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VOORWOORD 

In het navolgende worden de bevindingen weergegeven 
van een literatuurstudie naar het penitentiaire beleid 
ten aanzien van druggebruikers in buitenlandse in-
richtingen. 

Na de snelle en plotselinge stijging van de aantallen 
harddruggebruikers in de Nederlandse penitentiaire in-
richtingen sinds het begin van de jaren zeventig, lijkt 
het aantal gebruikers in de randstad zich te stabili-
saran: in de inrichtingen 'buiten de randstad, waar de 
ontwikkeling zich later op gang zette, lijkt daze nog 
niet b‘dindigd. 

Een aanzet om de problematiek van grote aantallen 
drugverslaafde gedetineerden in de justitible in-
richtingen aan te pakken, ward geleverd in het rapport 
van de werkgroep "Druggebruik en -handel in de in-
richtingen van het gevangeniswezen" (1982). In 1983 
legde de Staatssecretaris van Justitie globaal haar 
beleidsvoornemens vast inzake de drugsproblematiek, in 
vervolg op de brief aan de Tweede Kamer d.d. 7 juni 1978 
van haar voorgangster° 1 . Een uitvloeisel hiervan was 
de instelling van een werkgroep in 1984 die de •moge-
lijkheid van aparte -drugvrije- afdelingen zou moeten 
bestuderen. 

Onderwerpen waar de discussies in Nederland nog min 
of meer over gaande zijn, zijn o.a.: 

1. De preciese teak, rol, functie en mogelijkheden van 
de externe CAD-medewerkers in de inrichtingen; 

2. Het al dan niet instellen van aparte afdelingen of 
een aparte inrichting voor hetzij de handelaren, 
hetzij de gebruikers die gedurende de detentie 
drugvrij willen raken en/of de (nog) niet-gebruikers 
die drugvrij willen blijven; 

3. De controle op gebruik van en handel in drugs binnen 
de inrichtingen. • 

° 1  Kamerstuk no. 14.417 no. 9. 
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Uit het navolgende verslag zal bliiken dot doze 
onderwerpen in andere landen evenzeer punten van dis-
tussle zijn of zijn geweest. waarbij veelal dezelfde 
arrumenten naar voren komen of kwamen als in Nederland. 

j  Het .  werk van externe drughulpverleningsmedewerkers 
binnen de inrichtingen en vooral aparte afdelingen voor 
gebruikers, zijn de onderwerpen waar in de buitenlandse 
literatuur het meest over wordt geschreven. Het blijkt 
dat men hiermee veelal al eerder is begonnen dan in Ne-
derland. Het verslag zal rich den oak met name op daze 
onderwerpen richten. 

Over 	de 	toepassing 	en 	de 	zinvolheid 	van 
urinecontroles en andere preventieve of repressieve 
maatregelen, warden minder gegevans gevonden. 
Derge.lijke maatregelen zijn in de behandelde landen, 
lijkt het, vrij algemeen geaccepteerd en warden vrijwel 
overal toegepast. 

Tot slot een opmerking over het verzamelde materiaal 
en het verslag. Bij het opzoeken van literatuur bleek 
daze veal omvangrijker dan werd verwacht. Vooral in 
Duitsland is sinds enige jaren een ware hausse aan ge-
schriften verschenen. Na een eerste oribntatie bleak dat 
over het penitentiair drugbeleid in de Verenigde Staten, 
Zweden. Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland de meeste 
informatie beschikbaar was. Daarom zijn doze landen 
uitgekozen voor een nadere beschrijving. Hoewel over 
Engeland. Frankrijk, Denemarken en Italie wel enige in-
formatie beschikbaar was, ward daze to gering geacht on 
in het verslag te warden opgenomen. Over andere landen 
ward goon enkele informatie gevonden. Voor de verza-
meling van het materiaal werden de jaargangen 1980-1984 
van de meeste vakbladen op het gebied van drugverslavinm 
en -hulpverlening, criminologie, penologie en 
penitentiair beleid doorgenomen. Daarnaast werden een 
aantal ovenheidsinstellingen en gevangenissen in het 
buitenland aangeschreven am informatie te geven. De be-
reidwillige reacties hierop leidden ertoe dat ook in-
formatie die (nog) niet in de vakbladen is beschreven, 
kon warden verwerkt. 

De auteurs van de besproken artikelen en andere ge-
schriften waren op uiteenlopande wijzen betrokken bij 
het onderwerp: (overheids)ambtenaren, beleidsmedewe -nkers 

in de inrichtingen en uitijoerend personeel. Door hen 
wordt veelal wel een °ordeal over de praktijk gefor-
muleerd maar dit berust zelden op onderzoeksgegevens. 
Oak valt het op dat het oordeel of de ervaringen van de 
gedetineerden nergens wardt weergegeven. 

Van de vijf behandelde landen warden eerst in het kort 
enkele hoofdpunten in (de ontwikkeling van) het beleid 
weergegeveni den volgt eon beschrijving van de uit-
voering hiervan in de praktijk. Eon uitzondering hierop 



vormt het hoofdstuk over Amerika, waarin uitsluitend de 
ontwikkeling van Therapeutische Gemeenschappen binnen 
gevangenissen wordt beschreven omdat over het beleid in 
het algemeen, federaal of lokaal, vrijwel geen informa-
tie werd gevonden. Tot besluit van elk hoofdstuk wordt 
ingegaan op de resultaten van de behandeling of speciale 

benadering. 
Het verslag is niet bedoeld om een uitputtende weer-

gave van wetgeving en beleid per land te geven. Vanwege 
de korte tijd die voor de studie beschikbaar ward ge-
steld, kon alleen literatuur worden behandeld die op 
korte termijn beschikbaar was. 
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1 DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA 

Inleidinq 

Aangezien het druggebruik in de Verenigde Staten 
eerder toenam den in Europa, werden de penitentiaire 
inrichtingen daar ook eerder geconfronteerd met drugs 
gebruikende gedetineerden. 

Er is geen goed overzicht van de penitentiaire reac-
ties hierop op alle niveaus (federaal, staats- en lo-
kaal). In het navolgende wordt alleen ingegaan op het 
federale beleid en wel op een interessante -en ook meest 
beschreven- ontwikkeling, nl. die van Therapeutische 
Gemeenschappen (TG's) in gevangenissen. Een beschrijving 
van deze ontwikkeling lijkt temeer interessant, omdat 
ook de bestaande aparte afdelingen voor druggebruikers 
in penitentiaire inrichtingen in Westeuropese landen 
meestal, meer of minder consequent, volgens het model 
van de (socio)therapeutische leefgemeenschap zijn opge-
zet. 

1.1 TG's in gevangenissen 

In 	1966 	werd 	de 	federale 	"Narcotic 	Addict 
Rehabilitation Act" (NARA) in de Verenigde Staten inge-
voerd. Titel II hiervan betreft onder andere de behan-
deling van verslaafde wetsovertreders binnen federale 
penitentiaire inrichtingen. Door verschillende schrij-
vers wordt de NARA in zijn geheel een wending genoemd 
van eon overwegend punitieve reactie op 4:6 . uggebruik naar 
een moor 'sociale' benadering (onder andere: Wood, 
1970; Farkas e.a., 1970; Roffman/Feuer, 1976; Weiner, 
1976). 

Met de NARA kwam de verantwoordelijkheid voor behan-
deling van druggebruikers die zijn veroordeeld wegens 
een 'federal offence' en gedetineerd zijn in federale 
gevangenissen onder het "National Bureau of Prisons" 
(NBP). Dit bureau richtte in 1968 de eerste speciale 
NARA-afdeling voor drugverslaafden op in de gevangenis 
Danbury (Connecticut; capaciteit 100 mannen). Bij het 
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opzetten van deze afdeling ward het model van de TG ge-
volgd, waarvoor nauw werd samengewerkt met de nabijge-
legen (niet-justitiele) TG "Daytop village"". 

Kort daarop volgden speciale NARA-afdelingen in de 
federale gevangenissen te Terminal Island (California; 
capaciteit 100 mannen en 50 vrouwen), Milan (Michigan; 
capaciteit 50 manmen) en Alderson (West Virginia; cape
citeit 100 vrouwen). 

	

Deze 	afdelingen 	waren 	vrij 	om 	bun 	eigen 
behandelingsmodaliteit te ontwikkelen. Naar aanleiding 
van de positieve ervaringen in Danbury, werd echter na 
verloop van tijd op elk van doze units in grote lijnen 
het TG-model overgenomen. Sindsdien heeft het aantal 
TG's ook in andere gevangenissen zich gestadig uitge- 
breid°2, hetzij voor druggebruikers alleen, hetzij voor 
drug- en alcoholverslaafden, en in zowel minimaal als 
maximaal beveiligde inrichtingen. 

Deze beweging lijkt zowel te zijn ontstaan uit de 
behoefte aan betere controlemogelijkheden in de (te) 
°rote inrichtingen, waarin het fysiek geweld, de onlust 
en de drugshandel niet meer te hanteren waren, als ook 
uit de behoefte aan een meer zinnige invulling van de 
detentie. De ontwikkeling van TG's in de federale 
Penitentiaire inrichtingen gin; in de'tijd semen met de 
opsplitsing binnen het federale gevangeniswezen van de 
grote "Correctional Institutions" in kleinere 'functio-
nele eenhedeni, met een semi-autonoom beheer en bestuur 
door de 'unitstaf' (Nacci c.s., 1978/79). Deze ontwik-
keling tot kleinere, relatief zelfstandige eenheden 

GI Er bestaan verschillende typen TG's. Volgens welk 
type de HARA-programma's zijn opgezet, wordt niet 
nader vermeld. Een algemeen kenmerk is dat de groom 
zelf het instrument voor de behandeling is, dat wil 
zeggen dat de leden zoveel mogelijk door het func-
tioneren van de gemeenschap, wear zij zelf verant-
woordelijk voor zijn, therapeutisch worden beinvloed. 
Er zijn weinig mogelijkheden voor individuele.con-
tacten met therapeuten of voor uitzonderingen op de 
algemene regels. Doel is de emotionele groei OP gang 
te brengen. Zie voor verdere informatie over (de 
working van) TG's ander andere: T. Jongsma. Wet is 
therapeutisch in een hierarchisch werkende 
theraPeutische gemeenschap? Tijdschrift voor Alcohol 
en Drugs, 1981 (7) -, nr. S. 

02  o.a. in de "Lantana Correctional Institution", in de 
"Florida Correctional Institution" en in de "Sumter 
Correctional Institution" (Jaffe, 1980); in "Hurron 
Valley" (Stephens, 1980); in de "Clinton Correctional 
Institution" (Ramsey, 1980); en de "Stavin Out" pro-
gramme's in New Yorki(Williams, 1984) 



heeft waarschijnlijk het ontstaan van TG's als vreemde 
eenden in de gevangenisbijt vergemakkelijkt; met de op-
splitsing konden op 'natuurlijke' wijze ook aparte af-
delingen voor druggebruikers met een TG karakter worden 
ingesteld. Dat dit echter ook in Amerika met weerstand 
vanuit de inrichtingen gepaai-d ging en gaat, is uitge-
breid te lezen in onder andere Hans Toch's boek 
"Therapeutic Communities in Corrections". 

In vrijwel alle beschrijvingen van NARA-programma's, 
'special units' of TG's in Amerika, wordt grote nadruk 
gelegd op de nazorg (o.a. Farkas c.s., 1970). De 
'community-care' fase of de 're-entry' in de samenleving 
moet uitwijzen of het programme geslaagd is of niet. 
Evenals bij penitentiaire programma's voor 
druggebruikers in andere landen, wordt het programma in 
de gevangenis gezien als slechts een onderdeel en op zich 
niet voldoende om blijvende verandering teweeg te 
brengen. Met het oog hierop achten vele schrijvers het 
van groot belang dat externe hulpverleningsinstellingen 
goad op de hoogte zijn van het gebeuren achter de muren. 
Het NBP legde hierom contractueel een vorm van samen-
werking vast met een aantal instellingen van diverse 
pluimage ten behoeve van continuiteit in de hulpver-
lening. Onder daze instanties zijn ook zelf-hulp groepen 
van ex-verslaafden en mensen die zelf met succes o.a. 
NARA-programma's in gevamgenissen hebben doorlopen. 
Farkas vermeldt dat dit betere resultaten heeft dan 
psychiatrische of psychologische begeleiding na de 
detentie. Voorts zijn, voorzover het NARA-gedetineerden 
betreft, urinecontroles voorwaarde bij een voorlopige 
invrijheidstelling. 

1.2 Discussies met betrekking tot interne TG's 

Een gevangenis en een TG lijken op het eerste gezicht 
-en misschien ook wel op het laatste- te zeer elkaars 
tegengestelden wat betreft filosofie, structuur e! 
doelstellingen, om onder een dak te verenigen. Door een 
aantal auteurs wordt echter gesteld dat dit enerzijds 
voor een deel niet waar is en anderzijds voor een deal 
juist wijst op de noodzaak om principes van de TG in het 
gevangenissysteem te introduceren (o.a.: Chinlund, 1980 
en 1984; Toch, 1980; Stephens, 1980; Martin/Feuer, 1983; 
Barker, 1980). Zo wijst o.a. Chinlund erop dat het vooral 
in een gevangenis van belang is de negatieve krachten 
die door het gevangenisverblijf worden opgeroepen en -in 
subculturen- gebundeld, teniet te doen en de positieve 
krachten een kens te geven. Gedeelde verantwoordelijheid 
en gedeeltelijke individuele autonomie zijn in een ge- 

7 



8 

vangenis yrijwel ongekend, terwijl het vermogen om 
hiermee to functioneren juist van groat belong is v2ur 
de resocialisatie. Eon gevangenis ken in zijn geslo-
tenheid de veiligheid bieden die nodig is am 
confrontaties to leren aangaan en een gestaakte of ge-
stoorde socialisatie weer op gang to brengen. 

Oak wordt erop gewezen dat aspecten els het 'clean' 
zijn en het in een nieuwe omgeving verkeren en de tijd 
hebben, gunstig kunnen werken en elm zodanig worden ge-
bruikt. 

