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i.2.A. GEGEVENS DIE UIT DE ADMINISTRATIE VAN DE GEVANGENIS 

KUNNEN NORDEN VERKREGEN 

I. Geboortedatum (dag, maand, jaar) 

888888 onbekend 

2. Geboorteland 	  

88 onbekend 

3. Geboorteplaats (alleen voor in Nederland geborenen) 

888 geboorteplaats onbekend 

999 n.v.t./niet in Nederland geboren 

4. Nationaliteit 

01 Nederlands 

02 Surinaams 

03 Spaans 

04 Italiaans 

05 Turks 

06 Marokkaans 

07 Overig Europees, te weten 	 

08 Overig Afrikaans, te weten 	 

09 Aziatisch, te weten‘ 	 

10 Noord-Amerikaans, te weten 	 

11 2uid- en Midden-Amerikaans, nl 	 

12 Australie en Oceanie, nl. 	 

13 Geen nationaliteit/statenloos 

88 National iteit onbekend 

5. Verblijfstitel (lett. overnemen) ( alleen voor degenen 

zonder Nod. dationaliteit) 

I. titel 	 

2. illegaal 

8. onbekend 

9. n.v.t./Ned. nationaliteit 

VOLGNUMMER . 
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6. Uitwijzing (alleen voor degenen zonder Ned. 

nationaliteit) 

1. bevolen 

2. verwacht 

8. onbekend 

9. n.v.t./Ned. nationaliteit 

7. Deliktsoort (letterlijk overnemen) 

88 onbekend 

8. Woonplaats ten tijde van het plegen van het delikt 

888 woonplaats onbekend 

999 n.v.t./niet in Nederland woonachtig 

9. Provincie (alleen voor hen die in Nederland wonen) 

01 Groningen 

02 Friesland 

03 Drenthe 

04 Overijssel 

05 Gelderland 

06 Utrecht 

07 Noord-Holland 

08 Zuid-Holland 

09 Zeeland 

10 Noord-Brabant 

11 Limburg 

12 Niet provinciaal ingedeeld 

88 Provincie onbekend 

99 n.v.t./niet in Nederland woonachtig 

VOLGNUMMER 	 

GEVANGENIS 	 
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10. Betrokkene binnengekomen uit 

1. Huis van Bewaring 

2. Andere gevangenis 

3. Anders, nl. 	 

8. onbekend 

11. Datum aanvang detentie (dag, maand, jaar) 

888888 onbekend 

12. Datum binnenkomst in deze inrichting (dag,maand,ja4r) 

888888 

13. Duur van de opgelegde straf (aantal dagen) 

(1 week = 7 dagen) 
(1 maand = 30 dagen) 
(1 jaar = 360 dagen) 

8888 onbekend 

14. Duur van het strafrestant bij aankomst in deze 

inrichting tot aan de VI-datum (aantal dagen) 

8888 onbekend 

15. Is betrokkene ooit T8R-gesteld? Zal betrokkene aan-

sluitend aan de executie van de straf de maatregel 

van TBR moeten ondergaan? 

1. betrokkene is thans niet TBR-gesteld en is 

nooit eerder TBR-gesteld geweest 

2. betrokkene is thans niet, maar vroeger wel 

TBR-gesteld geweest 

3. betrokkene thans niet T8R-gesteld, vroeger 

onbekend 

4. betrokkene is thans TBR gesteld en zal aan-

sluitend de TBR moeten ondergaan 

8. onbekend  
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1.2. B. GEGEVENS DIE BIJ DE MEDISCHE DIENST VAN DE GEVANGENIS 
WiWart701701,11-TORM 

16. Was betrokkene regelmatig gebruiker van opiaten in 

de periode onmiddellijk voorafgaand aan de detentie? 

(De tijd in het HvB wordt tot de .detentie gerekend) 

Was betrokkene een spuiter of werd overwegend op an-

dere wijze gebruikt? 

1. betrokkene was geen regelmatig gebruiker 

2. betrokkene was een spuiter 

3. betrokkene was wel regelmatig gebruiker, maar 

deed dit overwegend anders dan door spuiten 

8. .onbekend 

17. Is er lets bekend omtrent gebruik van andere harddrugs 

in de periode onmiddellijk voorafgaand aan de deten-

tie? 	 1 

1. neen, niets bekend 

2. betrokkene gebruikte niet 

3. betrokkene gebruikte wel regemlatig, en wel: 

18. Is betrokkene blj binnenkomst in deze inrichting 

door u behandeld in verband met onthoudingsverschijn-

selen? 

1. geen onthoudingsverschijnselen, dus behande-

ling was niet geindiceerd 

2. wel onthoudingsverschijnselen, niet behandeld 

3. behandeld in verband met onthoudingsverschijn-

selen 

8. onbekend 

19. Indien betrokkene in verband met de verslaving van 

u middelen kreeg, welke waren dat dan? 

1. methadon onderhoudsprogramma 

2. methadon reductieprogramma 

3. tranquillizers 

4. anders, nl 

7. n.v.t./kreeg geen middelen 

8. onbekend 

9. n.v.t./niet verslaafd 

VOLGNUMMER 	 

GEVANGENIS 	 
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20. Is jets bekend omtrent het gebruik van harddrugs 
1 gedurende het verblijf in deze inrichting? Heeft dit 

geleid tot een medische behandeling? 

1. betrokkene gebruikt(e) niets 

2. betrokkene gebruikt(e) wel, doch niet behandeld 1  

3. betrokkene gebruikt(e) wel en werd behandeld 

7. niets bekend omtrent gebruik tijdens verblijf 

8. onbekend m.b.t. behandeling 	 ! r1  
21. Welke middelen kreeg de betrokkene in het kader van 

deze behandeling? 

1. methadon onderhoudsprogramma 

2. methadon reductieprogramma 

3. tranquilizers 

4. anders, nl. 	 

7. betrokkene werd niet behandeld 

8. onbekend 

9. betrokkene gebruikte niet; behandeling overbodi Pl  
22. Heeft betrokkene gedurende het verblijf in deze in-

richting een behandeling ondergaan in verband met 

complicaties van het gebruik van harddrugs? 

I. neen 

2. ja, en wel in verband met de volgende compli-

caties: 	 

8. onbekend 

23. Gebruikte betrokkene in de periode onmiddellijk voor-

afgaand aan de detentie regemlatig grote hoeveelheden 

alcohol • m.a.w.: was betrokkene alcoholist of pro-

bleemdrinker? 

1. betrokkene was geen alcoholist/probleemdrinker 

2. betrokkene was wel alcoholist/probleemdrinker 

8. niets bekend omtrent alcoholgebruik 

VOLGNUMMER 	 

GEVANGEN1S 	 



24. Is betrokkene zodanig lichamelijk gehandicapt dat in 

de gevangenis speciale voorzieningen zouden moeten 

worden getroffen of dat van reeds aanwezige voorzie-

ningen gebruik moet worden gemaakt? 

1. betrokkene is niet lichamelijk gehandicapt 

2. wel gehandicapt, doch geen speciale voorzie-

ningen 

3. gehandicapt en speciale voorzieningen noodzake-

lijk 

aard van de handicap • 	  

aard van de voorziening: 	  

8. onbekend 

25. Behoort betrokkene tot de categorie van personen 

"wier gedragingen zorgen baren omdat zij erg zwaar 

zitten, zo zwaar dat zij er zelf onderdoor lijken 

te gaan"? 

1. neen 

2. ja 

8. onbekend 

26. Behoort betrokkene tot de categorie van personen 

"wier gedragen 4orgen baren omdat zjj onberekenbaar 

zijn en wellicht agressief reageren, zodanig dat 

anderen er onderdoor lijken te gaan"? 

1. neen 

2. ja 

8. onbekend 

27. Is betrokkene geestelijk gehandicapt dan wel zwak 

begaafd? 

1. neen 

2. ja 

8. onbekend 

VOLGNUMMER 	 

GEVANGENIS 	 
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28. Heeft betrokkene de laatste maand van u slaapmiddelen 

en/of tranquillizers voorgeschreven gekregen omdat 

betrokkene een zo zwaar probleem had dat u het voor-

schrijven van daze middelen gewenst achtte? Zo ja, 

kunt u dan de problemen omschrijven? 

1. betrokkene had zulke problemen niet 

2. ja, betrokkene kreeg slaapmiddelen en/of kal-

meringsmiddelen toegediend in verband met de 

volgende problemen 	  

8. onbekend 

29. Is toepassing van art. 47/art. 120 van de Gevangenis-

maatregel overwogen? In verband met welk probleem? 

