am de gebeurtenissen op de werkvloer tenig te koppeien naar leidinggevenden? 
• Vertel jets over bijvoorbeeld: de rapportages, de afdelingshoofden, het teamoverleg, de PMO's. 
• Zijn er nog andere manieren waarop u kunt melden hoe het gaat met een gedetineerde? 

Topics Voor Kunstzinnige vorming 

Kunstzinnige vorming binnen de EBI 

Kunt u inij vertellen wat u met kunstzinnige vorming doet/ inhoudt binnen de EBB 

Dagelijkse contacten met gedetineerden 
Kunt u mij beschrijven wat voor contacten u met gedetineerden be*? 
• Maakt gedetineerde een afspraak, of maakt u een afspraak. 
• Komt u gedetineerden 'spontaan' tegen? 
• Wie begint het contact Kunstzinnige vormer of gedetineerde? 
• Waar kunnen de gesprekken allemaal over gaan? 
• Hoe vindt u het om gesprekken te hebben met gedetineerden? 
• Zijn er beperkt.  igen in die gesprekken? 
• Hoe ervaren de gedetineerden de gesprekken? 
• Beschtijf eens een situatie waarin u het moeilijk vindt am een gedetineerde te benaderen? Hoe bent u daar mee 

omgegaan? 
• Beschrijf eens hoe u in het algemeen wordt aangesproken door de gedetineerden? 

De gevoelens van gedetineerden 
Kunt u mij vertellen wat u als Piw'er doet als een gedetineerde zich niet goed voelt. Wanneer bij 
bijvoorbeeld niet men' wil deelnemen aan activiteiten en zich terugtrekt ook uit contacten met 
andere gedetineerden of Piw'ers? 
• Merin u het op in uw dagelijkse praktijk dat een gedetineerde zich minder goed voelt? 
• Beschrijft u eens wat er gebeurt als een gedetineerde zich niet goed voelt. 
• Hoe loijgt u dat te horen? 
• Wat voor soon problemen komen gedetineerden tegen tijdens hun detentie? 
• Wat als ze depressief zijn, suicidaal zijn, agressief zijn, asocial zijn? 
• Met wat voor problemen komen ze bij het kunstzinnige vorrning terecht? 
• Beschrijft u eens zo'n geval en kunt u aangeven wat u daar am hebt kunnen doen? 
• Op welk moment schakelt u anderen in? (psycholoog, psychiater, medicus) 
• Wat kan er binnen het regime aan gedaan warden dat een gedetineerde zich weer beter voelt? 
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Contacten met Piw'ers 

• Kunt u mij beschrijven wat voor contacten u onderhoudt met Piw'ers van de EBI? 
• Met welk soon problemen komen ze bij het kunstzinnige vonning? 
• Beschrijft u eens wat u daar aan kunt doen? 

Werksfeer 

Ik wil het nu graag hebben over de werksfeer in de EBI 
• Beschrijf eens wat u doet om de sfeer onder gedetineerden zo goed mogelijk te houden/ krijgen? 
• Beschrijf eens wat u doet om de sfeer tussen de Piw'ers en gedetineerden zo goed mogelijk te houden/ krijgen. 

Regime 

wil het graag hebben over de regels die binnen de EBI gelden. Kunt u mu j jets vertellen over 
regelgeving en overlegstructuren als het gaat over de status van gedetineerden en belangrijke 
gebeurtenissen? Waar neemt u zitting? Kunt u aangeven hoe dat in zijn werk gaat? • 
• Kunt u beschrijven wat Gedetineerdenberaad inhoudt? 
• Welke structuren zijn er om uw ervaringen met gedetineerden terug te kunnen koppelen naar de piw'ers 
• Vertel jets over bijvoorbeeld: de rapportages, de afdelingshoofden, het teamoverleg, de PMO's. 
• Zijn er nog andere manieren waarop u kunt melden hoe het gaat met een gedetineerde? 
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Bijlage III: Vragen voor Externe Deskundigen: 

Tijdens het onderzoek hebben we gebruik gemaakt van de expertise van een drietal 
externe deskurtdigen om meer inzicht te krijgen in de variabele die tijdens het 
hoofdonderzoek centraal zal staart: de psychische conditie van gedetirteerden. Wij 
hebben de deskundigen hiertoe een aantal vragen voorgelegd, waar zij schriftelijk op 
gereageerd hebben. 
Doordat er in de begeleidingscommissie op is aangedrongen dat geen evaluatieve 
oordelen verlangd werden van de onderzoekers in het vooronderzoek: 'zorg in en 
om de EN' is de rol van de exteme deskundigen teruggebracht tot het reageren op 
een aarttal schriftelijke vragen en zijn geen evaluatieve vragen voorgelegd zoals 
aanvankelijk de bedoeling was. Een vierde deskunciige op het gebied van de sociale 
psychologie, die was voorgesteld in het onderzoeksvoorstel hebben we vanwege de 
beperking van de rol van de exteme deskundigen niet betrokken in het onderzoek. 
De deskundigen die we geraadpleegd hebben zijn: 

Prof. Dr. J.P.S. Fiselier 
Hoogleraar criminologie am de Rijks Universiteit Groningen 

Prof. Mr. J.A. Hubben 
Hoogleraar gezondheidsrecht am de Vrije Universiteit Amsterdam 

Dr. H.A.E. Zwart 
Centrum voor Ethiek, Katholieke Universiteit Nijmegen 

De vragen die we am de externe deskundigen hebben voorgelegd luidden als volgt: 

a) Wat houdt volgens u de term psychische conditie in binnen uw vakgebied? 
- Wordt de term psychische conditie gebruikt en zo ja op welke wijze? En met 

welke inhoudelijke omschrliving? 
- Zo nee wat zouden dan relevante termen zijn die, in het verband met het EN 

onderzoek op iemands geestelijke gesteldheid duiden? 
- Wat zijn relevante aspecten en concrete zaken die bestudeerd moeten worden 

wanneer men iemands psychische conditie wil meten? 
- Kunt u de voorgaande vragen plaatsen in het kader van de populatie EBI 

gedetineerden? 

b) Wanneer denkt u dat kan worden gesproken van een onaanvaardbare situatie 
ten aanzien van schade aan de psychische conditie van gedetineerden? 
- Waar ligt volgens u de grens tussen 'normale' schade door detentie en 

lonaanvaardbare' schade door detentie? 
- Zou u deze vragen eveneens kunnen plaatsen in het kader van de EBI 

aedetirteerden? 
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