Over de vraag of dit ook mag en doze vergaande co-
alitie tussen het strafrechtsysteem en hulpverlening 
gewenst is, bestaat echter oak in de V.S. nog uitgebreid 
verschil van mening (by. Weiner, 1976); onder andere de 
aspecten van de vrijwilligheid (zij het nooit eon vol-
ledige) en de eventuele consequenties voor de straf (by. 
de duur) kunnen van doorslaggevende aard zijn om TG's 
in gevengenissen al den niet to accepteren. Het kosten-
vraagstuk is mode afhankelijk van de mate waarin men 
leidinggevende en therapeutische functies wil laten 
vervullen door gekwalificeerd personeel, wet op rich 
weer afhankelijk is van de clienten die men opneemt. 

• Stephens (1980) bekijkt de kwestie van TG's binnen 
gevangenissen vanuit het oogpunt van de resocialisatie. 
Als argument om TG's binnen het gevangenissysteem te 
halen, noemt hij de teleurstellende resultaten met 
t diversion'-programma's° 3 . Door een gebrekkige samen-
werking en communicatie tussen justitie on de externe 
hulpverleningsinstellingen en door teveel justitiabele 
gebruikers tegelijk near bepaalde extern° instellingen 
te verwijzen, leidde de 'diversion', volgens hem, tot 
eon hoog percentage recidivisten, veel weglopers uit de 
externe instellingen on een voortzetting van de nega-
tieve gevangenismentaliteit hierbinnen. 

Nogal praktisch gedacht stelt Stephens dat men beter 
een TO binnen de gevangenis ken opzetten. Zo kunnen de. 
justitiemedewerkers meer inzicht krijgen in de clienten 
en bun situatie on kunnen de c1i4nten, als zij dat 
willen, tijdens de detentie kennismaken met de 
TG-methoden. Als doel stelt hij hierbij niet eon behan-
doling binnen de gevangenis op rich, maar de 
gedetineerden die daarvoor in aanmerking willen komen: 
motiveren tot en beter voorbereiden op eon opname no de 
detentie. 

03  Deze programme's beogen wetsovertreders buiten 'het 
strafrechtelijk systeem te houden of hen or zo snel 
mogelijk uit to halen door hen near hulpverlenings-
instellingen te verwijzen. 



Martin en Feuer (1983) stellen de 'humanizing 
experience' van de TO tegenover de 'dehumanization' van 
de gevangenis, met elementen als het de gedetineerden 
mike keuzemogelijkheid ontnemen, het fysiek geweld en 
de angst door men gebrek aan adequate controle in de te 
grote inrichtingen. In hun argumentatie voor TG's liggen 
zowel de betere (re) socialisatiemogelijkheid als men 
betere controlemogelijkheid besloten. Socialisatie door 
het in relatieve vrijheid kunnen (leren) leven in een 
sociaal verband met duidelijke regels, normen en struc-
tuur, en controle door het in een TG sterk aanwezige 
element van de sociale controle. 

Barker (1980) haalt in men pragmatische benadering 
vooral argumenten op het vlak van de resocialisatie near 
voren. Hij acht druggebruikers zelf het meest in staat 
om elkaar (her) op te voeden. In de detentiesituatie moet 
dan ook volgens hem hiertoe de mogelijkheid worden ge-
boden door men geschikt(e) omgeving en klimaat te bieden. 
Citaat: "If one wants to try to change behavior, it is 
a gross waste of an inmates' time to provide them with 
a milieu that reinforces their criminal behavior 23 hours 
a day, and then to attempt in perhaps 1 hour of the day 
some sort of experience aimed at reversing the process". 

1.3 Effecten van behandeling 

Farkas e.a. (1970) verrichten onderzoek ten aanz;en 
van 494 drugverslaafden., die via justitie in 
"NARA-behandeling" kwamenI Van daze verslaafden waren 
er aan het einde van de periode mei 1968-juli 1970 194 
vrijgelaten. Ongeveer men kwart van deze groep slaagde 
er niet in zich vervolgens maatschappelijk aangepast te 
gedragen (drie personen stierven aan men overdosis). Van 
de overige 145 personen wist 57% zich men half jaar of 
langer maatschappelijk te handhaven, 9% men jaar of 
langer. Het valt te betwijfelen, of daze ontslagenen 
ook drugvrij bleven: 59% van de zojuist genoemde 145 
personen had na . de  behandeling minstens edhmaal een po-
sitieve urinetest. 

Jaffe (1980) bespreekt behandeUngsprogramma's in 
gevangenissen in Florida. Met betrekking tot resultaten 
zegt deze auteur (in het algemeen) dat men en twintig 
jaar geleden nog vanuit ging dat 98% der behandelde 
verslaafden op den duur weer ging gebruiken. Nu daaren-
tegen zou het percentage geslaagde behandelingen hier 
en dear oplopen tot 40%. 

Stephens (1980) beschrijft het zg. Pre-Release Pro-
gram; dit houdt in dat gevangenen (in Michigan) nog 
voordat ze aan hun VI toe zijn, in therapeutische ge-
meenschappen buiten de gevangenis geplaatst worden. Van 
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de deelnemers aan dit programa recidiveerde 80% binnen 
een period° van twee maanden. 

Williams (1984) tenslotte beschrijft de TG "Stay'n 
out" in de stoat New York. Terwijl volgens hem in het 
algemeen ongeveer 28% van elle gevangenen recidiveerti 
zou de recidive bij verslaafden die het programme van 
"Stayin out" hebben afgemaakt minder dan 10% bedragen. 
Williams vermeldt evenwel niet over welke termijn hij 
dit berekende. 



2 ZWEDEN 

Inleidinq 

Volgens de Zweedse psychiater Bjerver (1983) van het 
Stockholmse "Drug Addicts Treatment Team", werden de 
Zweedse penitentiaire inrichtingen eerder met de drugs-
problematiek geconfronteerd dan die in de meeste overige 
Westeuropese landen. Voor die tijd had het Zweedse ge-
vangeniswezen al te kampen met de alcoholproblematiek. 
De grote aantallen alcoholisten (veelal 'drunken 
drivers') in de inrichtingen leidden echter, nog steeds 
volgens Bjerver, niet tot extra aandacht of maatregelen. 
Ervaringen hiermee konden dus niet doorwerken in de be-
nadering van de druggebruikers. 

Met betrekking tot druggebruikers in detentie zijn 
verschillen tussen de Zweedse en de Nederlandse situatie 
van belang. Op de eerste plaats wordt onder de noemer 
'drugs' in Zweden een wijd scala aan middelen gevat, 
waaronder ook slaapmiddelen, tranquilizers en 
cannabisprodukten. Wanneer het over gedetineerde 
druggebruikers in Zweden gaat, betreft dit dan ook 
veelal geen opiaatgebruikers. Op de tweede plaats is er 
men belangrijk verschil in de duur van de gevangenis-
straffen. In Zweden worden langere straffen opgelegd clan 
in Nederland, wet uiteraard consequenties heeft voor het 
penitentiair beleid. Op de derde pleats zijn verschillen 
in de praktijk van de commune hulpverlening van belang. 
De niet-justitiele drughulpverlening lijkt maar een 
klein percentage druggebruikers te bereiken (Bjever, 
1983): van men steekproef van preventief gehechte ge-
bruikers in Stockholm had slechts 30% ooit contact met 
men hulpverleningsinstelling, terwijl het merendeel van 
deze contacten slechts incidenteel was. Bjerver noemt 
dit feit als extra reden om tijdens de detentie meer 
aandacht te besteden aan het leggen van contact met deze 
instellingen. 

In de beschikbare Zweedse literatuur worden twee mo-
gelijkheden genoemd om drugs gebruikende justitiabelen 
buiten het gevangenissysteem te houden of te 'brengen: 
art. 34 van de "Act on Corrections in Institutions", 
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ingevoerd in 1974. en de moor recente constructie van 
de "Contract Care". Art. 34 van de "Act on Corrections 
in Institution's" bepaalt dat veroordeelde gedetineerden 
ander bepaalde voorwaarden, ten behoove van hun 
resocialisatie, eon deal van de detentie buiten de ge-
vangenis mogen doorbrengen. De regaling is niet alleen 
voor alcohol/druggebruikers bedoeld. moor wordt Wel 
voornamelijk bij hen toegepast..De meest gestelde voor-
waarde is behandeling in een intramurile installing, 
moor ook is plaatsing in eon 'pleeggezin' met 
extramurale behandeling mogelijk. Doze gezinnen zijn 
door het Ministerie van Justitie (National Prison and 
Probation Administration (HPPA)) geselecteerd on krijgen 
hiervan, naast financiele middelen, oak steun en advies. 

De tweede mogelijkheid justitiabele druggebruikers 
buiten de gevangenissen to houden is middels de "Con-
tract Care", waarmee sinds enige tijd in het Ullerker 
ziekenhuis wordt geexperimentoerd (Bjerver, 1983). Het 
betreft eon vorm van extramurale behandeling in het ha-
der van eon uitgestelde vonniswijzing ('suspended 
sentence'). De strafoplegging wordt gedurende eon jaar 
uitgesteld. Als de client gedurende dat jaar de behan-
deling volhoudt on goon drugs gebruikt, wordt slechts 
eon voorwaardelijke straf apgelegd. De regeling wordt 
met de client in een contract vastgelegd. 

Van beide regelingen wordt niet vermeld bij welke 
categorieen gebruikers zij van toepassing zijn. Van art. 
34 wordt op ruime school .gebruik gemaakt (gemiddeld 580 
meal per jaar, Bishop 1984), moor het grootste deal van 
de verslaafden komt toch in de penitentiaire in-
richtingen terecht. In het nevi:agenda wordt eerst op 
maatregelen van controlerende en preventieve aard binnen 
het gevangeniswezen ingegaan on vervolgens op de 
Psychosociale benadering. 

2.1 Het penitentiair beleid 

Urinecontroles zijn al geruime tijd' wettelijk en 
technisch mogelijk in alle Zweedse penitentiaire in-
richtingen en worden in het merendeel hiervan ook toe -
sanest. De frequentie verschilt per inrichting. Er 
warden per test drie analyses uitgevoerd, nl. op 
°platen,' amphotaminen en cannabisprodukten. De tests 
geschieden volgens de EMIT" methode on de proeven 
warden landelijk (in het Nationale Laboratorium voor 
forensische scheikunde) anderzocht. Omdat de tests niet 

01 Dat wil zeggen de 'Enzyme Multiplied Immunosay' 
techniek. 



onfeilbaar zijn en de resultaten voornamelijk als een 
indicatie voor wel of geen gebruik moeten worden opgevat, 
is het een belangrijke regel dat een positieve uitslag 
alleen tot negatieve consequenties voor de betrokkene 
mag leiden als deze wordt bevestigd door •andere 
observaties. Bjerver (1983) meldt dat er men preventieve 
werking van de tests uitgaat en dat de gedetineerden er 
geen bezwaar tegen hebben als zij op een therapeutisch 
juiste manier worden gehanteerd. In de speciale afdeling 
"Osterker" (zie par. 2.2) worden zij als men onder-
steuning van de therapie gezien. 

• 	De urinetests alleen waren ethter niet voldoende om 
de drugsproblematiek uit de gevangeniswereld te helpen 
en in 1982 warden in de "Act on Corrections. in 
Institutions" opnieuw strengere maatregelen ingevoerd. 
De belangrijkste zijn (Prison Information Bulletin, juni 
1983): 

1. Een veroordeelde met een straf van meer dan twee jaar 
in verband met men drugdelict° 2  moet in een gesloten, 
maximaal beveiligde, nationale inrichting worden 
geplaatst 	als 	er 	gevaar 	is 	voor 	reciciive 
(druggebruik of -handel) tijdens de detentie. 

2. Bovengenoemde groep gedetineerden kan worden beperkt 
in verlofmogelijkheden. 

3. Regels voor de ontvangst van post, telefoneren en 
bezoek zijn strenger geworden. 

4. Sommen geld die het bedrag dat men gedetineerde mag 
hebben, te boven gaan, kunnen in beslag worden ge-
nomen. 

5. Mogelijkheden voor visitatie en lichamelijk onder-
zoek zijn uitgebreid. 

6. Naast de urinetests zijn nu ook ademtests voor al-
coholgebruik mogelijk. 

7. Het weigeren 	van 	urinecontrole 	is 	tot 	een 
'disciplinary offence' geworden (sancties zijn niet 
vermeld). 

Ten aanzien van de psychosociale benadering van 
druggebruikers werd met de herziening van de "Act on 
Corrections in Institutions" in 1974 een drietal be-
sluiten genomen: 

1. In de • 'remand prisons' (o.a. voor preventief ge-
hechten) van de' drie grootste steden (Stockholm, 
Gothenborg en Malma) zouden speciale "Drug Addicts 
Treatment Teams" worden aangesteld. 

02  'Drugdelict' wordt in de betreffende tekst niet nader 
gespecificeerd. 
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2. Er zou geld beschikbaar worden gesteld voor speciale 
aandacht voor druggebruikers in alle gevangenissen. 

3. De commune gezondheidszorg diende evenzeer voor 
gedetineerde druggebruikers die om veiligheidsre-
denen niet buiten de gevangenismuren kunnen warden 
behandeld, beschikbaar te zijn. Eventueel zou hier-
voor eon speciale behandelingsinrichting moeten 
worden opgericht. 

Sedertdien is en wordt aan de uitvoering van de besluiten 
op het gebied van de psychosociale benadering gestadig 
gewerkt. Hierover volgt eon korte weergave van de stand 
van zaken op dit moment. 

ad_l. De "Drug Addict Treatment Teams" 
De teams in de drie genoemde steden bestaan tezemen 

uit 17, externe, medewerkers van drughulpverleningsin-
stellingen. Het is bun teak contact to leggen met 
druggebruikers, informatie to geven over hulpverle-
ningsmogelijkheden on hen to motiveren cm hiervan ge-
bruik to maken. Ook vervullen de teams daadwerkelijk eon 
brugfunctie in de triade gedetineerde - OM/justitie - 
externe hulpverlening. Men probeert zo snel mogelijk 
contact to krijgen met nieuw ingesloten gedetineerden. 
De preventieve hechtenis wordt hiervoor als eon gunstig 
moment gezien, omdat het voor de gebruikers veelal sinds 
lenge tijd de eerste gelegenheid is zich met bun situatie 
bezig to houden en zich vragen over de toekomst to 
stellen. 