1. toepassing (nog) niet overwogen 

2. toepassing gevraagd en afgewezen 

3. toepassing gevraagd en toegestaan in verband 

net 	  

8. onbekend 

VOLGNUMMER 	 

GEVANGENIS 	 
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1.2. C. GEGEVENS DIE BIJ DE PSYCHOLOOG OF BIJ DE AD-er VERKREGEN 

KUNNEN WORDEN 

30. Wie was de informant? 

I. AD-er 

2. Psycholoog 

3. Beide 

31. Wat is de culturele achtergrond van de betrokkene? 

01 Nederlands 

02 Surinaams 

03 Antilliaans 

04 Moluks 

05 Zigeuner 

06 Chinees 

07 Zuid-Europees 

08 Noord-Afrikaans 

09 Overig Europees 

10 Overig Afrikaans 

11 Overig Aziatisch 

12 Noord-Amerikaans 

13 Overig Midden-en Zuid-Amerikaans 

14 Australisch/Oceanisch 

88 Onbekend 

32. Indien betrokOne in het buitenland opgroeide, hoelang 

is hij dan nu al in Nederland? 

1. jaar 

2. I A 2 jaar 

3. 3 - 4 jaar 

4. 5 - 7 jaar 

5. 8 - 10 jaar 

6. 10 jaar 

8. onbekend 

9. n.v.t./niet in buitenland opgegroeid 

VOLGNUMMER 	 

GEVANGENIS 	 



33. Is er jets bekend omtrent het i gebruik van harddrugs 

door betrokkene gedurende diens verblijf in deze in-

richting? 

I. neen, niets bekend 

2. betrokkene gebruikt(e) niets 

3. betrokkene gebruikt(e) wel 

34. Gebruikte betrokkene in de periode onmiddellijk voor-

afgaand aan de detentie regelmatig grate hoeveelheden 

alcohol, maw.: was betrokkene alcoholist of pro-

bleemdrinker? 

I. niets bekend omtrent alcoholgebruik 

2. betrokkene was geen alcoholist/probleemdrinker 

3. betrokkene was wel alcoholist/probleemdrinker 

35. Behoort betrokkene tot de categorie van personen 

"wier gedragingen zorgen baren omdat zij erg zwaar 

zitten, zo zwaar dat ze or zelf aan onderdoor lijken 

te gaan"? 

1. neen 

2. ja 

8. onbekend 

36. Behoort betrokkene tot de categorie van personen 

"wier gedragingen zorgen baron omdat zij onberekenbaar 

zijn en wellicht agressief reageren, zodanig dat an-

deren or onderdoor lijken te gaan"? 

I. neen 

2. ja 

B. onbekend 

37. Kan betrokkene lezen en/of schrijven? 

I. wel lezen, niet schrijven 

2. noch lezen, noch schrijven 

3. zowel lezen als schrijven 

8. onbekend 

VOLGNUMMER 	 
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38. Kan betrokkene Nederlands lezen? 

- I. goed 

2. matig 

3. slecht 

4. is Nederlandse taal niet machtig 

8. onbekend 

9. n.v.t./kan niet lezen 

39. Kan betrokkene Nederfands spreken? 

I. goed 

2. matig 

3. slecht 

4. is Nederlandse taal niet machtig 

8. onbekend 

40. Kan betrokkene Nederlands schrijven? 

1. goed 

2. matig 

3. slecht 

4. is Nederlandse taal niet machtig 

8. onbekend 

9. n.v.t./kan niet schrijven 

41. Indien betrokkene zich niet in de Nederlandse taal 

verstaanbaar Lan maken, is dan we] communicatie 

mogelijk in het Frans, het Duits of het Engels? 

I. Frans 

2. Duits 

3. Engels 

4. meer van deze talen 

5. geen van deze talen 

8. onbekend 

9. n.v.t./spreekt Nederlands 

VOLGNUMMER 	 

GEVANGENIS 	 



42. In verband met welk snort problemen heeft u 

aktiviteiten Ondernomen ten behoeve van de hulpver-

lening tijdens de gevangenschap?  (bij meerdere soorten 

problemen nummeren in volgorde van belangrijkheid, 

i.e. naarmate Her meer tijd aan besteed is). 

emotionele problemen binnen de inrichting 
1 

relationele problemen met familie/vrienden/kennissel 

i praktische, zakelijke problemen 	 , 

andere problemen, nl.  	 1 

8888 onbekend 

9999 n.v.t., geen problemen 

43. Hoe frequent heeft u contact met betrokkene? 

I. eenmaal per dog 

2. eenmaal per week 

3. eenmaal per maand 

4. enders, te weten 	 

44. In verband met welk snort problemen heeft u reeds 

aktiviteiten ondernomen ten behoeve van de hulpverle-

ning na gevangenschap? (bij meerdere soorten proble-

men, nummeren in volgorde van belangrijkheid, i.e. 

naarmate hieraan meer tijd besteed is). 

0 emotionele problemen binnen de inrichting rond 

de voorbereiding op ontslag 

relationele problemen met familie/vrienden/kennissen 

praktische, zakelijke problemen 

contacten leggen met hulpverlenende instanties, ni. 

andere problemen, ml. 	 

88888 onbekend 

99999 n.v.t./nog niet aan de orde 

VOLGNUMMER 	 
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45. Indien betrokkene werd bezocht door maatschappelijk 

werkers of andere hulpverleners van buiten, in ver- 

band met welk soort problemen kwamen ze dan? 

(nummeren in volgorde van belangrijkheid, d.i. naar-

mate hieraan meer tijd is besteed) 

emotionele problemen binnen de inrichting 

relationele problemen met familie/vrienden/kennisseo 

praktische, zakelijke problemen 

andere problemen, nl. 

11■•■•■. 

46. Met welke frequentie vindt dat contact met maatschappe-

werkers en/of andere hulpverleners van buiten 

plaats? 

I. eenmaal per dag 

2. eenmaal per week 

3. eenmaal per maand 

4. anders, te weten 

8. onbekend 

9. n.v.t./geen contact met hulpverleners van 

buiten 

47. Is betrokkene naar buiten geweest in verband met ken-

nismaking met of introduktie in een hulpverleningsin-

stelling met het oog op de hulpverlening na de deten-

tie? Zo ja, wat voor instelling was dat? 

1. nog niet aan de orde 

2. neen 

3. ja, n1 

4. 8. onbekend 

8888 onbekend 

9999 n.v.t./geen problemen 

VOLGNUMMER 	 
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48. Is toepassing van art. 47/art. 120 van de Gevangenis- 

maatregel overwogen? In verband net weIk probleem? 

I. toepassing (nog) niet overwogen 

2. toepassing gevraagd en afgewezen 

3. toepassing gevraagd en toegestaan in verband 

met 	 

8. onbekend 

VOLGNUMMER 

GEVANGENIS 



Bijlage 1.3; 

INVENTARISATIEPROJECT INRICHTINCEN VOOR LANCCESTRAFTEN 

Notitie ten behoeve van de vraaggesprekken met de directies van de 

inrichtingen voor langgestraften. 

1. Inleidins 

In de afgelopen jaren is men tot het besef gekomen dat de penitentiaire 

inrichtingen in Nederland in toenemende mate worden bevolkt door gedeti- 

neerden die om enigerlei reden meet dan gebruikelijke zorg en aandacht 

behoeven. Daarbij denkt men dan veelal aan groepen gedetineerden zoals 

druggebruikers, buitenlanders, gedetineerden met psychische problemen, 

analfabeten en alcoholverslaafden. Over de omvang van deze groepen en 

over de mate van "overlap" tussen deze groepen tast men veelal in het 

duister. Voor 	het WODC en de directie Cevangeniswezen is dat aanleiding 

geweest om bij wijze van proef een inventarisatie in de inrichtingen voor 

langgestraften uit te voeren c.q. te doen uitvoeren. 

.Daartoe zijn van de gedetineerden die medio 1981 in de inrichtingen voor 

langgestraften aanwezig waren aan de hand van de bevolkingsadministratie 

en met medewerking van de Medische Dienst en net maatschappelijk werk in 

de inrichtingen gegevens verzameld. 

2. Resultaten van de inventarisatie (alsemeen) 

2.1 Delict en strafduur 

Op het moment van inventarisatie waren in de inrichtingen voor langgestraf-

ten 450 gedetineerden ingesloten. Van hen was ongeveer 50% veroordeeld wegens 

vermogensdelicten 35% veroordeeld op grond van de Opiumwet en 27% in verband 

met geweldsdelicten of delicten tegen de persoonlijke vrijheid.  x)  

De opgelegde straffen varieren van een half jaar tot 18 jaar. De gemiddelde 

strafduur is 3 jaar en 8 maanden. 