De drugteams kunnen zowel individueel als met groepen 
gedetineerden werken. Volgens Bjerver (1983) wordt 
vooral het groepswerk door de gebruikers gewaardeerd. 
Het is de bedoeling dat eon contact met eon externe 
hulpverleningsinstelling zo snel mogelijk tot stand 
wordt gebracht en dat dit tijdens de rest van de detentie 
wordt uitgebouwd. Dit laatste gat binnen de inrichtingen 
problemen, zoals die zich ook in andere lender), inclusief 
Nederland, voordeden. Ook in 2weden lijken doze pro-
blemen vooral terug to voeren op de tegenstrijdigheid 
van doelstellingen (repressie en hulpverlening), weer-
stand en wederzijds wantrouwen tussen de vertegenwoor-
digers van justitie on die van de hulpverlening. Doze 
problemen lijken, voorzover de beschikbare literatuur 
daarover uitsluitsel geeft, in Zweden echter niet zozeer 
tussen de inrichtingen en de "Drug Addict Treatment 
Teams" to zijn gerezen, maar tussen de inrichtingen on 
de vertegenwoordigers van de hulpverleningsinstellingen 
waarheen de gebruikers werden doorverwezen. 

In de Roxtuna gevangenis voor. jonge 'moeilijke' 
drugmi sbrui kers heeft het team onlangs eon speciaal 
programme opgezet (Bishop, 1984, persoonlijke mode- 



deling). Dit programma is gebaseerd op een minimum aan 
privileges aan het begin en, afhankelijk van de vor-
deringen, het geleidelijk toekennen van moor privileges. 
Over dit programma was meer informatie nog niet be-
schikbaar. 
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ad Z. Speciale aandacht binnen de qevangenissan  

Doze speciale aandacht kreeg ander andere gestalte 
in het "LOKNARK-project" in vier gesloten lokale gevan-
genissen (Edholm/Bishop, 1983; Bishop, 1984, per-
soonlijke mededeling). Doel hiervan is alle stafleden 
adequaat to leren omgaan met druggebruikers. Hiertoe 
krijgen zij eon intensieve training in het onderkennen 
van en omgaan met igedrag ander invloed', warden zij 
bijgeschoold in wetskennis en andere regelingen en oaken 
zij kennis met behandelingsmogelijkheden. In elk van 
deze gevangenissen is eon coordinator aan de staf toe-
gevoegd, die eon duidelijk intern beleidsplan ten aan-
zien van druggebruikers moat opstellen. 

• 	De resultaten van het LOKHARK-project warden op het 
ogenblik onderzocht cm to bezien of doze werkwijze ook 
near andere gevangenissen kan warden uitgebreid. 

ad 3. Speciale behandelingsmoaeliikheden binnen qe-

vangeniswezen  

Hoewel Edholm en Bishop, van het (gouvernementele) 
NPPA, het regeringsstandpunt vermelden dot behandeling 
in principe niet in eon gevangenis moot pleats vinden 
(Edholm/Bishop, 1983), zijn inmiddels een vijftal spe-
ciale behandelingsafdelingen binnen het Zweedse ge-
vangeniswezen ingericht. Deze zijn die to OsterOker, 
Hall, I-Irlanda en Malma veer cannon on die to Hinseberg 
voor vrouwen. Het instellen van deze aparte afdelingen 
was mode magelijk doordat 15% van de gevangeniscapaci-
teit beschikbaar word gesteld voor interne differentia-
tie. De afdelingen zijn voor langgestraften (minimaal 6 
- 8 maanden strafduur). Opname geschiedt vrijwillig en 
op verzoek van de gebruikers zelf. De programme's willen 
een drugvrije omgeving bieden met eon adequaat behan-
delingsklimaat. 
De eerste speciale afdeling was die to Osterlker, inge-
steld in 1978. De overige warden in de literatuur niet 
apart beschreven, maar zijn volgens hetzelfde model ale 
Oster .Oker opgezet. 

2.2 De gevangenis flosterSkir" 

In de gevangenis Ostergker word op een bepaalde at-
doling al vdOr 1978 gedrags- en milieutherapie met 
drugverslaafden toegepast. Omdat de staf van daze af-
deling zodoende de nodige ervaring had opgedaan met be-
handeling binnen de gevangenis, word zij els eerste 
speciale behandelingsafdeling aangewezen. Het hoofd van 
het Stockholmse "Drug Addict Treatment Team", de al 
eerder genoemde psychiater Bjerver, werd tevens ale 
hoofd van doze afdeling oangesteld. De medewerkers be- 



staan uit de oorspronkelijke staf van de afdeling, aan-
gevuld met enige, parttime, psychologen en 
maatschappelijk werkers. De staf functioneert autonoom 
binnen de gevangenis; de afdeling wordt formeel een 
"speciale psychiatrische afdeling" genoemd. Voordat het 
programma (waaraan nog steeds wordt geschaafd) startte, 
ward de staf getraind in het samenwerken an zich aan-
passen aan elkaar. Daze training ward als zeer belang-
rijk ervaren en ook wordt verdere training en supervisie 

noodzakelijk geacht. 

Het Oster'aker-project (Edholm/Bishop, 1983; Bjerver, 
1983; Bishop, 1984) bestaat uit vier behandelingsaf-
delingen, elk met een capaciteit van 10 plaatsen (eerst 
15, maar dat bleak te veal), een introductie-afdeling 
met 14 plaatsen, een open afdeling met 15 plaatsen in 
Bogesund en een 'retreat'-afdeling" in Mon met eveneens 
15 plaatsen. De behandeling geschiedt in fasen. De 
voorbereiding gebeurt in de gewone gevangenis en bestaat 
uit informatie-uitwisseling en een eerste gesprek met 
het team van de afdeling. Bij de uiteindelijke selectie 
heeft het hoofd van de afdeling een beslissende stem. 

Ha de opname volgt een introductiefase op de hiervoor 
bestemde afdeling ter orientering op de eigenlijke be-
handeling. Er wordt zorgvuldig onderzocht wat de client 
nodig heeft en aankan. Naar aanleiding hiervan stelt daze 
zelf, met behul0 van de staf, een behandelingsplan op. 
Na enige waken wordt een definitieve beslissing over de 
behandeling genomen en het plan hiervoor in een contract 
vastgelegd. 

Er wordt geen formele psychotherapie geboden. De 
programma's zijn eclectisch (dat wil zeggen maken ge-
bruik van inzichten uit diverse therapeutische bena-
deringen) an zijn vooral gericht op studie, werk, 
constructief gebruik van de vrije tijd en het opbouwen 
van zelfvertrouwen en sociale vaardigheden. Globaal 
wordt het model van de TG gevolgd; de sociale afstand 
tussen gedetineerden an de staf wordt in daze projecten 
aanzienlijk kleiner genoemd dan in de gewone gevange-
nissen. De aangehaalde auteurs vermelden dat made hier-
door de sfeer op de drugsafdelingen door elle betrokkenen 
als veal meer leefbaar wordt •ervaren dan op de overige 

afdelingen. 
Regels . op de drugsafdelingen zijn: geen (dreiging 

met) fysiek of psychisch geweld, geen alcohol of 
druggebruik en dagelijkse urinetests. Bij geconstateerd 
alcohol- of druggebruik volgt onmiddellijke over- 

" Wat deze afdeling precies inhoudt, wordt niet nader 
uitgelegd. 
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plaatsing uit de aparte afdeling. Bjerver (1983) con-
stateert dat er van de urinecontroles een preventieve 
werking uitgaat, maar staaft dit niet met cijfers. Ook 
is zijn tweede constatering van belang, nl. dot het 
personeel no invoering van de tests aanzienlijk minder 
Pessimistisch en passief is geworden; met de tests is 
een middel ingevoerd waarmee.men een positieve invloed 
op het druggebruik denkt uit te aefenen. 

In de laatste fase van de behandeling worth zorgvuldig 
toegewerkt near het ontslag. Dit gebeurt eventueel ge-
leidelijk via plaatsing op de open afdeling of opname 
in ear) externe TG, kliniek of pleeggezin, onder ge-
bruikmaking van het al eerder genoemde art. 34 van de 
"Act on Corrections in Institutions". 

2.3 Effecten van behandeling 

Onderzoek near de effecten van behandeling van 
drugverslaafden werd verricht door Bishop (1984). Bishop 
verstrekt (voorlopige) gegevens van een follow-up 
onderzoek dat hij deed in Oster:Aker. Van degenen die de 
behandeling afmaakten, verviel 52% weer tot het plegen 
van zware criminaliteit. Bij degenen die de behandeling 
niet afmaakten, was dit percentage 79%° 4 . 	Bishop ging 
ook na of er sprake was van hernieuwd druggebruik na 
deelname aan het programme. Van degenen die de behan-
deling hadden afgemaakt bleek 41% tijdens de periode 
waarin men nog ander toezicht van de reclassering 
geen drugs meer te gebruiken. Bij de niet-afmakers was 
dit slechts 20%. 

Bishop onderzocht niet alleen de effecten van behan-
delingen die plaatsvonden in de gevangenis zelf, ook 
verrichtte hij follow-up onderzoek onder verslaafde 
gevangenen die voor behandeling vanuit de gevangenis 
elders geplaatst warden (volgens artikel 34 van de 'Act 
on Corrections in Institutions), en wel in 
Therapeutische Gemeenschappen, particuliere gezinnen of 
speciale 'hostels' (deze lijken op Therapeutische Ge-
meenschappen, maar zijn uitsluitend voor gevangenen bc-
stemd). Het onderzoek betrof 197 personen die ofwel aan 
drugs ofwel aan alcohol verslaafd waren (in de rapportage 
wordt verder niet gedifferentieerd near sport ver-
slaving): Het jar van behandeling was 1978/79. Het 
gemiddelde succespercentage bedroeg 58%; dat wil zeggen 
dat 58 procent der verslaafden de behandeling naar te-
vredenheid volbracht. Om de mate van 'verbetering' Op 

04  Follow-up tijden worden niet genoemd, daze konden 
(nog) niet constant gehouden worden. 



langere termijn te toetsen, vergeleek Bishop enkele 
persoonlijke gegevens van drie jaar v6.Or de behandeling 
met diezelfde gegevens drie jaar erna. Als criteria voor 
verbetering nam hij: a) de hoeveelheid tijd doorgebracht 

in men gevangenis 	respectievelijk na de behandel- 

periode en b) het belastbaar inkomen der betrokkenen. 

. Wet het eerste criterium betreft bleek er sprake te 
zijn.van men significante verbetering bij elk der drie 
soorten plaatsingen, dat wil zeggen voorzover men de 
behandeling had afgemaakt. Bij de niet-afmakers werd 
geen significante verbetering geconstateerd. Het be-
lastbaar inkomen bleek er allebn significant op voor-
uitgegaan bij de verslaafden die in men gezin waren 
geplaatst. (Hier werd niet onderscheiden tussen het al 
don niet hebben voltooid van de behandeling.) Vender ging 
Bishop no, of men binnen drie jeer no de behandeling een 
nieuw misdrijf pleegde. Een misdrijf leidend tot straf-
vervolging pleegde 82% van de groep die de behandeling 
niet afgemaakte, 64% van degenen die dat wel deden. Een 
misdrijf leidend tot gevangenisstraf pleegde 74%, res-
pectievelijk 55%. (Er zij nogmaals aan herinnerd dat 
hierbij ook alcoholverslaafden zijn inbegrepen.) 

Een onderzoek van hetzelfde type als wet Bishop deed, 
verrichtten Eriksson en Gustavsson (1984), moor dan al-
leen met betrekking tot drugverslaafden, geplaatst van-

uit de 5m. 1and Trust. Zij konden bij 40 van 67 
betrokkenen de criminaliteit van een jeer voor de 
plaatsing vergelijken met die van een jaar erna. Vooral 
bij degenen die de behandeling near tevredenheid hadden 
doorlopen, bleken op dit punt significante verbeteringen 

te zijn opgetreden. 
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3 ZWITSERLAND 

In 	1975 	trad 	in 	Zwitserland 	de 	nieuwe 
"Betaubungsmittelgesetz" in werking. Een belangrijk be-
standdeel hiervan, ook vanuit penitentiair standpunt 
bezien, is de criminalisering van elk druggebruik om 
andere dan medische redenen, inclusief voorbereidings-
handelingen. 

Joset (1984) noemt daze wetgeving een "lUckenlos 
Kontrolsystem" met bovendien men paradoxaal karakter: 
de gebruiker is eo ipso een .delinquent en daarmee 
strafbaar, terwijl in de wet tegelijkertijd de voorrang 
wordt gegeven aan een curatieve benadering in pleats van 
een punitieve. 

Uit de -weinige- beschikbare literatuur over het 
Zwitserse penitentiaire beleid ten aanzien van 
druggebruikers komt vooral near voren dat de in-
richtingen zich, ten gevolge van deze wetgeving, overvol 
achten van druggebruikers, terwijl men niet weet wat men 
ermee kan of aan moat vangen. Van men speciale bena-
dering, laat staan men curatieve, blijkt uit de litera-
tuur niets. Wel worden problemen opgesomd (o.a. Joset, 
1984), zoals die ook uit andere landen te horen zijn: 
subcultuurvorming, zelfmoorden, men levendige drughandel 
en de noodzaak om strengere maatregelen te nemen om daze 
problemen te lijf te gaan. Dit laatste zou echter weer 
een omkering betekenen van de tendens tot een meer humane 
en minder beperkende tenuitvoerlegging van de vrijheid-
straf. Moggi (1982) merkt op dat de penitentiaire in-
richtingen vooral geen oplossing voor de 
drugsproblematiek kunnen vinden, omdat zij met de cate-
gorie zwaarverslaafden kwamen te zitten, terwijl .de 
minder ernstig verslaafden, op grond van art. 44 5tGB° 1  

in (particuliere of overheids-) behandelingsin-
richtingen warden oPgenomen. Als reactie op de problemen 
van en met druggebruikers binnen het gevangeniswezen 
kwam vanuit de inrichtingen enerzijds de roep om 

. 01  Maatregel tot opname in een behandelingsinstelling, 
op last van de rechter, van tot_ behandeling gemoti-
veerde gebruikers; zie het navolgende. 
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decriminalisering van druggebruik, anderzijds om aparte 
afdelingen of eon speciale inrichting voor verslaafden. 