2.2 Omvang van probleemcategorieen 

2.2.1 Vreemdelingen 

x) Het totaal is groter dan 100% in verband met dubbeltellingen, bijvoorbeeld 
indien iemand is veroordeeld zowel op grond van de Opiumwet als op grond 
van art. 310 WvSr. 
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Ruin 352 van de gedetineerden heeft niet de Nederlandse nationaliteit. 

Hierbinnen zijn vier duidelijke subgroepen re onderscheiden, namelijk ge-

detineerden met de Turkse nationaliteit (ongeveer 28% van de gedetineerde 

met een niet-Nederlandse nationaliteit), gedetineerden met een West-Europl 

nationaliteit (21Z van de buitenlanders), gedetineerden met een Aziatischel 

-overwegend Chinese- nationaliteit (16Z van de buitenlanders) en statenloa 

-overwegend Molukse- gedetineerden (10Z van de gedetineerden met een niet-

Nederlandse nationaliteit). 

Naast de gedetineerden met een niet-Nederlandse nationaliteit heeft 20% 

van de gedetineerden wel de Nederlandse nationaliteit, maar geen Nederland 

culturele achtergrond. Net  merendeel van deze gedetineerden is -zoals te 

verwachten- afkomstig uit Suriname of de Nederlandse Antillen. In totaal 

is ruin 55% van de gedetineerden niet uit Nederland afkomstig. 

Communicatieproblemen doen zich vooral voor met gedetineerden met de niet-

Nederlandse nationaliteit, 	65% van deze gedetineerden is de Nederlandse 

taal niet of Wauwelijks machtig. Bij gedetineerden met de Nederlandse natid 

naliteic man een niet-Nedsrlandse culturele achtergrond is dit 4 5%. 

Opvallend is verder dat "buitenlanders" relatief minder vaak contact hebber 

met de maatschappelijk werkers dan de Nederlanders. 

2.2.2 Alcoholgebruik voor detentie 

Eenentwintig procent van de onderzoekpopulatie kan beschouwd worden als 

aicoholist of probleemdrinker. Men treft hen reiatief veel aan wider de 

gedetineerden met een Nederlandse nationaliteit en een Nederlandse cutu-

rele achtergrond. 

Tijdens de detentie behoren Se relatief vaak tot de groep gedetineerden 

die psychische problemen hebben. 

2.2.3 Cebruik van harddrugs voor detentie  

Vijfentwintig procent van de gedetineerden in de inrichtingen voor lang-

gestraften gebruikte -volgens opgaVe van Medische Dienst en/of maatschap-

pelijk werk - voor de detentie harddrugs (met name heroine en 

cocaine). Gebruikere vallen vat leeftijd betreft voorat in de categoric 

van 21 tot 30 jaar: 75% van de gebruikers valt in deze klasse, bij niet-

gebruikers valt :62 in deze klasse. 
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Het overgrote deel van de gebruikers heefc de Nederlandse nationaliceit: 

Kijken we bij deze gedetineerden naar de culturele achtergrond dan zien 

we dac ongeveer de helft een Nederlandse achtergrond heeft en de andere 

helft een niet-Nederlandse achtergrond. Gelet op de verhoudingen in de 

totale populatie betekent dat dat druggebruik relatief vaak onder gedeti- 

neerden met de Nederlandse nationaliteit maar een niet-Nederlandse achter-

grond voorkomt. 

.Behandeling in verband met druggebruik komt in inrichtingen zelden voor, 

wel worden aan gebruikers relatief vaak tranquillizers of slaapmiddelen 

voorgeschreven. 

2.2.4 GebrUik van harddrugs tildens detentie 

Van 28% van de gedetineerden wordt vermoed of is bekend dat zij tijdens 

detentie harddrugs gebruiken. Van deze gebruikers gebruikte ongeveer 457. 

voor hun detentie regelmatig harddrugs, 34% gebruikte voor hun detentie 

niet regelmatig en van 217. is onbekend of zij voor hun detencie harddrugs 

gebruikten. Overigens is de groep gebruikters-cijdens-detentie moeilijk 

identificeerbaar: er is geen duidelijke samenhang waarneembaar met varia-

belen zoals leeftijd, opgelegde straf, nacionaliteit of psychische toestand 

van de gedetineerden. Wel kan gezegd worden dac gedetineerden met de Nederland-

nationaliteit, maar can niet-Nederlandse achtergrond relatief vaak harddrugs 

gebruiken. De samenhang is echter minder duidelijk dan het geval was bij 

gebruik van harddrugs voor de detentie. 

Voorts blijkt dat gebruikers-tijdens-detentie vaker slaapmiddelen en/of 

tranquillizers gebruiken en dat ze vaker contact hebben met maacschappelijk 

werkers. • 

2.2.5 Psychische problemen 

Bij gedetineerden met ernstige psychische problemen hebben we twee cate-

gorieen onderscheiden. In de eerste plaats een categoric van diegenen, 

wier gedragingen zorg baren omdat zij erg zwaar zitten, so zwaar dat zij 

er self aan onderdoor lijken te gaan. Tot deze categoric wordt bijna 35% 

van de gedetineerden-bevolking gerekend. In de tweede plaats een categorie 

van diegenen wier gedragingen zorg baren omdat zij onberekenbaar zijn en 

wellicht aggressief reageren, zodanig dac anderen er aan onderdoor lijken 

te gaan. Tot deze categoric wordt ongeveer 207. van de bevolking gerekend. 

9/ 
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Gebleken is dat gedetineerden die in de ene categorie ingedeeld kunnen 

warden Wier zelden oak tot de andere categorie behoren. 

Daarnaast is voor de categorie "zwaar zitten" een samenhang geconstateerd 

tussen de duur van de opgelegde straf en de [lid dat men al gedetineerd 

is enerzijds en her zwaar zitten anderzijds. Voor de categorie "onbere-

kenbaar en agressief" is een samenhang geconstateerd tussen leeftiid, 

aard van het gepleegde delict, analfabetisme  en geestelijk gehandicapt  

ziin enerzijds en onberekenbaarheid en agressiviteit anderzijds 

Personen die tot "den van beide of tot beide probleemcategorieen gerekend 

kunnen warden, blijken bovendien vaker slaapmiddelen of tranquillizers  

te gebruiken, vaker contact te hebben met (interne) maatschappelijk  

werkers en vaker in aanmerking te komen voor uitplaatsing op grond van 

artikel 47/120 Gevangenismaatregel. 

2.2.6 Andere probleemgroepen  

De andere bij de inventarisatie onderscheiden probleemgroepen zijn in 

omvang gering te noemen: 

4% van de bevolking is geestelijk gehandicapt of zwak begaafd 

4% van de bevolking is analfabeet 

0% van de bevolking is zodanig lichamelijk gehandicapt dat speciale 

voorzieningen noodzakelijk zijn. 

Tot zover de samenvatting van de resultaten van de intentarisatie voor de 

totale populatie. Per inrichting zijn in de omvang van de probleemgroepen 

verschillen te constateren. Op de volgende pagina treft u een overzicht 

aan van de omvang van de probleemcategorieeninuw inrichting. Op verbanden 

tussen probleemcategorieen onderling en tussen probleemcategorieen en andere 

kenmerken wordt slechts ingegaan voorzover zij afwijken van de hiervoor 

geschetste verbanden. 



3. Resultaat van de invencarisatie ('s-Cravenhage) 

3.1 Delict en strafduur 
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Op het moment van inventarisatie waren in de inrichtingen voor langgestraf-

ten 51 gedetineerden ingeslocen. Bijna 707. van hen was veroordeeld in,verband 

met een vermogensdelict, 13% in verband met overtreding van art. 10 van de 

Opiumwet en 45% in verband met geweldsdelicten of een delict tegen de persoon-

lijke vrijheid. 

De gemiddelde strafduur ligt boven het gemiddelde voor alle inrichcingen 

voor langgestraften en bedraagt 5 jaar en 9 maanden. 

3.2 Omvang van probleemcategoriein 

3.2.1 Vreemdelingen 

Einendertig procent van de gedetineerden had niet de Nederlandse naciona-

liteit. Wat betreft de verdeling over de nationaliceiten valt vooal de 

ondervertegenwoordiging van gedetineerden met een Turkse nationaliceit op. 

Twintig procent van de gedetineerden heeft wel de Nederlandse nationaliteit, 

maar heeft geen Nederlandse culturele achtergrond. 

3.2.2 Alcoholgebruik voor detentie 

Vijfendertig procent van de gedetineerden wordt beschouwd als alcoholist 

of probleemdrinker. Dit percentage ligt duidelijk boven het percentage dat 

gevonden is voor het totaal van de inrichcingen voor langgestraften. 

3.2.3 Cebruik van harddrugs voor decentie 

En en twincig procent van de gedetineerden gebruikte voor hun decentie 

regelmatig harddrugs. 

3.2.4 Cebruik van harddrugs tijdens decentie 

Ongeveer 157. van de gedetineerden gebruiken volgens de Medische Dienst of 

het maatschappelijk werk harddrugs tijdens de decentie. Dit percentage 

ligt duidelijk onder het percentage voor het totaal van de inrichtingen 

voor langgestraften. 

"Gebruikers" gebruiken vaker slaapmiddelen of tranquillizers bovendien 

hebben ze vaker contact met de maatschappelijk werkers. 



3.2.5 Psychische problemen 

Gedetineerden met psychische problemen komen in de geVangenis in Is-Graven-

hage relatief vaak voor. Ruin 602 vett in de categorie "swear zitten" 

en ruin 402 in de categorie "onberekenbaar en wellicht agressief". 

Eenzekere samenhang tussen het hebben van psychische problemen en contact 

met het maatschappelijk werk blijft aanwezig, mar is minder duidelijk dan 

indien men naar het totaal van de inrichtingen voor langgestraften kijkt. 

3.2.6 Andere probleemcategorieen 

Omvang van de andere bij de inventarisatie onderscheiden probleemgroepen: 

- LOS van de bevolking is geestelijk gehandicapt of zwakbegaafd 

- 4% van de bevolking is anafabeet 

- OS van de bevotking is lichamelijk gehandicapt 



4. Gespreksonderwerpen 

Per probleemgroep willen wij graag een aantal onderwerpen aan de orde 

stellen. De onderwerpen zijn: 

I. omvang van de catezorie: 

a) is de omvang van de probleemcategorie zoals bij de invencarisatie 

vascgesteld representatief voor 1981 of is er sprake van een af-

wijking (naar boven of beneden) door toevallige omstandigheden? 

is de omvang van de probleemcategorie de laacste jaren constant 

gebleven of is er sprake van stijging of daling van het aantal 

gedetineerden in een probleemcategorie? Waaraan is een stijging 

of daling toe te schrijven? 

2. aard van  de probemen 

c) war zijn de problemen waarvoor een,gedetineerde die tot een be-

paalde categorie gerekend kan worden zich tijdens zijn detentie 

geplaatst ziet? 

d) vat zijn de problemen waarvoor de inrichting en het inrichtings-

personeel zich geplaatst ziet door de aanwezigheid van gedetineer-

den die tot de probleemcacegorie gerekend moecen worden? 

3. omstandigheden in de  inrichting 

e) zijn er in de inrichting omstandigheden die ernsc van de 

problemen doen coenemen of juist doen afnemen? Zo ja, welke 

zijn dat? 

4. beleid van de inrichting 
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f) welk beleid wordt c.a.v. de gedetineerden die tot de 

probleemgroep behoren gevoerd? 

g) zou men een ander beleid t.a.v. daze gedetineerden 

willen voeren? Zo ja, welke belemmeringen staan daaraan 

in de weg? 

5. algemeen beleid 

h) welke maatregelen acht men op centraal niveau gewenst 

om gesignaleerde problemen te kunnen bestrijden? 
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Inrichting 	aantal veroordeelden 	% van de inrichtIngsbevolking 

Alkmaar 	 19 	 31.7 

's-Gravenhage 	 7 	 13.7 

Esserheem 	 62 	 46.6 

Norgerhaven 	 56 	 50.0 

Winschoten 	 0 	 0.0 

Zutphen 	 13 	 17.1 

Totaal 	 157 	 34.9 

Inrichting 	aantal veroordeelden 	% van de inrichtingsbevolking 

Alkmaar 	 17 	 28.3 

's-nravenhage 	 23 	 45.1 

Esserheem 	 21 	 15.8 

Norgerhaven 	 20 	 17.9 

Winschoten 	 13 	 76.5 

Zutphen 	 25 	 32.9 

Totaal 	 119 	 26.6 

Inrichting 	aantal veroordeelden 	% van de inrIchtingsbevolking 

Alkmaar 	 17 	 28.3 

's-Gravenhage 	 12 	 23.5 

Esserheem 	 27 	 20.3 

Norgerhaven 	 20 	 17.9 

Winschoten 	 5 	 29.4 

Zutphen 	 26 	 34.2 

Totaal 	 107 	 26.2 

111.2. Delicten per inrichting 

2.1. Oniumwetdelicten 

2.2. Tegen de persoon gerichte delicten 

2.3. Vermogensdelicten zonder geweld 



. 	 . 
! 

Inrichting 	 aantal veroordeelden 	% van de inrichtingsbevolking .  

Alkmaar 	 14 	 23.3 

's-Gravenhage 	 25 	 49.0 

Esserheem 	 . 	34 	 25.6 	. 

Norgerhaven 	 24 	 21.4 

Winschoten 	 3 	 17.6 

Zutphen 	 18 	 23.7 

Totaal 	 118 	 26.2 	 I 
1 

Inrichting 	 gemiddelde strafduur 	 mediane strafduur 

Alkmaar 	 3j + 10 mnd 	 3j 

's-Gravenhage 	Si + 	9 mnd 	 5j 

Esserheem 	 3j + 	2 mnd 	 2j + 6 rand 

Norgerhaven 	 3j + 	3 rand 	 2j + 6 mnd 

Winschoten 	 8j 	 8j 

Zutphen 	 2j + 	3 rand 	 2j 
, 	 - 

Totaal 	 3j + 	8 rand 	 3 jaar 

2.4. Vermogensdelicten met geweld 

111.3. Ongelegde straf (gemiddeld en mediaan) per inrichting 

3 3 



-,.. 
--- 	inrich- 	Alkmaar 	's-Gravenhage 	Esserheem 	Norgerhaven 	Winschoten 	Zutphen 	totaal bin 

nengek.
ting 	

 
n  alt 	 % 	n 	% 	n 	X 	n 	X 	n 	% 	n 	% 	n 	% 

huis van be- 

	

44 	73.3 	30 	58.8 	121 	91.0 	90 	80.4 	8 	47.1 	73 	96.1 	366 	81.5 waring 

gevangenis 	13 	21.7 	16 	31.4 	11 	8.3 	201 7.9 	2 	11.8 	2 	2.6 	64 	14.3 

Pen. Selec- 

	

3 	5.0 	5 	9.8 	1 	0. 	2 	1.8 	7 	41.2 	1 	1.3 	19 	4.2 tie 	 --- 	 --- 	 8 	
--- 	 --- 	 . 

totaal 	69 	100 	51 	100 	133 	100 	112 	100 	17 	100 	76 	100 	449 	100  

111.4.  Nerkomst van gedetineerden per inrichting 
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Buitenlanders in 1977 	Buitenlanders in 1981 
Nationaliteit 

n 	 % 	 n 	% 

Europees 	 56 	43.1 	99 	66.9 

waarvan Turks 	(7) 	(5.4) 	(47) 	(31.8) 

Afrikaans 	 10 	7.7 	11 	7.4 

Aziatisch 	 56 	43.1 	28 	18.2 

Noord-Amerikaans 	2 	1.5 	3 	2.0 

Midden-en Zuid- 6 	4.6 	7 	4.7 	' 
Amerikaans 

Totaal 	 130 	100 	 148 	100 

Culturele achtergrond 	1 	n 	% 

Surinaamse 	 54 	50.5 

Antilliaanse 	 23 	21.5 

Molukse 	 17 	15.6 

Andere 	 13 	12:3 
	 - 
Totaal 	 107 	100 

_ 

IV.1. Buitenlanders in inrichtingen voor langgestraften in 1977 en 1981 

IV.2. Gedetineerden met de Nederlandse nationaliteit en een niet-Nederlandse 

culturele achtergrond 



' niet veroordeeld 	wel veroordeeld 	Totaal 
delict 	voor vermogens- 	voor vermogens- na- 	 delict 	 delict 

Clone- 
liteit 
en cult.  
achtergrond 

Ned. nationali- 
telt en achter- 
grond 	 55 	28.2 	140 	71.8 	195 	100 

Ned. nationali- 
telt, niet-Ned. 
culturele ach- 
tergrond 	 62 	57.9 	45 	42.1 	107 	100 

niet-Ned. nati- 
onaliteit 	 121 	77.7 	33 	22.3 	148 	100 

Totaal 	 1 	232 . 	218 	[ 	43.4 	1 	
450 	' 	100 

t 	
51.6 I 	--- 

niet veroordeeld 	wel veroordeeld: 	Totaal 
na 	delict 	voor Opiumwet 	veer Opiumwet 	: 
tio-'N 	 delict 	 delict 	1 