Om de situatie in de strafinrichtingen to verbeteren, 
nam de "Konkordatskonferenz der Hordwest- und 
Innerschweizn in 1980 eon viertal voorstellen can van 
eon door haar ingestelde werkgroep (o.a. Muff, 1983; 
Werren, 1983; Moggi, 1982). Doze beleidsbesluiten, 
waarop in het navolgende wordt ingegaan, hielden in: 

1. Ter ontlasting van het gevangeniswezen dienden art. 
43 en art. 44 StG8 vaker to warden toegepast. 

2., Elko strafinrichting diende zowel wat betreft ge-
bouwlijke omstandigheden els wet betreft het pro-
gramme en het personeel zo to warden toegerust dat 
eon intensieve verzorging en behandeling zou kunnen 
warden gegarandeerd. 

3. Vrijheidstraffen 	in de 	'KonkordatsinrichtinVen' 
dienden volgens het verdunningsprincipe ten uitvoer 
to warden gelegd °2 . 

4. Er diende een speciale strafinrichting te warden 
ingesteld voor de ontwenning en de (eerste fame van) 
behandeling van zwaarverslaafden. 

d 1  Artt. 43 en 44 StGB 
Toepassing van art. 44 StGB° 2  betekent dat eon alcohol- 
of drugverslaafde op last van de rechter, meestal onder 
voorlopige net-tenuitvoerlegging van de gevangenis- 
straf: 	in eon niet-justitiegebonden behandelingsin- 
stelling wordt opgenomen. 	Art. 43 behelst eenzelfde 
regeling voor vpsychisch gestoorden'. 
Deze regelingen betreffen open behandelingsinstellingen 
en volgens Muff (1982) zijn slechts enkele hiervan bereid 
tot eon nauwe samenwerking met justitie; motivatie van 
de client en eon enigermate geslaagde socialisatie acht 
hij noodzakelijke voorwaarden voor het slagen van de 
behandeling, terwijl daze beide elementen juist bij 
justitieclienten veelal ontbreken....Van de inrichtingen 
die wel met justitie willen samenwerken en wear art. 44 
StGli dus ten uitvoer wordt gelegd, wordt in do literatuur 
vooral het Aebi-Hus to Leubringen" genoemd; 70 tot 80% 
van de bevolking dear is or op strafrechtelijke titel 
opgenomen. Het behandelingsprogramma berust OP sociaal- 

42  De Konkordats (dat wit zeggen 	landelijke) in- 
richtingen 	zijn: 	Thorberg, 	Bostadel, 	Lenzburg, 
Witzwil, Wauwilermoos on Oberschongrun. 

" Strafgesetzbuch. 
Q4  Andere zijn de inrichtingen in St. Johanssen on 

Dettligen. 



pedagogische principes an richt zich op vier hoofdbe-
standdelen: 

a) het leven in een groep; 
b) opleiding en werk; 
c) vrijetijdsbesteding; en 
d) persoonlijkheidsontwikkeling en conflicthantering. 

Het doel van de behandeling is resocialisatie en herin-
tegratie in de samenleving. Motivatie is geen voorwaarde 
voor opname, maar er moat wel enige mate van bereidheid 
tot verandering bij,de client aanwezig zijn. Muff (1982) 
ziet het aim een teak van de inrichting om gedurende de 
eerste fame van de behandeling deze oppervlakkige be-
reidheid tot een concrete en verdiepte motivetie op te 
voeren. De behandeling wordt een langdurige therapie 
genoemd, wat een programme van ongeveer twee jeer in-
houdt. 

Cijfers over de toepassing van art. 44 StGB en over 
de mate waarin deze het gevangeniswezen ontlast 'van 
druggebruikers, waren voor dit verslag nog niet bekend. 

ad 2 Toerustinq van de penitentiaire inrichtinqen 
Van speciale voorzieningen voor een adequate verzorging 
en behandeling van druggebruikers binnen de 
penitentiaire inrichtingen is in de literatuur niets 
terug te vinden. Schnyder meldt in 1982 wel dat in enige 
(niet met name genoemde) strafinrichtingen pogingen zijn 
ondernomen om speciale afdelingen voor verslaafden op 
te richten, maar dat daze pogingen vooralsnog niet vol-
doende waren om aan de problemen het hoofd te bieden. 
Precieze, gegevens over de opzet van daze afdelingen waren 
echter niet bekend en ook ofitbreekt enige informatie over 
andere vormen van speciale aandacht of hulpverlening 
binnen gevangeniswezen. 

ad 3 Het verdunninqsprincipe 
Het 	verdunningsprincipe houdt 	hier 	in 	dat 	men 
druggebruikers zoveel mogelijk over de inrichtingen wil 
verspreiden, zodat te grote concentraties binnen enkele 
inrichtingen worden voorkomen. Dit wordt inderdaad in 
de praktijk toegepast. Dit principe houdt tevens in dat 
men probeert de druggebruikers binnen de inrichtingen 
te integreren. Er is geen informatie over daze integre-
tie, maar gezien de vale problemen die worden beschreven, 
lijkt daze weinig succesvol te verlopen. 

ad 4 Een speciale penitentiaire inrichtinq 
Ten aanzien van de speciale inrichting voor zwaarver- 
slaafden noemt Moggi een drietal . bezwaren, waarover de 
eerder genoemde "Konkordats-werkgroep" zich na hear 
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eerste voorstel nader zou beraden. De problematische 
aspecten zijn vooral: 

a) er is niet genoeg personeel dat het uitvoerend werk 
in een dergelijke inrichting zou kunnen verrichten; 

b) een dergelijke inrichting draagt, gezien de popula-
tie eon hoog risico; men vreest een toename van het 
aantal zelfmoorden; en 

c) een dergelijke inrichting ken alleen bij voldoende 
doorstroming als ontwennings- en behandelingsin -
richting functioneren; men vreest dat de over-
plaatsing na drie a vier maanden problematisch zal 
zijn, zodat de speciale inrichting al snel vol zou 
komen te zitten. 

In 1983 meldt Joset dat het plan voor de speciale in-
richting (in het duitstalige deel van Zwitserland). nog 
steeds niet is gerealiseerd en gezien de bezwaren acht 
hij het waarschijnlijk dat het van de bean zal worden 

geschoven. 

Er bestaat echter wel een informatiefolder uit 1983 
van eon behandelingshuis voor veroordeelde mannelijke 
druggebruikers in het franstalige deel van Zwitserland, 
nl. "le Tram" in Geneve (Percher, 1983). Tijdens de 
preventieve hechtenis kunnen gedetineerden zelf ver-
zoeken om bier, na de uitspraak, te worden opgenomen. 
Voorwaarden zijn een reeks voorgesprekken, het drug- en 
medicamentenvrij zijn en het tijdens de preventieve 
hechtenis actief hebben deelgenomen aan work en sport. 
Uit de informatiefolder blijkt dat psychotherapie geen 
vast bestanddeel is van het programma, maar dat dit ge-
richt is op werktraining en het aangaan en bestendigen 
van -nieuwe- social° contacten. De laatste fame van het 
programma bestaat uit een periode van (zes maanden) leven 
buiten de instelling, waarin men het geleerde zelfstan-
dig toe moot passen in de vrije maatschappij. Welke 
-verslaafde- gedetineerden voor dere speciale benadering 
in aanmerking kunnen komen en andere kenmerken van het 
programme worden in de folder niet vermeld. 

3.1 Effecten van behandeling 

Effecten , van behandeling van drugverslaafden zijn alleen 
beschreven voor het Aebi-Hus te Leubringen. Van de 269 
clienten die t/m 1979 zijn opgenomen brak 42% binnen 6 
maanden de therapie at; 11.5% get het op na 6 tot 12 
maanden. De overige 46% bleef langer den 12 maanden. 
Aan deze laatstgenoemde categorie werden in 1981 vra-
genlijsten toegezonden. Van de 100 werden er 80 inge- 



vuld; naar eigen zeggen leefde 79% der ondervraagden 
sinds 1 tot 6 jaar drugvrij, kwam 80% niet opnieuw in 
aanraking met justitie, had 85% min of meer regelmatig 
Werk te doen en voorzag 90% grotendeels in het eigen 
levensonderhoud (Feller, 1982). 

Volgens Muff (1983) maakten vooral diegenen.de  be-
handeling af die via het strafrecht in het Aebi-Hus ge-
plaatst waren; clienten die zich vrijwillig lieten 
opnemen, braken veel vaker de therapie af. 
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4 OOSTENRIJK 

Er waren geen gegevens beschikbaar over aantallen 
druggebruikers in Oostenrijk en/of de Oostenrijkse 
penitentiaire inrichtingen. Wel merkt de Oostenrijkse 
gevangenispsycholoog Werdenich in 1981 op, naar aan-
leiding van het aantal gedetineerde gebruikers dat in 
het daaraan voorafgaande jaar om plaatsing in een ont-
wenningsinrichting vroeg, dat het aantal gedetineerde 
druggebruikers waarschijnlijk 'niet gering' is. 

Van enige bijzondere aandacht voor of speciale 
penitentiaire benadering van druggebruikers in de gewone 
strafinrichtingen, wordt in de literatuur nergens 
melding gemaakt. De enige mogelijkheid in Oostenrijk om 
iets speciaals met gedetineerde druggebruikers te doen, 
lijkt plaatsing in de bijzondere strafinrichting 
("Sonderanstalt") "Wien-Favoriten" voor mannen of 
"Schwarzau" voor vrouwen. De plaatsing hierheen kan on-
der andere gebeuren op grond van art. 22 Strafgesetzbuch 
(StGB) of art. 68a Strafvollzuggesetz (StVG), waarove;- 
in het kort eerst enige informatie. 

Art. 22 StGB werd in 1975 met de toenmalige herziening 
van het Oostenrijkse Wetboek van Strafrecht ingevoerd. 
Vrij vertaald luidt de bepaling dat wetsovertreders die 
verslaafd zijn aan 'Rausch- und Suchtmittel 01  ' en die 
bun delict pleegden onder invloe .d hiervan of in samenhang 
hiermee, in een (justiti61e) inrichting voor 
ontwenningsbehoeftigen kunnen worden geplaatst. Het 
wordt een preventieve maatregel genoemd, omdat zij al-
leen mag worden toegepast indien de vrees bestaat dat 
de betrokkene in samenhang met zijn verslaving opnieuw 
strafbare feiten zal begaan (Ranefeld, 1982). De maat-
regel die door de rechter moet worden opgelegd tezamen 
met men straf, geidt voor onbepaalde tijd, maar mag 
maximaal twee jaar duren. In verband met deze maximale 
duur mag zij ook alleen worden opgelegd naast men straf 
van maximaal twee jeer. Voorts wordt de groep op wie de 
maatregel toepasbaar is, ingeperkt door de bepalingen 

°I dat wil zeggen inclusief alcohol en psychofarmaca. 
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dat zij niet van toepassing is wanneer eon gebruiker 
in aanmerking komt voor onderbrenging in eon inrichting 
voor geestelijk abnormale delinquenten of wanneer be-
handeling in de ontwenningsinrichting bij voorbaat 
zinloos lijkt (ter beoordeling aan de rechter). De 
maatregel is OP behandeling gericht on ken ook tegen de 
zin van de betrokkene worden opgelegd (Werdenich, 1981). 

De strut en de maatregel lopen neast elkaar, dat wil 
zeggen dat de uitgezeten tijd wederzijds in mindering 
wordt gebracht. In irincipe ken het voorkomen dat de 
behandeling in het kader van de maatregel nog voortduurtp 
terwij1 de straftijd al om is, of dot de behandeling is 
beeindigd, maar dat nog eon deel van de resterende straf 
in eon gewone gevangenis moot warden uitgezeten. 

Doze constructie ward in de behandelingspraktijk als 
dermate demotiverend voor de gebruikers ervaren, dat met 
de rechterlijke macht word afgesproken dat de maatregel 
altijd var de straf ten uitvoer wordt gelegd en dat eon 
eventueel strafrestant na de voltooiing van de behan-
doling niet meer hoeft to worden uitgezeten. 

Als de rechter op enig moment tijdens de behandeling 
meent dat voortzetting hiervan zinloos is, ken de maat-
regel door hem worden opgeheven on de betrokkene'voor 
het strafrestant in een gewone gevangenis warden ge-
plaatst. bit laatste ken oak op verzoek van de inrichting 
of van de betrokkene zelf. Met deze laatste mogelijkheid 
is eon vorm van zelf - selectie ingebouwd die het dwang-
matige karakter van de behandeling enigszins afzwakt. 

Naast de plaatsing in eon justitiOle ontwenningsin-
richting op last van de rechter ex art. 22 StGB, ken 
overplaatsing hierheen van veroordeelde gebruikers ook 
gebeuren zonder tussenkomst van de rechter, op verzoek 
van de betrokken'e zelf (art. 68a StVG). 

4.1 be "eonderanstalt Wien-Favoriten" 

Psychotherapie vond in de -toen nog 'gewone'- ge-
vangenis Wien-Favoriten al sinds 1972 pleats met 
druggebruikers on sinds 1974 oak met alcoholverslaafden. 

/ngevolge de nieuwe wetgeving van 1975 word doze in-
richting in 1977 tot 1 5onderanstalt' bestemt, echter 
zonder dat op dat moment al eon duidelijke opzet en af-
spraken over de uitvoering hiervan vastlagen. Wel word 
meteen eon team van psychiaters, psychologen, meat-
schappelijk workers en een arts aongesteld. Moeilijkhe-
den over de doelstellingen, taakafbakening on 
taakinvulling on machtsstrijd, onzekerheid on scepsis 
bepaalden dan ook gedurende de eerste Jaren het klimaat. 