I 
nail- 
telt en 

	

n 	% 	n 	% 	n 	2 cult.achter- 
grond  

Ned. nationali- 
telt en achter- 
grand 	 169 	87.1 	25 	12.9 	194 	100 

Ned. nationali- 
telt, 	niet-Ned. 
culturele ach- 
tergrond 	 59 	55.1 	48 	44.9 	107 	100 

niet-Ned. nati- 
onaliteit 	 64 	43.2 	84 	56.8 	, 	148 	100 -  

Totaal 	 292 	65.0 	157 	35.0 	449 	1 	100 

IV.3. Nationaliteit, culturele achtergrond en Opiumwet delicten 

IV.4. Nationaliteit, culturele achtergtond en vermogensdelicten (met of zonder 
geweld  



beheersing Ned. 	taal 	 N % 
... 	  

goed 	 13 	. 	12.8 

matig 	 17 	 16.8  

slecht 	 II 	, 	10.8 

Ned.taal niet machtig 	 60 	 59.4 

,Totaal 	 101 	 100 

1 
Verblijfstitel 	 N 	 % , 	 

.geldige 	titel 	 13 	.„ 	8.8 

. illegaal 	 36 	 24.3  

onbekend 	 99 	I 	66.9  

Totaal 	 1 	148 	I 	100 

IV.5. Taalproblemen bij buitenlanders 

Verblijfstitel van buitenlanders 



Uitwijzing of uicleveringi 	N 

Uitwijzing bevolen 	 27 	 18.2 

Uitwijzing verwacht 	 35 	 23.6 

Uitlevering bevolen 	 2 	 1.3 

Uiclevering verwacht 	 I 	 0.7 

Geen uitl. 	of 
uiil. 	verwacht 	 3 	 2.0 

Onbekend 	 80 	 54.1 

Totaal 	 148 	 100 

'NNontact_ 	dagelijks 	wekelijks 	maandelijks incidenteel 	geen 	totaal 	I 
frequ. 	contact 	contact 	contact 	contact 	contact 	 1 nat . ■ 

en cull•., 	 I N 	 I 2 2 2 n 	2 	n 	( 	n 	 n 	 n 	 n achtergr.N. 	 2 	j 

Ned. 	nat. 
en achter- 	16 	66.7 	72 	50.7 	20 	26.7 	9 	29.0 	7 	35.0 	124 	42.5 
grond 

Ned. 	nat., 
niet-Ned. 	2 	8.3 	25 	17.6 	19 	25.3 	15 	48.4 	8 	40.0 	69 	23.6 
achtergrond 

buitenlan- 

	

6 	25.0 	45 	.25.3 	36 	48.0 	7 	22.6 	5 	25.0 	99 	33.9 ders 

totaal 	24 	100 	142 	100 	75 	100 	1 	31 	100 	20 	100 	292 	100 

IV.?. Uitwijzing en/of uitlevering van buitenlandse gedetineerden  na detentie 

IV.8. Nationaliteit, culturele achtergrond en contactfrequentie maatschappelijk 
werk 

X 2 -33.3 	df 8 	p<0.0I 
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Alkmaar 	's-Gravenhage Esserheem 	Norgerhaven 	Winschoten 	Zutphen 	Totaal 

abs 	% 	abs 	% 	abs 	Z 	abs 	% 	abs 	% 	abs 	I 	
abs 

geen gebruiker 	16 	32 	35 	68.6 	40 	59.7 	30 	68.2 	17 	100 	49 	64.5 	187 	61.'   

wel gebruiker 	10 	20 	II 	21.6 	17 	25.4 	13 	29.5 	0 	0 	25 	32.9 	76 	24.9  
_ 	 _ 

onbekend 	24 	48 	5 	9.8 	10 	14.9 	1 	2.3 	0 	0 	2 	2.6 	42 	13.8   

totaal 	 50 	100 	51 	100 	167 	100 	44 	100 	17 	100 	76 	100 	I 	305 	100 

geen gebruiker 	wel gebruiker 	totaal 

	

abs 	% 	abs 	- 	% 	abs 	% 
	 --- 	  

jongerdan 21j. 	8 	4.3 	5 	6.6 	13 	1.1 
21 - 25 	j. 	 51 	27.4 	30 	39.5 	81 	30.9 

25- 30 j. 	 36 	19.4 	27 	35.5 	63 	24.0 

30-35 	j. 	 39 	21.0 	8 	10.5 	47 	17.9 

ouder dan 35 j. 	52 	28.0 	6 	7.9 	58 	22.1 

- 	  
totaal 	 186 	inn .. 	76 	100 	262 	100 

, 

V.I. Gebruikers van harddrugs voor detentie  per inrichting 

V.2. Druggebruik voor detentie en leeftijd 

X
2
= 22.05 	df =4 p<0.01 



geen gebruiker 	wel gebruiker 	totaal 

abs. 	% 	, 	abs. 	% 	abs. 	%  

nederl.nationaliteit 
ned, 	cult. 	achtergr. 	84 	73.0 	31 	27.0 	115 	100 ___ 
nederl.nationaliceit 	29 	45.3 	35 	54.7 	64 	100 
niet-ned.achtergrond 

I 
buitenlanders 	 74 	88.1 	I 	10 	11.9 	84 	100 

totaal 	 187 	71.1 	76 	28.9 	263 	100 

4 	geen gebruiker 	wel gebruiker 	' 	totaal 

abs. I 	% 	abs. 	% 	abs. 	%  
1 
niet veroordeeld 	136 	73.1 	41 	56.6 	179 	68.3 

wel veroordeeld 	50 	26.9 	33 	43.4 	83 	31.7 

totaal 	 186 	100 	76 	. 	100 	262 	100 
. — 

geen gebruiker 	• 	wel gebruiker 	i 	totaal 
I 

	

abs. 	Z 	abs. 	% 	abs. _ 	%  

niet veroordeeld 	102 	54.5 	30 	39.2 	132 	50.2, 

wel veroordeeld 	85 	45.5 	46 	60.5 	. 	131 	49.8" 

totaal 	 187 	100 	 76 	100 	263 	1 	100 	! 

V.3. Druggebruik voor detentie, nationaliteit en culturele achtergrond 

X
2
432.7 	df42 	p<0.0I 

V.4. Druggebruik voor detentie en delict  

a. cluggebruik en Opiumwet  

X
2
46.07 	df41 	p < 0.001 

b. druggebruik en vermogensdelict 

X
2
4 4.32 	df4I 	p <0.05 



1 
geen gebruiker 	wel gebruiker 	, 	totaal 

abs. 	% 	abs. 1 	% 	abs.  

niet veroordeeld 	150 	80.6 . 	48 	63.2 	198 	75.6 , 

wel veroordeeld 	 36 	19.4 	28 	36.8 	64 	24.4  

[totaal 	 186 	100 	76 	100 	262 	100 _ 

1 
, 	 geen gebruiker 	wel gebruiker 	totaal 

abs. 	% 	abs. 	% 	abs. 	1 	%  

niet veroordeeld 	123 	66.1 	62 	81.6 	185 	70.6 

wel veroordeeld 	 63 	33.9 	14 	18.4 	77 	29.4 ' 

totaal 	 I 	186. 	I 	100 	76 	100 	262 	100 	' 
I. 

c. druaaebruik en vermoaensdelicten (zonder aeweld) 

X
2
=8.01 	df=1 

d. druggebruik en geweldsdelicten 

X
2
= 5.48 	df=1 	p.<0.05 

V.5. Druggebruik voor en tijdens detentie en gebruik van slaapmiddelen en 

trannuillizers 

geen druggebruik 

alleen gebruik voor 
detentie • 
voor en tijdens 
detentie 

sheen gebruik tij-
dens detentie 

totaal 

p.< 0.01 

geen slaapm.en 
tranquillizers 

abs. 1 	% 

131 

27 

X
2
=12.54 	df=3 	p.<0.01 

84.5 

79.4 

wel slaapm.en 
tranquillizers 

abs. 

24 

7 

19 	i 	57.6 	• 	14 

19 	1 	73.1 	7 

15.5 

20.6 

42.4 

26.9 

196 	1 	79.0 	52 	I 	21.0 

totaal 

abs. 

155 

34 

33 

26 

248 

	 ! 