In 1980, schrijft de huidige directeur Werdenich, 
bleek het na de eerste zeer problematische periode toch 



gelukt om binnen de slechts op enige punten gewijzigde 
traditionele gevangenisstructuur elementen te realiseren 
van een jets meer liberale tenuitvoerlegging van de ge-
vangenisstraf, waarin therapeutische activiteiten kunnen 
warden ondernomen. Uit daze voorzichtige formulering 
blijkt al dat Werdenich de situatie in zijn inrichting 
nog geenszins als ideaal beschouwt, waarbij hij vooral 
de praktijk van de rechterlijke plaatsing als men on-
gunstig element noemt: teveel gebruikers die op last van 
de rechter zijn geplaatst, zijn aanvankelijk niet gemo-
tiveerd om actief man het programma deal te nemen en het 
lukt oak slecht hen hiervoor alsnog enthousiast te ma-
ken. Verder acht hij het, eveneens in men voorzichtige 
formulering, slechts 'zeer beperkt positief' om op daze 
wijze, nl. alleen door therapeuten en 
therapiebehoeftigen in te voeren en zonder verdere 
voorbereiding, men gevangenis tot 'Sonderantstalt' te 
benoemen an te veranderen in een behandelinrichting. 

De inrichting is gevestigd in een gewoon huis in de 
stad. De vier verdiepingen lokaliseren de verschillende 
fasen in de behandeling: een inkomstverdieping, twee 
behandelingsverdiepingen en een ontslagverdieping. Van 
de twee behandelingsverdiepingen is er nu nog een voor 
alcoholisten en e'en voor drugverslaafden bestemd, maar 
daze scheiding wordt misschien opgeheven. be totale ca-
paciteit in de hoofdinrichting bedraagt 70 plaatsen; 
daarnaast is er nog de dependence 'Munchendorf' met 10 
plaatsen. Het personeel bestaat uit een 
interdisciplinair team (13 medewerkers, waarvan het 
grootste deal parttime) en 45 bewaarders. Regels zijn: 

1. Geen gebruik van alcohol, drugs of psychofarmaca; 
2. Geen (dreiging met ) geweld en 
3. Verplichte deelname aan therapeutisch programma. 

De inrichting wordt door Werdenich (1983) relatief 
drugvrij genoemd door de hoge mate van beperkingen an 
controle. Urinetests warden vijf zes maal per week 
afgenomen. Op een aerate constatering van gebruik volgt 
een gesprek, na een tweede keer wordt de betrokkene uit 
de inrichting verwijderd. 

Er wordt voorai een groepstherapeutische benadering 
gehanteerd, maar individuele psychotherapie is eveneens 

mogelijk. Voorts vormt werktraining een belangrijk deal 
van het programma. De fasen omvatten een lijn van veal 
tot minder beperking. 

Na succesvolle beeindiging van het programme in de 
hoofdinrichting bestaat de mogelijkheid de laatste 
maanden van de detentie door te brengen in de open 
dependence "Miinchendorf". Hier kan de therapie warden 
gelntensifeerd in een sociotherapeutische leefgemeen-
schap, waarin de gedetineerden zelf de huishouding 
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voeren. Voorwaarde voor overplaatsing near "MUnchendorf" 
is dat men in "Wien-Favoriten" in ieder gavel de laatste 
maanden geen drugs of medicamenten heeft gebruikt. 

Na beeindiging van de detentie volgt een voor-
waardelijk of onvoorwaardelijk ontslag. Bij eon voor-
waardelijke invrijheidstelling ken voortzetting van de 
therapie in de vrije maatschappij een voorwaarde zijn, 
waarbij ook nog regelmatige urinecontroles kunnen warden 

4.2 Effecten van behandeling 

Wet betreft de effecten van behandeling is . voor Oosten-
rijk niet bekend bij hoeveel clienten de therapie ge-
slaagd genoemd ken warden en/of hoeveel personen 
drugvrij de speciale gevangenis verlieten. Wel zijn 
recidivecijfers bekend over de jaren 1975-1978. In 
onderstaande tabel ontleend aan Salem en Werdenich 

wordt hiervan eon overzicht gegeven. 

Recidive na toepassing van art.  22 StOB 

Aantal vrijgelaten personen 	 111=100% 

Hiervan recidiveerde voor april 1981 	75.68% 

waarvan volgens SOCK) 	 66.67% 

*) SOO = Suchtgiftgesetz 



5 BONDS REPUBLIEK DUITSLAND 

In Duitsland werd evenals in Nederland in het begin 
van de jaren zeventig een plotselinge .  an snelle toename 
van het aantal druggebruikers in de penitentiaire in-
richtingen geconstateerd. Dit wordt deels geweten aan 
het feit dat toen ook daar heroine op de markt ward 
gefntroduceerd, maar evenzeer aan de herziening van de 
Duitse Opiumwet in 1972. Met deze herziening ward nl. 
vrijwel elke vorm van omgang met -een tegelijkertijd 
zeer uitgebreide lijst van- verdovende middelen 
strafbaar gesteld. Dit had made tot gevolg dat plotse-
ling een veal groter aantal mensen naar aanleiding van 
overtreding van daze -nieuwe- Opiumwet in strafin-
richtingen terecht kwam, een verzameling vormend die 
niet onder de enkele noemer tdrugverslaafdent valt te 
vatten en ook niet alleen of voornamelijk gebruikers van 
of handelaren in opiaten bevat, zoals in Nederland het 
geval is (o.a. Graalman, 1981). 

Als gevolg van deze invasie kwamen protesten uit zo-
wel de hoek van de externe hulpverleningswereld als uit 
de inrichtingen zelf. Protesten van diverse kanten dat 
druggebruikers niet alleen naar aanleiding van hun ge-
bruik in de gevangenis thuis horen en daar eerder hun 
vluchtgedrag versterken dan ervan afraken, en protesten 
uit de inrichtingen dat de taken van ordehandhaving, een 
ongestoorde tenuitvoerlegging van de straf en de 
resOcialisatie-opdracht steeds meer in gevaar kwamen 
(o.a. Graalman, 1981). 

Als gevolg van de grote aantallen druggebruikers in 
de Duitse penitentiaire inrichtingen (vooral de 
Berlijnse), ontstonden dear dezelfde problemen als die 
welke in de overige landen werden gesignaleerd: drugs-
handel, tpushent, druggebruik, vorming van subculturen 
met een eigen hierarchie en normen- en waardensysteem 
en grote groepen gedetineerden waarvan men niet wist wat 
men ermee moest of kon aanvangen (o.a. Ziegler; 1983). 
De situatie voor de gebruikers zelf was (is) proble-
matisch door een gebrek aan medische an psychosociale 
hulp. Hoewel Apitzsch in 1980 meldt dat in de meeste 
inrichtingen getracht wordt (ward) de druggebruikers in 
het 'gewone' gevangenisleven te integreren, wordt hier- 
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over verder in de literatuur weinig geschreven. 	Het 
meest near voren komen twee vormen van eon special° be-
nadering: 

1. De 'Motivationsarbeit' door extern° medewerkers van 
drughulpverleningsinstellingen, on 

2. Het inrichten van aparte afdelingen binnen de be-
staande inrichtingen. 

Voordat op doze twee benaderingswijzen wordt ingegaan, 
valet eerst eon kort overzicht van de mogelijkheden in 
Duitsland am druggebruikers buiten de (gewone) strafin-
richtingen to houden of to brengen. 

5.1 Plaatsing buiten 'geuone' gevangenissen 

Mogelijkheden in Duitsland am de gewone strafin-
richtingen to ontlasten van de grate groepen 
druggebruikers door hen in special° justitiale of niet-
justitiele behandelingsinrichtingen to plaatsen, bestaan 
al sinds geruime tijd en zijn zeer verschillend van aard. - 
De meest genoemde regelingen zijn vooral to vinden in: 

1. Het Strafsgesetzbuch (StGB) dat in 1979 onder andere 
met 	het 	oog 	hierop 	word 	gewijzigd, 	het 
Jugendgesetzbuch voor jeugdigen (JOG) en het 
Strafvollzugsgesetz (StVG); 

2. De in 1982 gewijzigde Betgubungsmittelgesetz (BtMG). 

od 	Rec.:Gib-igen in het StBG, het JOG on het StVG 
Volgens art. 	56 StGB of 21 JOG kunnen alle veroor- 
deelden, indien bun delict aantoonbaar in verband stond 
met de verslaving, op last van de rechter in een zelf 
gekozen open, niet-justitiale, behandelingsinrichting 
worden geplaatst. Vereist is eon goede prognose ten 
aanzien van de behandeling, eon straf van minder dan twee 
jaar on toestemming van de betrokkene. De straf wordt 
in dit geval voorwaardelijk uitgesproken on de opname 
in de behandelingsinrichting is eon bijzondere voor-
waarde bij doze voorwaardelijke straf. 

Volgens art. 	64 StGB of art 93a JOG ken aan elle 
veroordeeiden die eon misdrijf pleegden ten gevolge van 
eon verslaving, de maatreael worden opgelegd van opname 
in een justitiele ontwenningsinrichting, eon zg. 
'Entziehungsanstalt' ter "Besserung und Sicherung". 
Vereist zijn eon goede behandelingsprognose en 
recidivegevaar. De opname mag maximaal twee jaar duren. 
Doze regaling behelst een gedwongen behandeling. 

Volgens art. 	126a StP0 kunnen oak (geheel of ge- 
deeltelijk ontoerekeningsvatbaar verklaarde) preventief 



gehechten op last van de rechter in een dergelijke 
justitiele 'Entziehungsanstalt' worden ondergebracht. 
Deze opname duurt dan tot de uitspraak. 

Volgens art 63 StGB kan elke delinquent die geheel 
of gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar is verklaard, de 
maatreqel krijgen opgelegd van opname in een 	-niet- 
justitieel- 	psychiatrisch ziekenhuis eveneens ter 
"Besserung und Sicherung". Deze regeling is niet spe-
ciaal voor druggebruikers bestemd, maar wordt wel bij 
hen toegepast. 

Volgens art. 9 StVG kan elke veroordeelde op diens 
eigen 	verzoek 	worden 	overgeplaatst 	naar 	een 
-justitiele- "Social Therapeutische Anstalt" (STA). 
Daze STA's zijn aanvankelijk niei met het oog op 
druggebruikers opgezet, maar wel steeds meer ingescha-
keld bij de speciale benadering van hen°I 

Tot 	slot art. 	65 StGB 	volgens welke een 
druggebruiker ook als daze niet, geheel of gedeeltelijk, 
ontoerekeningsvatbaar is verklaard, op last van de 
rechter in een STA kan worden geplaatst. Dit artikel 
verkeert echter nog in een experimenteel stadium en 'de 
definitieve beslissing over invoering ervan is, na enige 
eerdere keren, nu uitgesteld tot 1 januari 1985. 

Hoewel van de tot nu toe genoemde regelingen wel ge-
bruik ward gemaakt, leidden zij niet tot een duidelijke 
ontlasting van het gevangeniswezen. Dit wordt voor een 
deel geweten aan vereisten zoals een goede behan-
delingsprognose. 

ad 2 De B±MG 
Onder andere ter aanvulling,van bovengenoemde regelingen 
werden in 1982 nieuwe beptlingen in art. 33-37 BtMG op- 
genomen° 2 . 	Het 	nieuwe aspect 	hieraan 	is 	dat 

• druggebruikers op last van het OM met toestemming van 
de rechter en instemming van de betrokkenen, in niet-
justitiele, maar wel door de staat erkende behan-
delingsinrichtingen kunnen worden opgenomen. 

Ook daze regelingen zijn dus onder andere bedoeld om 
druggebruikers buiten het gevangeniswezen te houden. 
Omdat zij plaatsing in niet-justitiele instellingen be-
treffen, passen zij alleen zijdelings onder de noemer 
'Penitentiair Beleid'. Voor het penitentiair beleid is 
echter de constatering van diverse auteurs van belang 
dat ook daze regelingen voor alsnog niet tot een 

°I Zie voor de STA's meer uitgebreid: 	Drost en 
Koenraadt, 1984. 

02  zie 	hierover 	uitgebreider: 	Bol 	en 	Brouwers 
'Justitieeldrugsbeleidin tie Bondsrepubliek Duitsland' 
flinisterie van Justitie - WODC, 1986. 
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duidelijke daling van het aantal drugGebruikers in de 
strafinrichtingen leidden (o.a. Adam & Eberts, 1983). 

Voordat nader wordt ingegaan op het penitentiair be-
laid. dus het beleid binnen gevangenissen en Huizen van 
Bewaring, ten aanzien van druggebruikers, zij nog ver-
meld dot doze term met betrekking tot de Duitse praktijk 
aanleiding geeft tot enige verwarring door de vele 
soorten verschillende (speciale) inrichtingen en af-
delingen. De niet-justitiale behandelingsinrichtingen 
en psychiatrische inrichtingen vallen uiteraard buiten 
het penitentiaire bestek. Wet betreft de 
'Entziehungsanstalten' is het twijfelachtig of de term 
'penitentiair beleid' van toepaasing is, omdat plaatsing 
hierin de tenuitvoerlegging van eon maatregel inhoudt 
volgens het Duitse Wetboek van Strafrecbt en, wettelijk, 
peen straf is. Ook wet betreft de lokatie zijn deze in-
richtingen moeilijk to plaatsen. Soms zijn ze ondenge-
bracht op eon aparte afdeling van een voor het overige 
niet-justitieel psychiatrisch ziekenhuis, sums op een 
aparte afdeling van een 'gewone' gevangenis of soms be-
treft het een gehele speciale inrichting. 

De STA's daarentegen zijn wel gevangenissen maar met 
een bijzondere bestemming. De opzet en het klimaat 
lijken echter meer op die van onze TBR-inrichtingen. 
Zowel wet betreft de wettelijke bestemming als wet be-
treft de toegepaste benadering, wijkt het Duitse onder-
scheid in soorten inrichtingen af van dat in Nederland 
(Drost en Koenraadt, 1984). Gezien de praktijk worden 
in paragraaf 5.3 de 'Entziehungsanstalten' en de STA's 
wel in aanmerking genomen. 

5.2 gietivationsarbeit' in gevangenissen 

Informatie over motivatiewerk in de penitentiaire 
inrtchtingen was beschikbaar uit de stoat Hessen en de 
vrouwengevangenis"Lehrerstrasse" in Berlijn (Rosenberg, 
1981/82/82; . Soltau, 1981). Het work in de 
"Lehrterstrasse" in Berlijn is intensiever den dot in 
de Hessense gevangenissen. moor in beide gevallen bete-
kent het een duidelijke doorbreking van het gesloten 
gevangenissysteem. 

De aktiviteiten van de externe medewerkers in Hessen 
noemt Rosenberg (medewerker van de projecten) "opzoekend 
werk": verslaafde gedetineerden worden op hun eigen 
verzoek door speciaal hiervoor aangestelde 
drughulpverleners bezocht. Met de term 'opzoekend' wil 
hij aangeven dat or enige distantie bestaat tussen 
justitie of de inrichting en de hulpverlening/lener. 
Taken van de externe medewerkers zijn: 



1. Het geven van concrete informatie over behan-
delingsmogelijkheden; 

2. Het duidelijk . maken van procedures en mogelijke 
problemen hierbij; 

3. Gesprekken voeren met justitiele en gevangenisauto-
riteiten ten behoeve van het (snel) op gang brengen 
en afronden van deze procedures; en. 

4. Bemiddelen bij de opname in externe intramurale in-
richtingen. 

Het begrip 'Motivationsarbeit' is in Hessen terugge-
bracht van het voeren van diepgaande gesprekken en 
testen van de motivatie voor behandeling tot deze meer 
concrete benadering met alleen gedetineerden die zelf 
al aangaven dat zij op 46n of andere manier verandering 
in hun leven willen. Rosenberg noemt het project in 
Hessen uniek, omdat sinds 1979 de betreffende drughulp-
verleningsmedewerkers worden betaald door Justitie zon-
der hiervan, formeel, afhankelijk te zijn. 

Evenals 	de 	Nederlandse 	constructie 	van 
CAD-medewerkers in de Huizen. van Bewaring, gaf deze ook 
in Duitsland aanleiding tot problemen: een 'Fremdkorper' 
in huis, rol- en taakconflicten, machtsstrijd en een 
verstoring van de dagelijkse interne gang van zaken. 
Door veel praten en niet door treffen van formele re-
gelingen, zijn deze problemen, nog steeds volgens 
Rosenberg, grotendeels opgelost. De externe medewerkers 
kregen de faciliteiten om hun werk naar eigen inzicht 
te verrichten, dat wil zeggen: 

— Vrije toegang tot de inrichtingen; 
— Vrije rondgang binnen de inrichtingen (alhoewel over 

het sleutelbezit twiifels bestaan, omdat zij zo 
sneller met justitie-ambtenaren gefdentificeerd 
worden); 

— De mogelijkheid tot gesprekken zonder toezicht of 
controle en zonder tijdsbeperking; 

7 	Geen 	informatieplicht 	naar 	de 	inrichting 	of 
lustitie; 

— Vrije mogelijkheden om hun aanpak aan te passen aan 
(de behoeften van) de clienten. 

Wel rees ook in Hessen de vraag of dit werk niet beter 
door inrichtingsfunctionarissen kon worden gedaan, zoals 
het interne maatschappelijk werk of, met een aanvullende 
opleiding, de ziekenverzorgers. Hiertoe is echter niet 
besloten. Enerzijds omdat de specifieke kennis en des-
kundigheid van de drughulpverleners noodzakelijk wordt 
geacht, anderzijds omdat de 'FremdkOrperpositie' ook 
zijn voordelen heeft in die zin dat deze een betere basis 
geeft voor een vertrouwelijke relatie. 
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In de vrouwengevangenis "Lehrerstrasse" in Berlijn 
heeft het motivatiewerk zich vooral ontwikkeld ten aan-
zien van de jeugdige vrouwen. Het werk richt zich Wier, 
meer dan in Hessen, ook op degenen die zelf nog niet erg 
gernteresseerd zijn in een behandeling. Uitgangspunt 
in de vrouwengevangenis was dat het merendeel van de 
gedetineerden drugs gebruikte" en men zo dus niet al-
leen met individuele gebruiksters te doen had, moor dot 
de externe 'drugsscane' rich bijna compleet in de ge-
vangenis voortzette. De benadering ward hieraan aange-
past: geen individuele gesprekken onder vier ogen, moor 
'straathoekwerk' op de afdelingen, met de externe made-
workers 015 duidelijk herkenbare en aanspreekbare fi-
guren. Resultaat hiervan was, aldus Soltau, een gunstige 
invloed op het leefklimaat an ;neer onderlinge discussies 
over de keuze cm wel of niet drugvrij te willen raken. 
Haar aanleiding hiervan richtte een aantal meisjes bin-
nen de inrichting Gen ze1fhulPeroeP Op met els deel 
tijdens de detentie drugvrij te raken en rich voor te 
bereiden op een intramurale behandeling no ontslag. Uit 
deze groep ontwikkelde rich eon 'overgangsafdaling' veer 
diegenen die rich no de detentie in een behandelingsin-
stalling willen laten opnemen. Door Soltau wordt daze 
werkwijze rear intensief genoemd; het vereist niet al-
leen veel inzet van de istraathoekwerkers', maar even-
eens veal steun en flexibiliteit van het 
gevangenispersoneel. 

5.3 Aparte afdelingen of inrichtingen 

In 	1973 	ward 	in 	het 	gevangenisziekenhuis 
"Hohenasperg" nabij Stuttgart voor het eerst binnen 
penitentiaire setting een aparte afdeling voor 
drugverslaafden opengesteld. In 1974 volgde, na vier 
jaar beraadslaging, een aparte afdeling in de gevangenis 
"'regal" te Berlijn °4 . 

Als argumenten voor speciale afdelingen worden vooral 
genoemd: 

1. Als men de druggebruikers apart zet, hoeven in de 
rest van de inrichting geen maatregelen te warden 
genomen die de vrijheid van iedereen en de 
resocialisatiebemoeienissen met de niet-gebruikers 
beperken. 

" Schatting van Soltau: tot 80X. 
04  Beide 	afdelingen 	Norden 	thans 	ook 	"Sozial 

Therapeutische Anstalten" genoemd. 



2. Als men de druggebruikers apart zet, heeft men meer 
mogelijkheden om ook ten aanzien van deze groep de 
resocialisatie-opdracht, door een speciale bena- 

' dering, uit te voeren. 

De kwesties van wel of geen aparte afdeling en wel of 
geen behandeling binnen gevangeniswezen zijn in de 
Duitse literatuur steeds nauw met elkaar verbonden, om-
dat op elke aparte afdeling (voorzoYer bekend) behan-
deling wordt nagestreefd. Naast alle, in Nederland 
genoeg bekende, twijfel over de mogelijkheden van be-
handeling binnen men penitentiaire setting en de moreel 
,getinte discussies, zijn er ook in Duitsland meer prag-
matisch ingestelde auteurs. Zo stelt by. de Berlijnse 
justitiesenator Meyer (1980) dat het zeker niet de be-
doeling is om zoveel mogelijk verslaafden op te sluiten, 
maar wel om ze te bewegen verandering aan te brengen in 
hun leefpatroon. Daarom moet volgens hem wel met 
therapeutische elementen worden begonnen in men gesloten 
setting, als plaatsing in men open behandelingsin-
richting (nog) niet mogelijk is, by. vanwege 
recidivegevaar. In plaats van behandeling wordt ook van 
motivering gesproken; voor men deel misschien om con-
flicten te vermijden en omdat motivering minder preten-
tieus klinkt, voor men deel ook omdat de grens tussen 
beide begrippen moeilijk te trekken is en men wil aan-
geven dat het werk in de gevangenis slechts als een fase 
in men veranderingsproces, wordt opgevat (Leschhorn, 
1983). 

Thans bestaan, voorzover dat uit de beschikbare li-
teratuur blijkt, aparte afdelingen voor druggebruikers 
in de volgende penitentiaire inrichtingen: "Tegel" 
(Berlijn) voor volwassen mannen; "MUnster" voor vol-
wassen mannen; "Siegburg" (Nordrhein-Westfalen) voor 
volwassen mannen; "PlOtzensee" en de annex "Neuk011n" 
(Berlijn) voor jeugdige en jongvolwassen mannen; 
"Lehrerstrasse" (Berlijn) voor vrouwen; "Preungeshein" 
(Frankfurt/M) voor vrouwen. Daarnaast zijn er de 
'Entziehungsanstalten': dat wil zeggen geheel 
justitiele ontwenningsinrichtingen voor jeugdige mannen 
met de maatregel ex art. 93a JGG: "Brauel", 
(Niedersachsen) en "Parsberg" (Beieren), Er zijn geen 
'Entziehungsantstalten' voor volwassen mannen bekend; 

de verplichte ontwenningsbehandeling .van volwassen 
mannen ex art. 64 StGB vindt meestal pleats in men spe-
ciale afdeling van niet-justitiele psychiatrisehe zie-
kenhuizen, zoals "Frohnau" te Berlijn. 

Hoewel de inrichtingen, of afdelingen, yerschillen 
wat betreft de wetsartikelen op grond waarvan men er kan 
worden geplaatst en daarmee ook wat betreft regels en 
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sanctiemogelijkheden, berust de gehanteerde benadering 
vrijwel overal op dezelfde grondprincipes. Len studie 
near de uitvoering hiervan in de verschillende in-

• richtingen zou leerzaam materiaal opleveren, maar voert 
binnen het kader van dit verslag te ver. In het na-

volgende wordt alleen een algemene Iiin weer6egeven 05 . - 
Gemeenschappelijke kenmerken van elk van de genoemde 

afdelingen en inrichtingen ziin; 

1. Plaatsing geschiedt vrijwillig en op verzoek van de 
betrokkene 	zelf 	(behalve 	opname 	in 	de 

'Entziehungsanstalten'). 
2. Er wordt behandeling/Motivatie nagestreefd volgens 

een sociaal-therapeutisch, fasegewijs model, toege-

.past door een interdisciplinair team. 
3. Er wordt gecontroleerd op druggebruik en smokkel en 

sancties hierop zijn duidelijk omschreven. 

ad 1. Vriiwilliqe Plaatsinq 
In vri'iwel alle inrichtingen wordt een systeem gehan-
teerd waarin de gebruiker zelf aan een maatschappelijk 
werker te kennen geeft dat hij voor opname op de aparte 
afdeling in aanmerking wil komen. Na eel of meerdere 
gesprekken ken vrijwel altijd, als er pleats is, opname 
volgen. De selectie zit seer in hetfasensysteem van de 
behandeling ingebouwd den in de voorgesprekken. 

ad 2. De behandelinq 
De behandeling omvat een fasenprogramma, waarin de woon-
en leefgroep als behandelingseenheid wordt gezien. Omdat 
verslaving wordt opgevat als resultaat van een gestoorde 
of gestaakte sociale ontwikkeling, vormt het (leren) 
leven in de groep het belangrijkste therapeutische ele-
ment.Daarnaastzijn-perinrichtingverschillendesoorten-
individuele consultatie of.psychotherapieen mogelijk. 

In de eerste fase, de opname- of proeffase, wordt de 
gebruiker bekend gemaakt met de regels en de methode en 
wordt bezien of hij bereid en in skeet is het programme 
te volgen. Deze eerste periode vindt meestal in strikt 
gesloten setting pleats am volstrekte drugvrijheid te 
garanderen. Zij duurt ongeveer e'en tot drie maanden, 
varierend per client en per inrichting. 

Vervolgens (2de of 3de fase) vindt de behandeling 
pleats, na een vorm van interne overplaatsing binnen de 
afdeling. De betrokkene wordt geacht can het hele pro-
gramma deal te nemen. Inhoudelijk verschillen de pro-
gramme's per inrichting; in het algemeen ken men zeggen 
dat het doel is conflicten te leren hanteren en verant- 

" Aangezien deze is gebaseerd op een reeks artikelen, 
wordt niet steeds de bron vermeld. 



woordelijkheid voor zichzelf en het dagelijks leven in 
de groep op zich te leren nemen. Vaak betekent dit ook 
dat de geboden vrijheid toeneemt, opdat de 
(ex)gebruikers in de praktijk leren omgaan met confron-
terende of 'verleidelijke' situaties. Soms betekent dit 
ook een gedeeltelijke integratie in de rest van de in-
richting, zodat drugs in principe zouden kunnen worden 
bemachtigd. Deze fase varieert van ongeveer zes tot on-
geveer twaalf maanden, mede afhankelijk van de in-
richting en vooral van de vorderingen die de gedetineerde 
maakt. 

In de laatste fase wordt toegewerkt naar het ontslag. 
Soms gebeurt dit in open setting, soms alleen door ver-
lofmogelijkheden. Het accent komt nu meer te liggen op 
praktische zaken als werk, vrijetijdsbesteding en wonen; 
eventueel wordt een voortgezette behandeling bij een 
niet-justitiele hulpverleningsinstelling voorbereid. 

In alle programma's wordt, althans idealiter, veel 
belang gehecht aan verdere (reclasserings)begeleiding 
na het ontslag, omdat de realiteit uitwijst dat, ondanks 
de training en de in toenemende mate gegeven vrijheid 
en eigen verantwoordelijkheid, de eigenlijke proef op 
de som toch pas na het ontslag komt. 

De teams op de verschillende afdelingen bestaan 
vrijwel allemaal uit professionele hulpverleners 
(psychologen, psychiaters en maatschappelijk werkers) 
en bewaarders. 

ad 3c. Controle en sancties 
Op alle speciale afdelingen en in de speciale in-
richtingen worden op onregelmatige tijden urinecontroles 
gehouden. Borkenstein (1983) en ook anderen noemen de 
tests een ondersteunende maatregel, die echter alleen 
mag worden toegepast indienhij als therapeutisch middel 
is ingebouwd in een behandelingsconcept. 

Sancties op druggebruik zijn meestal: het intrekken 
van vrijheden na een eerste constatering van gebruik en 
terugplaatsing naar of binnen de 'gewone' gevangenis na 
twee of meerdere keren. 

Deze algemene schets is opgebouwd uit een reeks ar-
tikelen . en andere geschriften. Hoe het er in de praktijk 
uitziet, is ons niet bekend". Wel wordt vermeld dat 
in sommige inrichtingen het programma in zijn geheel is 
gerealiseerd en in 5ommige nog in opbouw is. 