100 

100 1 

100 

100 

100 • 

(3-• 



1 
Alkmaar 	Is—Gravenhage 	Esserheem 	_Norgerhaven 	Winsehoten 	Zutphen 	Totaal 	_ 

abs. 	% 	abs. 	% 	abs. 	% 	abs. 	% 	abs. 	2 	abs.1 2 	abs. 	2  

niet gebruiker 	17 	28.3 	43 	84.3 	36 	53.7 	25 	56.8 	16 	94.1 	71 	1 93.4 	208 	66.1 i 
we' gebruiker 	34 	56.7 	8 	13.7 	22 	32.8 	19 	43.2 	1 	5.9 	4 	1 	5.3 	88 	27.9 _ 	i --- 
onbekend 	 9 	15.0 	0 	0 	9 	13.4 _ 	0 	0 	0 	0 	1 	1.3 	19 	6.0 _ 	

— 

totaal 	 60 	100 	51 	100 	67 	100 	44 	100 	17 	100 	76 	100 	315 	100 

geen gebruik 	wel gebruik 	 totaal 
tijdens detentie 	tijdens detentie  

abs. 	- 	% 	abs. 	1 	2 	 abs. 	%  

geen gebruik 
vooraf 	 156 	82.1 	28 	43.1 	184 	72.2 

wel gebruik 
voor detentie 	34 	17.9 	37 	56.9 	71 	27.8 

totaal 	 190 	100 	65 	I 	100 	255 	I 	100 1 	
I 	--- 

V.6. Druggebruik rijdens detentie en inrichting 

V.7. Druggebruik voor en tijdens detentie 

X2 e 36.7 df e 1 	PC 0.05 



geen gebruik 	wel gebruik 	 totaal 
tijdens detentie 	tijdens detentie  

abs. 	% 	 abs. 	% 	 abs. 	1 	%  
• 

ned.nationaliteit 
en achtergrond 	97 	78.2 	27 	21.8 	124 	100 

ned.nationaliteit 
niet-ned.achtergr. 	42 	61.8 	26 	38.2 	68 	100 

buitenlanders 	69 	66.3 	35 	33.7 	104 	100 

totaal 	 [208 70.3 	I 1 	88 	29.7 	296 	100 

. 	 _ 
geen drugs 	 wel drugs 	 totaal 

abs. 	% 	 abs. 	% 	 abs. 	1 	%  r geen slaapmiddel 
en/of 	tranquill. 	172 	83.5 	48 	65.8 	220 	78.9 

wel slaapmiddel en/ 
of 	tranquillizers 	34 	16.5 	25 	34,2 	59 	21.1 

totaal 	 206 	100 	73 	100 	 279 	100 

V.8. Opiumwet veroordeelden per inrichting 

Alkmaar 

's-Gravenhage 

Esserheem 

Norgerhaven 

Winschoten 

Zutphen 

totaal. 

X
2
=9.13 	df=1 

Veroordeeld uitsluitend 
o.g.v. Opiumwet 

abs. 

16 

2 

45 

45 

0 

8 

116 

X
2
=6.87 	df=2 	p< 0.05 

p <0.01 

7. 

13.8 

1.7 

38.8 

38.8 

0 

6.9 

100 

V.9. Druggebruik tijdens detentie, nationaliteit en culturele achtergrond 

V.I0. Druggebruik tijdens detentie en gebruik slaapmiddelen en/of tranquillizers 



geen gebruiker 	wel gebruiker 	totaal 

abs. 	 abs. 	Z 	abs. 

dagelijks contact 	17 	8.8 	4 	5.0 	21 	7.7 --- 	 --- 
wekelijks 	" 	93 	48.2 	44 	55.0 	137 	50.2 

maandelijks " 	43 	22.3 	27 	33.8 	70 	25.6 

incidenteel 	" 	27 	14.0 	2 	2.5 . 	29 	10.6 

seen contact 	13 	6.7 	3 	3.8 	16 	5.9 

totaal 	 I 	193 	loo 	80 	1 	loo 	273 	100 

geen gebruik 	wel gebruik 	totaal 
— 	 1  

abs. 	% 	abs. 	% 	aba.% 

niec veroord. 
o.g.v.Opiumwet 	162 	79.4 	42 	20.6 	204 	100 —__ 
ander meer ver-
oord.o.g.v.Opium- 
wet 	 10 	43.5 	13 	56.5 	23 	100 

alleen veroord. 
o.g.v.Opiumwet 	36 52.2 	33 	47.8 	69 	100 

I 
	

--- 

totaal 	
1 	2" 	

100 	1 	88 	1 	loo 	296 	100 	I 

VII. Druggebruik en contact met de maatschappelijk werkers 

%
2
a 12.3 dfa4 	pc0.05 

V.I2. Druggebruik tijdens detentie en veroordeling op grond van de Opiumwet  

%
2
a 26.8 	df a2 	p< 0.01 



volgens 	opgave van de AD-ers 
1 	 I 
opgave medische 	geen 	 wel 	 onbekend 	totaal 
dienst 	 gebruiker 	gebryiker 	
geen gebruiker 	121 	 14 	 82 	 217 

wel gebruiker 	10 	 18 	 29 	 57 

onbekend 	 5 	 17 	 19 	 41 

totaal 	 136 	 49 	 130 I 	315 

V.I3. Druggebruik volgens opgave van medische dienst en maatschappelijk werk 

In de analyse zijn 88 personen als "gebruikers tijdens detentie" be-

schouwd. Daarvan zijn er 

18 (20,4%) die door maatschappelijk werk (m.w.) en medische dienst (m.d.) 

als zodanig worden beschouwd. 

14 (15.9%) die wel volgens het m.w., maar niet volgens de m.d. als ge-

bruiker te beschouwen zijn. 

17 (19.3%) die volgens het m.w. als zodanig te beschouwen zijn en waar- 

van de m.d. het niet weet of seen gegevens heeft verstrekt. 

10 (11.4%) die wel volgens de m.d. maar niet volgens het m.w. als zodanig 

te beschouwen zijn. 

29 (33.0%) die volgens de m.d. als gebruiker te beschouwen zijn, maar 

waarvan het m.w. het niet weet of geen gegevens heeft verstrekt. 

icf 



Bijlagen bij hoofdstuk VI 

57 



Alkmaar 	's-Gravenhage 	Esserheem 	Norgerhaven 	Winschoten 	Zutphen 	Totaal 

n 	% 	n 	2 	n 	1 	n 	1 	n 	1 	n 	% 	n 	I 	1 

niet 	zwaar zitten 	27 	45.0 	18 	35.3 	56 	83.6 	39 	88.6 	8 	47.1 	57 	75.0 	205 	65.1 ---- - 
wel 	zwaar zitten 	32 	53.3 	33 	64.7 	10 	14.9 	5 	11.4 	9 	52.9 	19 	25.0 	108 	34.3 

. onbekend 	 1 	1.7 	- 	- 	1 	1.5 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	2 	0.6 
_ 	  

__- 	--- 	17 	100 	76 	[100 	315 	100 Totaal 	 60 	100 	51 	100 	67 	100 	44 	100 
I 

- 
Alkmaar 	's-Cravenhage 	Esserheem 	Norgerhaven 	Winschoten 	Zutphen 	Totaal 

n 	Z 	n 	1 	n 	1 	n 	1 	n 	1 	n 	1 	n 	1 

niet onberekenbaar 	42 	70.0 	29 	56.9_ 	63 	94.0 	43 	97.7 	12 	70.6 	56 	73.7 	245 	77.8 

wel onberekenbaar 	18 	30.0 	22 	43.1 	3 	4.5 	1 	2.3 	5 	29.4 	20 	26.3 	69 	21.9 

onbekend 	 - 	- 	- 	- 	1 	1.5 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	1 	0.3 _-- 

Totaal 	 60 	100 	51 	100 	67 	I00 	44 	100 	17 	100 	76 	100 	315 	100 --- 	 --- 	___ 	--- 

VI.1. Gedetineerden die "zwaar zitten" per inrichting 

VI.2. Cedetineerden die "onberekenbaar en wellicht agressief zijn" per inrichting 



onberekenbaar 1  niet onbere- 	wel onbere- 	totaal 
zwaar 	en agree- kenbear 
zitten 	se 	  if 

	

n 	Z 	

kenbaar 

niet 	zwaar 	 188 	91.7 	17 	8.3 	205 	100 

zitten 	 77.0 	 24.6 	 65.5 

wet 	zwaar 	 56 	51.9 	52 	48.1 	108 	100 

zitten 	 23.0 	 75.4 	 34.5 

Totaal 	 244 	78.0 	69 	22.0 	313 	100 

100 	 100 	 100 ---- 	 ---- 	 ....-- 	- 

zwaar . t 	niet tear 	wel t "zwaar 	totaal 
uttge _ 	zit en 	zztten 

zeten stra 

. 	 37.8 minder 	dan 	1 	j. 	91 	44.6 	27 	25.0 	118 

langer dan 	1 	j. 	113 	55.4 	81 	75.0 	194 	62.2 

Totaal 	 204 	100 	108 	100 	312 	100 

ZWaar 	niet zwaar 	we 1 zwaar 	totaal 
ettaf _ 	zitten 	zitten 	zitten 

duur 
% 	zn  

minder dan 	3 j. 	107 	52.5 	34 	31.5 	141 	45.2 

meet dan 3 j. 	97 	47.5 	74 	68.5 	171 	54.8 
	 - 
Totaal 	 204 	100 	108 	100 	312 	100 

iY 

V1.3. "Zwaar zitten" en "Agressief en onberekenbaar" 

70;-65.3 df • I p 	0.01 

V1.4. Opgelegde straf en zwaar zitten 

X2 . 11.7 df • 1 	p<0.01 

V1.5. Reeds uitgezeten straf en 

X`• 11.5 df = 1 p<0.0! 

wear zitten" 



Opgelegde straf 	Uitgezeten tijd 	Aantal 	Aantal ged. 	Percentage ged. 
ged. 	dat "zwaar 	dat "zwaar zit" 

zit" 

minder dan 3 jr. minder dan I jr. 	103 	23 	 22% 

minder dan 3 jr. 	1 jr. of langer 	38 	11 	 29% 

3 jr. of langer 	minder dan 1 jr. 	15 	4 	 27% 

3 jr. 	of langer 	1 	jr. of langer 	156 	70 	 45% 

	

onberekenbaar niet onbere- 	wel onbere- 	' totaal 
en agres- kenbaar 	kenbaar 

leef- sief 	  

jonger dan 21 	j. 	6 	2.5 	7 	10.1 	13 	4.2 

	

_ 	 - 
21 	t/m 24 	J. 	72 	29.5 	18 	26.1 	90 	28.8 

25 t/m 29 J. 	58 	23.8 	21 	30.4 	79 	25.2 

30 t/m 34 J. 	50 	20.5 	8 	11.7 	58 	18.5 

35 J. 	en ouder 	58 	23.8 	15 	21.7 	73 	23.3 

Totaal 	 244 	100 	69 	100 	313 	100 
1 	 - 	 - 

VI.6 Opgelegde straf, uitgezeten straf en "zwaar zitten" 

V1.7. Leeftijd en "onberekenbaar en wellicht agressief zijn" 

X2= 11.2 df = 4 p<0.01 

De gemiddelde leeftijd van "niet-onberekenbaren" ligt jets boven de 

dertig, de "wel-onberekenbaren" zijn gemiddeld ruin 28 jaren oud. Dit 

verschil is niet significant. 

Sr 



onbereken- 	niet onbere- 	vet onbere- 	totaal 	- 
baar

zijn 	  
delicten 	

kenbaar 

n 	% 	

kenbaar 

niet veroordeeld 	107 	52.5 	34 	31.5 	141 	45.2 
Opiumwet 

wet veroordeeld 	97 	47.5 	74 	68.5 	171 	54.8 
Opiumwet 

	

, 	  

Totaal 	 204 	100 	108 	100 	312 	100 

onbereken- 	niet onbere- 	wet onbere- 	totaal 

	

baar—kenbaar 	kenbaar 
zljn 	  

delicten 	 i 

niet veroordeeld 	126 	51.4 	23 	33.3 	149 	47.5 
geweldsdelict 

wet veroordeeld 	119 	48.6 	46 	66.7 	165 	52.5 
geweldsdelict 

Totaal 	 245 	100 	69 	100 	314 	100 

1‘ 

VI.8. Delicten met gebruik van geweld en "onberekenbaar en agressief zijn" 

X
2
• 6.4 df ■ 1 p<0.01 

VI.9. De Opiumwetdelicten en "onberekenbaar en agressief zijn" 

X
2
m 11.7 df • 1 p<0.01 



gebruik slaap- 

	

middelen 	geen gebruik 	wel 	gebruik 	totaal rwaar 	

! 

zitten en/ n 	% 	n 	% 	n 	% 
of onberekenb.  

niet "zwaar zit- 	156 	89.1 	19 	10.9 	175 	100 
ten" of "onbere- 
kenbaar zijn" 

ywaar zitten of 	47 	70.1 	20 	29.9 	67 	100 
onberekenbaar 
zijn 

zwaar zitten en 	26 	54.2 	22 	45.8 	48 	100 
onberekenbaar 
zijn 

Totaal 	 229 	79.0 	61 	21.0 	290 	100 - 

VI.I0. "Zwaar zitten" en/of "onberekenbaar en agressief zijn" en gebruik 

slaapmiddelen en/of tranquillizers 

X 2 = 31.8 df = 2 p<0.0I 

J-12 



-----freguentie 

zwaai,, 	 dagelijks 	wekelijks 	maandelijks 	incidenteel 	geen contact 	totaal 

zitten en/0
..
i' 

onberekenb. ziin------- 	n 	% 	n 	% 	n 	% 	n 	% 	n 	% 	n 	% 

niet zwaar zitten 	6 	5.5 	70 	41.2 	53 	31.2 	26 	11,1 	15 	8.8 	170 	100  
en/of onberekenbaar 
zijn 

zwaar zitten of on- 	a 	11.1 	45 	62.5 	14 	19.4 	4 	5.6 	I 	1.4 	72 	100 
berekenbaar zijn 

rwaar zitten en on- 	10 	20.8 	27 	56.3 	7 	14.6 	1 	2.1 	3 	6.3 	48 	100  
berekenbaar zijn 

Totaal 	 24 	8.3 	142 	490 	74 	25.5 	31 	10.7 	19 	6.6 	290 	100 

4-N 

VI.11. "Zwaar zitten" en/of "Onberekenbaar en agressief zijn" en freguentie contact naatschappelijk werkers 

X 2 . 37.9 df s 8 p<0.0I 



--,.. 	emotionele 	1 komen niet aan 	1 komen wel 	I 	Totaal 
,problemen 	1 orde in contact 	. aan orde in 

"zwaar '`',... 	 met AD-er 	contact AD-er 
zitten"  

	

n 	i 	% 	n 	% 	n 	%  

niet "zwaar zit- 	90 	62.5 	54 	37.5 	144 	100 
zitten" 

wel 	zwaar zit- 	33 	35.1 	61 	64.9 	94 	100 - 
ten 

Totaal 	 123 	51.7 	115 	48.3 	238 	100 
- 

, 

	

relationele 	I komen niet aan 	komen wel aan 	Totaal 
problemen 	' de orde in con- 	de ordTin con- 

I "zwaar 

	

tact met AD-er 	tact met AD-er 
' 	zitten 	-.... 

	

n 	% 	n 	% 	n 	%  

niet 	zwaar zit- 	76 	52.8 	68 	47.2 	144 	100 
ten 

wel zwaar zit- 	29 	30.9 	65 	69.1 	94 	100 
ten 

Totaal 	 105 	44.1 	133 	55.9 	238 	100 
_ 	 ---- 

VI.12. "Zwaar zitten" en emotionele problemen 

X 2= 16.0 df 	1 p<0.01 

VI.13. "Zwaar zitten" en relationele problemen 

X 2= 28.8 df = 1 p<0.01 

aca' 



toepassing 	I nlet overwogen 	wet overwogen 	Totaal 
47/120 GM 

zwaar 
zitten en - .,. 
of onber. ziin,,,,,... 	n 	% 	n% 	n 

niet zwaar zitten 	174 	96.7 	6 	3.3 	180 	100 
en/of onbereken- 
baar zijn 

zwaar zitten of 	58 	80.6 	14 	19.4 	72 	100 
onberekenbaar zijn 

zwaar zitten en 	40 	78.4 	11 	21.6 	51 	100 — 
onberekenbaar zijn 

- 	 _ 
Totaal 	 272 	89.8 	31 	10.2 	303 	100 

Volgens opgave maatschappelijk werk 

Opgave volgens 	 1 

medische dienst 	 niet 	wel 	onbekend 	Totaal 

niet 	 164 	45 	29 	238 

I 	 23 	29 	2 	54 

onbekend 	 12 	9 	2 	23 

Totaal 	 199 	83 	33 	315 

60 

VI.14. Zwaar zitten en/of onberekenbaar zijn en toepassing art. 47/120 GM 

X2 23.1 df - 2 p4.0.01 

"Zwaar zitten" volgens opgave medische dienst en maatschappelijk 

werk. 