Naast de inzet van de gedetineerden en het personeel 
op deze afdelingen, bepalen de medewerking binnen ee 
inrichting (die soms moeilijk op gang komt)en die met 

06 zie voor het verslag van een bezoek aan een aantal 
van de genoemde inrichtingen: E. Nieborg, 1984. 
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Justitie, de financi1e middelen en de publieke opinie
de verdere voortgang en uitbouw.



5.4 Effecten van behandeling 

5.4.1 Op_korte termjin 

Onvrijwillige behandeling was en is, zoals vermeld in 
Par. 5.1, mogelijk bij wijze van maatregel op grond Van 
par. 64 StGB of 93a JOG. Van een drietal inrichtingen 
waar deze "Massregelvollzug" plaatsvindt zijn ons (sum-
miere) gegevens bekend omtrent de directe effecten van 
de behandeling. Het zijn de 'Entziehungsanstalten' 
Parsberg (Beieren), Brauel (Niedersachsen) en Frohnau 
(Berlijn). 
In Parsberg werden volgens Frangos (1983) tussen fe-
bruari 1980 en december 1981 44 personen behandeld. 
Hiervan werden er 30 na de succesvolle behandeling ont-
slagen en 14 door- of terugverwezen near een gevangenis, 
ziekenhuis of open therapie-inrichting. 
Zowel in Parsberg als in Brauel loopt 40 procent van de 
aangevangen behandelingen gedurende de eerste vier woken 
mis; gerekend over het eerste half jaar zou in totaal 
60% van de behandelingen voor de voltooing worden afge-
broken (Schroth, 1981). 
Volgens Becker (1983) werden er van juni 1980 t/m 1982 
in de kliniek Frohnau 79 Patienten in behandeling geno-
men. Hiervan waren aan het einde van de genoemde periode 
36 personen ontslagen. Het behandelingsresultaat zou .  in 
21 gevallen positief zijn, in 2 gevallen niet te zeggen 
en in 13 gevallen negatief. • 

Als .verslaafde delinquent kan men ook op eon 
therapie-afdeling van eon gewone gevangenis terecht ko-
men (Dit kan zowel op groild van een straf als van een 
maatregel). 
Wat betreft de behandeling i van de verslaafden op spe-
ciale afdelingen binnen 'gewone' gevangenissen vonden 
wij gegevens omtrent een tweetal inrichtingen. Het zijn 
de gevangenis to Munster (Nordrhein-Westfalen) en' de 
vrouwengevangenis Preungesheim to Frankfurt (Hessen). 
Over Minster meldt Romkopf (1983) dat er in de periode 
1978-1981 op de therapie-afdeling 63 verslaafden werden 
behandeld. Tweederde hiervan maakte het programma af. 
Vooral degenen die er op grond van eon maatregel (on-
gunstig) waren terechtgekomen maakte de behandeling naar 
verhouding vaker niet af. 
Over Preungesheim schrijft Schwinn (1983) dat or van 
augustus 1977 tot april 1982 in totaal 60 vrouwen werden 
opgenomen. Zestien daarvan zaten or nog steeds aan het 
einde van deze periode, 14 vrouwen maakten de therapie 
niet af on 30 werden ontslagen na eon volledige theraqie 
to hebben ondergaan. 
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Bovenstaande gegevens zijn te summier cm or eon 
duidelijke conclusie aan to kunnen verbinden. Bovendien 
wordt in de verschillende publicaties niet exact aange-
geven.'of men als succescriterium het voltooien van de 
behandeling "sec" hanteert, den wel het bereiken van 
tevoren gestelde therapie-doelen, zoo's by. het drugvrij 
verlaten van de inrichting. Eon en ander maakt eon 
duidelijk evaluatie-onderzoek onmogelijk, zoals coder 
moor in Drucksache 9/1282 (1983) wordt betreurd. 

5.4.2 Op langere termijn 

Volgens Vollmer (1984) wordt or in de BRD goon syste-
matisch onderzoek verricht met betrekking tot het voor-
spellen van het effect van behandelingen van 
verslaafden. Het merendeel der clianten goat volgens hem 
na verloop van tijd weer gebruiken. Volgens Dolde (1982) 
ontbreekt het aan statistisch verantwoord onderzoek 
waarmee aan de hand van recidivecijfers de behandeling 
van verslaafden in het gevangeniswezen ken worden 
geevalueerd. Bury (1982) schrijft (na invoering van het 
nieuwe BtMG) dat de recidivecijfers zeer hoog liggen; 
het drugprobleem zou nog even onoplosbaar zijn als 50 ‘.1. 
100 jaar galeden. In DrUcksache 9/1282 (1983) daarente-
gen wordt ten aanzien van de behandeling van verslaafden 
buiten de gevangenis eon succespercentage van 30% ge-
noemd en wijst men or op dat dit weliswaar niet bong is, 
maar toch aanzienlijk bet .er  den een jeer of 10 geleden. 
In het nu volgende zullen van enkele inrichtingen af-
zonderlijk de behandelingseffecten op langere termijn 
worden besproken, bij ontstentenis van moor aloemene 

gegevens. Wat betreft de behandelingen die bij wijze van 
maatregel warden opgelegd vonden wij alleen enkele sum-
miere gegevens van Frangos (1983) over de inrichting 
Parsberg (Beieren). Binds eind 1981 zouden de 
therapeuten aldaar met de meeste der 30 ontslagen 
clianten nog steeds een goad contact onderhouden. Twee 
hiervan verloor men uit het zicht; acht recidiveerden, 
d.w.z. gingen weer gebruiken; 20 personen bleven 
drugvrij en slaagden grin, zich weer eon vast° pleats 
in de samenleving to veroveren. 
Enkele lenge termijn-effecten van behandelingen in de 
"Regelvollzug" (strafgevangenissen) warden gevonden voor 
eon vijftal inrichtingen. Dit zijn Hohenasperg (Baden -
Wurttemberg), MUnster (Nordrhein-Westfalen). Platzensee 
(Berlijn) Preungesheim (Hessen) en Ebrach (Beieren). 
Dolde (1982) onderzocht de recidivecijfers van 171 per-
sonen die in de periode 1972-1979 (yrijwillig) warden 
behandeld in Hohenasperg. Ongeveer 72% recidiveerde. Dit 



getal betreft recidive in het algemeen, dus niet alleen 
het weer vervallen tot drugverslaving. 
Romkopf (1983) verstrekt gegevens over MUnster. Van 23 
verslaafden bij wie in het tijdvak 1978-1981 de 
reclasseringshulp beeIndigd ward, was in 1983 het 
volgende bekend: 4 waren zeker drugvrij, 8. waar-
schijnlijk, 8 gebruikten weer en 3 stierven aan een 
overdosis. 
Over. effecten van behandeling in de jeugdgevangenis 
PlOtzensee schrijven diverse auteurs. De oudste gegevens 
zijn van Schendler (z.j.) en betreffen 20 clienten die 
werden ontslagen tussen juni 1978 en mei 1979. Elf 
personen zetten de therapie elders voort. Negen vonden 
het niet nodig om verder behandeld te worden; 6 hiervan 
slaagden erin, langdurig drugvrij te blijven. Leschhorn 
(1981) geeft geen exacte cijfers maar noemt de er-
varingen al met al onbevredigend. Niettemin beschouwt 
hij het als een hoopvol gegeven, dat bijna de helft van 
de uit Plotzensee onslagenen erin slaagt gedurende lan-
gere tijd clean te blijven, en dat er bij sommigen zelfs 
sprake is van een geslaagde sociale integratie. 
Recentere gegevens over Pliitzensee verschaft Bossong 
(1983); volgens hem blijft 30 tot 50% van de vrijgela-
tenen gedurende langere tijd drugvrij. 
Jilt de vrouwengevangenis Preungesheim werden volgens 
Schwinn (zie ook 5.4.1) tussen 1977 en 1982 30 vrouwen 
ontslagen. Van de helft hiervan is bekend dat zij na hun 
vrijlating een maatschappelijk gelntegreerd leven 
leidden. Niet wordt echter vermeld, hoelang de vrouwen 
dit volhielden en of het ook betekende, dat zij geen 
drugs meer gebruikten. 
Tot slot schrijft Hermanns .(1981) over Ebrach dat de 
meesten der vrijgelaten cliOnten weer recidiveerden; 
hierbij waren ook degenen die de therapie tot het einde 
toe gevolgd hadden. De auteur veronderstelt, dat de 
sprang vanuit de gevangenis zonder enige vorm van nazorg 
voor deze mensen veelal te groot geweest is. 
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6 SAMENVATTING EN SLOTOPMERKING 

In het kader van de drugproblematiek in Nederlandse 
penitentiaire inrichtingen werd een, korte, literatuur-
studie verricht naar het beleid ten aanzien van 
druggebruikers in buitenlandse inrichtingen. Na men 
eerste verkenning werden de Verenigde Staten van Ame-
rika, Zweden, Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland ge-
kozen voor men . nadere beschrijving, omdat over deze 
landen de meeste informatie beschikbaar was. 

6.1 De situatie in de inricntingen 

Exacte gegevens zoals absolute aantallen of percen-
tages druggebruikers in de penitentiaire inrichtingen 
in de besproken landen werden nauwelijks gevonden. Wel 
kwam uit de beschikbare informatie over elk van de be-
sproken landen dezelfde problematiek naar voren als die 
welke zich in Nederland veordoet. De problemen betreffen 
enerzijds de (gang van zaken binnen de) inrichtingen: 

— Proportioneel veel druggebruikers. 
— Het is moeilijk contact te leggen met gebruikers en 

ze onttrekken zich aan de dagelijkse gang zaken. 
— Gebruikers vormen een subcultuur en zetten daarin 

hun normen- en waardenpatroon van buiten de gevan-
genis voort. 

— Drugsmokkel, -handel en -gebruik. 
— Met de bestaande middelen en mogelijkheden kan 'de 

resocialisatie-opdracht. 	met 	betrekking 	tot 
druggebruikers niet of nauwelijks worden uitgevoerd. 

— Om smokkel, handel en gebruik te voorkomen zijn 
strengere maatregelen nodig die de vrijheid en 
resocialisatiemogelijkheden van ook niet-gebr:uikers 
beperken. 

— De strengere maatregelen brengen de tendens naar 
humanisering in de tenuitvoerlegging van de ge-
vangenisstraf in gevaar. 
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Anderzijds zijn er de problemen van of voor gebrui-
kers zelf: 

- 	De (verplichte) ontwenning met extra behoefte aan 
medische en psychosociale zorg. 

- Net verplicht drugvrij zijn, dat soms als een extra 
straf wordt ervaren. 

- Het zich moeilijk aan kunnen passen in een leefkli-
meat en leefritme dat ze ontwend zijn. 

- De confrontatie met hun recente leefwijze en extra 
vragen en twijfels over de.toekomst. 

Hoewel in de penitentiaire drugproblematiek deze twee 
aspecten (problemen van de inrichting en problemen van 
de gebruikers) te onderscheiden zijn, wordt dit onder-
scheid in de literatuur over oplossingen voor 'de' 
drugproblematiek vrijwel nooit gemaakt. 

6.2 Pogingen tot oplossing van de problematiek 

Er kwam een viertal soorten pogingen naar voren on 
aan de geconstateerde problematiek het hoofd te bieden: 

1. Druggebruikers 	zoveel 	mogelijk 	buiten 	de 
penitentiaire inrichtingen houden of halen. 

2. Druggebruikers zoveel mogelijk over de bestaande 
penitentiaire inrichtingen verspreiden. 

3. Net inzetten van medewerkers van niet-justitiele 
drughulpverleningsinstellingen. 

4. Het instellen van aparte justitiele afdelingen of 
inrichtingee voor druggebruikrs. 

6.2.1 Plaatsino buiten 'Isewone' strafinrichtinoen  

In de Verenigde Staten began men al jaren geleden met 
de zg. 'diversion', dat wil zeggen verdachte of ver-
oordeelde druggebruikers doorverwijzen near de civiele 
hulpverlening. Deze pogingen lijken echter in de laatste 
Jaren te Norden teruggedraaid omdat zij in te geringe 
mate tot het beoogde doel (terugdringen van recidive in 
criminaliteit en druggebruik) leidden. Ala een van de 
redenen ,  voor de vale mislukkingen werden onder andere 
de gebrekkige samenwerking tussen justitie en de hulp- 



verlening en de veelal slechte voorbereiding op de op-
name in behandelingsprogramma's genoemd°I. 

In Zweden bestaat sinds 1974 artikel 34 van de Act 
on Corrections in Institutions. Op grond hiervan kunnen 
veroordeelde gebruikers ten bate van de resocialisatie 
men deel van de detentie in men 'pleeggezin', 'hostel', 
Therapeutische Gemeenschap of andere intramurale behan-
delingsinstelling doorbrengen. Van deze mogelijkheid 
wordt volgens Bischop (1984) op ruime schaal gebruik 
gemaakt, gemiddeld 500 a 600 maal per jaar. 

In Duitsland bleek in de loop der jaren een reeks 
wetsartikelen te zijn ingesteld om het aantal 
druggebruikers in de penitentiaire inrichtingen terug 
te dringen. Opname via contact met het OM of de straf-
rechter van verdachten maar vooral van veroordeelden is 
mogelijk in niet-justitigle behandelingsinstellingen, 
Psychiatrische inrichtingen en zg. .'Entziehuns-
anstalten', dat wil zeggen justitigle inrichtingen voor 
een gedwongen ontwenning. Al deze regelingen bleken 
echter nauwelijks tot het beoogde doel te leiden en 
vooralsnog lijkt de ontlasting van het gevangeniswezen 
ook door de nieuwe Betgubungsmittelgesetz nog ni . et  te 
zijn gerealiseerd. 

6.2.2 Verspreiding over de inrichtingen 

	

In de Deense -niet besproken- 	literatuur° 2  wordt 
geschreven dat 10 tot 20% druggebruikers in 
penitentiaire inrichtingen niet tot subcultuurvorming 
zou leiden. Waarop dit vermoeden berust, wordt echte 
niet vermeld noch of dit vermoeden in de Deens praktijk 
wordt bevestigd. 