In het rapport is van 108 mensen aangenomen dat zij zwaar zitten. 

Daarvan zijn er 

29 (26.9%) die door m.d. en m.w. tot deze categorie gerekend worden 

45 (41.7%) die wel door het mw. maar niet door de m.d. tot deze cate-

gorie gerekend worden 

9 ( 8.3%) die door het m.w. tot de "zwaar zitters" gerekend warden 

maar waarvan de m.d. het niet weet of geen gegevens heeft 

verstrekt 



Volgens opgave maatschappelijk werk 

Volgens opgave 

medische dienst 	niet 	wel 	onbekend 	Totaal 

niet 	 203 	34 	31 	268 

wel 	 16 	14 	 1 	31 

onbekend 	 11 	4 	, 	1 	16 

Totaal 	 230 	52 	33 	315 

. 23 (21.3%) die wel door de m.d. maar niet door het m.w. als zodanig 

warden beschouwd 

2 ( 1.8%) die door de m.d. als zodanig worden beschouwd en waarvan 

het m.w. het niet weet of geen gegevens verstrekt heeft. 

In totaal worden in 63% van de gevallen tegenstrijdige antwoorden gegeven, 

in 26.9% warden overeenkomstige antwoorden gegeven. 

VI.16. "Onberekenbaar en wellicht agressief" volgens opgave md en mw 

In het rapport zijn 69 mensen als "onberekenbaar en wellicht agres-

sief" aangemerkt. Daarvan zijn er 

14 (20.3%) die zowel door her m.w. als door de m.d. als zodanig worden 

beschouwd 

34 (49.3%) die wel door het m.w. maar niet door de m.d. als zodanig 

worden beschouwd 

4 ( 5.8%) die door her m.w. als zodanig warden beschouwd, en waarvan 

de m.d. het niet veer of geen gegevens verstrekt heeft 

16 (23.2%) die wel door de m.d. als zodanig worden beschouwd maar niet 

door het m.w. 

1 ( 1.4%) die door de m.d. als "agressief en onberekenbaar" wordt 

beschouwd, en waarvan her m.w. her niet weer. 

In totaal worden in 72.5% van de gevallen tegenstrijdige antwoorden 

gegeven. 



Bijlagen bij hoofdstuk VII 



Alkmaar 	's-Gravenhage 	Esserheem 	Norgerhaven 	Winschoten 	Zutphen 	Totaal 
.........._ 	 

n 	% 	n 	% 	n 	% 	n 	% 	n 	1 	% 	n 	% 	n 	% 

niet alcoholist 	13 	21.7 	33 	64.7 	49 	73.1 	32 	72.7 	13 	76.5 	63 	82.9 	203 	64.4 

wel alcoholist 	22 	36.7 	18 	35.3 	1 	7 	10.4 	8 	18.2 	4 	23.5 	6 	7.9 	65 	20.6 

nnbekend 	 25 	41.7 	- 	- 	1 	II 	16.4 	4 	9.1 	- 	- 	7 	9.2 	47 	14.9 

totaal 	 60 	100 	51 	100 	67 	100 	44 	100 	17 	100 	76 	100 	315 	100 
t 	. 

Alcoholisten en/of probleemdrinkers per inrichting 



Optumwet- 	ntet ver- 	wet vet- 	totaal 
delicten 	oordeeld 	oordeeld Alto- 

holist 
n 	2 	 2 n 	 n 

geen alcoholist of 	132 	70.2 	71 	89.9 	188 	100 
probleemdrinker 

wel 	alcoholist of 	56 	29.8 	8 	10.1 	79 	100 -__ 
probleemdrinker 

- 	 
Totaal 	 188 	70.4 	79 	29.6 	268 	100 

	

ermogens- 	I 	ntet vdr- 	Iliii-Vii- 	totaal 

	

delicten 	oordeeld 	oordeeld 

Alcoholist n 	2 	 2 n 	% n 

geen alcoholist of 	110 	54.2 	93 	45.8 	203 	100 
probleemdrinker 

wet alcoholist of 	23 	35.4 	42 	64.6 	65 	100 
probleemdrinker 

Totes]. 	 133 	49.6 	135 	50.4 	268 	100 

Alcoholtst 	 geen 	alcoholtst 	f wet alcoholtst 	totaal 
Na 	 of probleem- 	' of probleem- 
tiona- 	 drinker 	 drinker 
liteit en 
culturele 
achtergrond 	

n 	 2 	n 	% 	n 	% 

Nederlandse nations- 	77 	63.6 	44 	36.4 	121 	100 
liteit en achtergrond 

Ned. 	nationaliteit, 	55 	90.2 	6 	9.8 	61 	100 
niet-Ned. achtergrond 	

--- 	 --- 

buitenlanders 	 71 	82.6 	15 	17.4 	86 	100 

Totes]. 	 203 	75.7 	65 	24.3 	268 	100 --_ 

VII.2. Nationaliteit, culturele achtergrond en alcoholisme 

C. 18.7 df • 2 p<0.0I 

VII.3. Alcoholisme en vermogensdelicten 

2
2
• 6.2 df • 1 p<0.01 

VII.4. Alcoholisme en Opiumwetdelicten 

C- 10.7 df • 1 p<0.01 



Alco 	'contact AD- 

holisten 	ers 	
dagelijks 	wekelijks 	maandelijks 	incidenteel 	geen contact 	Totaal 

, 
probleemdfinkers, 	n 	% 	n 	% 	n 	Z 	n 	Z 	. n 	% 	n 	I 	% 
	 , 
geen alcoholist 	of 	11 	5.8 	89 	47.1 	49 	25.9 	26 	13.8 	14 	7.4 	189 	100 _ 
probleemdrinker  

wet alcoholist of 	II 	17.7 	34 	54.8 	10 	16.1 	3 	4.8 	4 

	

. 	 6.5 	62 	100 
probleemdrinker  

• 	  
Totaal 	 22 	8.8 	123 	49.0 	59 	23.5 	29 	11.6 	18 	7.2 	251 	100 

	

- 	 - 	_ 

VII.5. Alcoholisten, probleemdrinkers en contactf -requentie met maatschappelijk werk (AD-er) 

XL= 13.3 df = 4 p<0.01 



Volgens opgave maatschappelijk werk 

Volgens opgave 

medische dienst 	niet 	wel 	onbekend 	Totaal 
i 	  
niet 	 88 	23 	 91 	202 

. we! 	 7 	 10 	 7 	24 

onbekend 	 24 	 18 	 43 	85 

Totaal 	 119 	 51 	 141 	311 

VII.6. Alcoholisten volgens opgave maatschappelijk werk en medische dienst 

In het rapport zijn alle gedetineerden waarvan of door de medische dienst 

of door het maatschappelijk werk is aangegeven dat zij voor bun detentie 

grote hoeveelbeden alcohol dronken beschouwd als alcoholist of probleem-

drinker. Oat betekent dat in totaal (23+10+18+7+74) 65 personen als zo-

danig beschouwd zijn. Van deze 65 personen zijn er 

10 (15.4%) die zowel volgens de medische dienst als volgens het maatschappe 

lijk werk als zodanig te beschouwen zijn 

23 (35.4%) die wet volgens het maatschappelijk werk maar niet volgens de 

medische dienst als zodanig te beschouwen zijn 

18 (27.82) die volgens het maatschappelijk werk als zodanig to beschouwen 

zijn en waarvan de medische dienst het niet weet of geen gege-

yens verstrekt heeft 

7 (10.7%) die wel volgens de medische dienst, maar niet volgens het maat-

schappelijk werk als zodanig te beschouwen zijn 

7 (10,7%) die volgens de medische dienst als zodanig te beschouwen zijn, 

en waarvan het maatschappelijk werk het niet weet of geen gege-

yens verstrekt heeft. 



Bijlage bij hoofdstuk IX 



	

1  factor 	1 	factor 2 

Drugs voor detentie 	 0.05243 	0.54052 

Drugs tijdens detentie 	0.00802 	0.60085 

Alcoholisme 	 0.27200 	0.05394 

Agressief + onbereken- 	0.56181 	0.05022 
baar 

zwaar zitten 	 0.80450 	-0.08762 

factor 	1 	factor 2 

factor 	1 	 0.99989 	0.01486 

factor 2 	 -0.01486 	0.99989 

IX. I. Varimax geroteerde factor matrix 

Transformation matrix 
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