In de Zwitserse literatuur werd het spreidings- of 
verdunningsprincipe expliciet als streven genoemd. In 
hoeverre men deze spreiding ook heeft gerealiseerd en 
of dit inderdaad de problematiek binnen de inrichtingen 
heeft verlicht, wordt echter niet beschreven. 

Het streven naar spreiding van verslaafden hangt sa-
men met het streven hen in de rest van de gevangenispo-
pulatie te integreren. Gezien de aard van de problematiek 

°I Zie hiervoor ook: Meyboom, M.1. 	Drugverslaafde 
justitiabelen; Resultaten uit onderzoek naar behan-
delingsprogramma's. WODC, Ministerie van Justitie, 
Den Haag, 1982. 

02  Zie hiervoor: Rentzmann, W. Combatting drugabuse in 
prisons by means of administrative measures. Prison 
Information Bulletin, 1983, nr. 2. 
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in inrichtingen met hoge concentraties druggebruikers 
lijkt door van integratie weinig sprake to zijn. Uit de 
beschikbare literatuur was echter niet op to oaken of 
in inrichtingen met loge percentages druggebruikers wel 
eon bevredigende mate van integratie tot stand kon worden 
gebracht. 

6.2.3 Het inzetten van externe medewerkers 

Vooral in de Amerikaanse, Zweedse en Duitsci litera-
tuur word informatie gevonden over de medewerking van 
externe drughulpverleners binnen de'penitentiaire in-
richtingen. Hierbij kwam eon tweetal functies van doze 
medewerkers naar voren: 

— De gedetineerde gebruikers motiveren tot het zoeken 
van hulp bij -civiele- 	drughulpverleningsinstel - 
lingen. 

— Het vormen van eon brug tussen justitie en de hulp-
verlening in verband met eon 'diversion' of met hot 
oog OP de nazorg. 

In Amerika bleken onder andere in de interne TG's 
(binnen federale gevangenissen), medewerkers van externe 
TG's te hulp to worden geroepen am programma's in de 
geVangenissen op te zetten en draaiend to houden. In-
teressant is hierbij dat ook word aanbevolen om ex-
gebruikersigedetineerden in te zetten omdat die veelal 
effectiever contact met de gebruikers konden leggen den 
Psychologen en psychiaters. 

In Zweden vervullen 'Drug Addict Treatment Teams' in 
een viertal gevangenissen eon functie die vergelijkbaar 
is met de CAD-penitentiaire inrichtingscoOrdinatoren in 
Hederlandse inrichtingen. De teams . bestaan uit medewer-
kers van lokale drughulpverleningsinstellingen. hi po-
gen zo snel mogelijk, liefst al tijdens de preventieve 
hechtenis, contact to leggen met de gedetineerden. 
Daarnaast is het speciale programma in de gevangenis 
OsterSker door het team aldaar opgezet en voert dit team 
-autonoom- de biding op doze speciale afdeling voor 

gebruikers. 
In de Duitse literatuur word de 'Motivationsarbeit' 

door externe medewerkers besproken. Doze heeft zich in 
de stoat Hessen het meest uitgebreid on in de Berlijse 
vrouwen gevangenis 'Lehrterstrasse' het meest intensief 
ontwikkeld. 

In able landen 	word 	het work van 	externe 
drughulpverleningsinsmedewerkers in de penitentiaire 
inrichtingen als een waardevolle vorm van hulpverlening 



gezien. Ook daar blijkt echter de inpassing van niet-
Penitentiaire medewerkers bi.nnen de inrichtingen niet 
zonder problemen te zijn verlopen. Er bleek tijd en veel 
overleg nodig te zijn om conflicten over de preciese 
pleats en functie, bevoegdheden en verantwoordelijkhe-
den, doelstellingen en werkwijze op te lossen. In. de 
Duitse literatuur wordt expliciet vermeld dat men on-
danks de conflicten toch besloot door te gaan met deze 
vorm van hulpverlening vanwege de specifieke deskun-
digheid van de externe medewerkers en het felt dat zij 
juist door hun positie beter in staat bleken een ver-
trouwelijk contact met de gedetineerde gebruikers te 
leggen. 

6.2.4 Speciale afdelingen of inrichtingen 

In Amerika, Zweden, Oostenrijk en Duitsland bleken 
aparte inrichtingen voor drugs gebruikende gedetineerden 
te zijn ingesteld. Dit gebeurde om zowel aan de proble-
matiek van de inrichtingen als aan die van de gebruikers 
tegemoet te komen. De gewone inrichtingen konden hiermee 
een aantal gebruikers kwijt raken en tegelijkertijd kon 
men zo aan die gebruikers een speciale benadering bieden 
om de detentie eventueel zinniger door te brengen. 

Globaal kunnen alle gegevens over de aparte af-
delingen in het volgend beeld worden samengeyat. Het 
doel van de meeste afdelingen is, letterlijk, re-
socialisatie. Er wordt een sociotherapeutische bena-
dering gehanteerd, met accenten op het leren samenleven 
met anderen, conflicthantering, werktraining en con-
structief omgaan met vrije tijd. Daarnaast is eventueel 
individuele psychotherapie mogelijk. Opname is vrijwil-
lig en op eigen verzoek. Veelal wordt na een introduc-
tieperiode samen met de betrokkene een behandelingsplan 
of contract opgesteld. Het programma verloopt in fasen, 
waarbij aanvankelijk strenge beperkingen worden opgelegd 
om druggebruik te voorkomen (by. geen bezoek of bezoek 
achter glas, gesloten setting) en geleidelijk meer 
vrijheden of privileges worden verleend. Dit laatste 
gebeurt met het doel de betrokkenen te leren omgaan met 
keuzemogelijkheden zoals wel/geen gebruik. De slotfase 
wordt veelal in open -penitentiaire- setting doorge-
bracht of buiten de inrichting. Regels zijn meestal: 
geen (dreiging met) fysiek of psychisch geweld, geen 
alcohol- of druggebruik en verplichte deelname aan het 
programma. Urinecontroles worden op onregelmatige tijden 
gehouden. Op geconstateerd druggebruik volgt meestal 
eerst een gesprek en na enige keren wegplaatsing uit de 
afdeling. Het personeel bestaat meestal tilt een 
interdisciplinair team met psychologen, een psychiater, 
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maatschappelijk workers en ,bewaarders. 	Het hulpver- 
lenend personeel heeft een grote mate van of volledige 
autonomie op de afdeling. De duur van de programme's 
varieert van drie maanden toftwee jaar. Het programme 
wordt meestal elm slechts eon onderdeel van eon 
langdurend veranderingsproces gezien. Aan de nazorg 
wordt, althans op papier, grote aandacht besteed omdat 
de eigenlijke proof op de som door de gebruiker pas in 
de vrije maatschappij ken worden geleverd. 

Het 'ideaalbeeld' heeft veelal in en door de praktijk 
gestalte gekregen en is vrijwel nergens al volledig ge-
realiseerd. Het is duidelijk dat niet alleen de civiele 
hulpverlening eon druggebruikers nog jong is, moor zeker 
oak de penitentiaire benadering. 

In hoeverre de aparte afdelingen werkelijk de pro-
blematiek van de inrichtingen en die van de gebruikers 
verlichten, is moelijk uit de bestaande literatuur op 
to maken. Voor de opname is steeds enige mate van gemo-
tiveerdheid vereist, de gebruiker moot zelf am de opname 
vragen. Er ward goon informatie gevonden over totaal-
aantallen gebruikers in de inrichtingen en hoeveel 
hiervan voor eon dergelijke speciale benadering in aan-
merking - willen komen. Ook wordt nergens beschreven of 
met de installing van apart@ afdelingen, de problematiek 
in de rest van de inrichtingen oak werkelijk terugge7 
drongen werd. . 

Voorts is het nog weinig duidelijk in hoeverre de 
-bestuurlijke- onrust die naar aanleiding van het in-
stellen van aparte afdelingen word geconstateerd, van 
voorbijgaande aard of blijvend is. Het lijkt erop dat 
zeker in de beginperiodes de aparte afdelingen niet al-
leen misschien problemen oplosten :near dat zij er oak 
andere bij schiepen. Problemen die werden genoemd lagen 
vooral op het vlak van weerstand, wantrouwen, gebrek eon 
inzicht in/duidelijkheid over doelstellingen on work-
wijze. In verband hiermee werd door diverse auteurs het 
belong vermeld van eon goede voorbereiding zowel binnen 
het team dat de afdeling moet gaan leiden aim met de 
avenge betrokkenen binnen de inrichtingen. 

Naast problemen op bestuurlijk en inhoudelijk gabled, 
wei-den vooral de volgende twee aspecten aim zeer 
waardevol genoemd: 

- 	Het leefklimaat binnen de afdelingen is aanzienlijk 
beter dan in de rest van de inrichting. 

- 	Het personeel is enthousiast en minder pessimistisch 
on passief den in de rest van de inrichting omdat 
zij het idee hebben jets zinnigs to doen. 

Helaas zijn nergens ervaringen van gedetineerden op 
de aparte afdelingen beschreven. In Nederlands onderzoek 



met betrekking tot het experiment in het Amsterdamse 
Huis van Bewaring 'Demersluis', werden echter dezelfde 
resultaten geconstateerd" als bovenvermeld. Tevens 
bleek dat beide aspecten invloed hadden op de 
detentiebeleveing van de gedetineerden, dat zij hierdoor 
moor over hun situatie waren gaan nadenken en hieruit 
meer hoop putten voor de toekomst dan gedetineerden die 
niet een dergelijke speciale benadering kregen. 

6.3 Resultaten met betrekking tot recidive 

Het bleek dat er opmerkelijk weinig onderzoek wordt 
verricht naar de effecten van welk speciaal penitentiair 
drugbeleid dan ook. Opmerkingen die in de literatuur 
over effecten worden gemaakt, geven voornamelijk in-
drukken weer, en zijn meestal afkomstig van direct be-
trokkenen zoals stafleden van speciale programme's. 
Alleen over de resultaten van behandeling° 4  op aparte 
afdelingen of in inrichtingen bi-nnen gevangeniswezen of 
behandeling buiten de penitentiaire inrichtingen, was 
enig cijfermateriaal voorhanden. De methoden van gege-
vensverzameling waren echter zeer onsystematisch en de 
peilingen of onderzoeken zijn onderling niet te 
vergelijken. Op grond van de beschikbare gegevens zijn 
dan ook geen algemene conclusies to trekken. 

Succespercentages met betrekking tot recidive na be-
handeling op aparte afdelingen variren van 27% (geen 
recidive in het algemeen) bij eon groep gebruikers die 
word behandeld in 'Hohenasperg'-Stuttgart (onderzoek-
termijn niet constant) tot'67% (20 van de 30 onderzochten 
drugvrij gedurende twee jaar) van eon groep jeugdige 
gebruikers die eon gedwongen behandeling onderging in 
de 'Entziehungsanstalt' Parsberg-Beieren. Ook van de 
jeugdigen die, vrijwillig, op de aparte afdeli .ng  in 
'PlOtzenseet-Berlijn verbleven, slaagde eon relatief 
hoog percentage (bijna de helft) erin om gedurende lan-
gere tijd clean te blijven en sociaal aangepast te ge-
raken. 

Over de resultaien van de TG's in Amerikaarise 
fedelrale gevangenissen, werden heel positieve be-
richten gegeven (66% raakte 'maatschappelijk aangepast' 
na deelname aan eon NARA-programma en 90% recidiveert 

" Meyboom, M.L. Evaluatie experimenten opvang van 
drugverslaafde gedetineerden. Staatsuitgeverij, 
WODC-reeks nr. 55. Den Haag, 1985. 

04  OnOer 'behandeling' wordt elke speciale benadering 
op aparte afdelingen verstaan. 
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niet na deelname aan eon 'Stay'n Out'-programma in de 
staat New York). DOZO gegevens zijn echter niet op hun 
waarde te schatten omdat elke informatie over de ver-
richte onderzoeken ontbreekt. 

' 	Net coast systematisch wordt onderzoek verricht in 
Zweden, onder andere door Bischop c.s. 	van de 
gouvernementele 	'National 	Prison 	and 	Probation 
Administration'. 

 
Daze onderzoeken betreffen met name de 

resultaten van de speciale aanpak in de gevangenis 
Ostergker en behandeling buiten de gevangenis OP grond 

, van artikel 34 van de Act on Corrections in Institutions. 
Bischop vergeleek tot nu toe echter alleen groepen 
clignten die de behandeling, hetzij in Osterker hetzij 
onder artikel 34, afmaakten met groepen die de behan-
deling voortijdig staakten. Eon vergelijking met de 
recidivecijfers van gebruikers die goon speciale bena-
dering kregen is dus niet mogelijk. Bischop's resultaten 
komen er onder andere op neer dat 48% van de gebruikers 
die de behandeling in Ostergker afmaakten, gedurende 
geruime tijd no ontslag goon nieuwe zware criminaliteit 
Pleegden. versus 21% van de groep die de behandeling niet 
afmaakte. Met betrekking tot druggebruik bleek dat 57% 
van de eerstgenoemden goon drugs gebruikte gedurende de 
follow- up periode versus 20% van de laatstgenoemden. Ook 
vertoonden degenen die in het kader van artikel 34 eon 
behandeling afmaakten significant moor verbetering in 
het maatschappelijk leven, terwijl dat bij degenen die 
de behandeling niet volhielden niet het geval was. De 
door Bischop gevonden resultaten zijn positief to noemen 
wanneer men bedenkt dat over behandeling van 
druggebruikers in het algemeen zeer lage succespercen-
tages worden vermeld. 

Wanneer men op grond van de spaarzame on niet to 
vergelijken gegevens toch enige algemene opmerkingen zou 
willen maken, zouden doze als volgt kunnen luiden: 

— vAparte afdelingen warden, meestal no eon moeilijk 
begin, uiteindelijk waardevol geacht. 

- De speciale benadering die op aparte afdelingen . werd 
gerealiseerd kan geschikt zijn on drugs gebruikende 
gedetineerden eon mogelijkheid to bieden stappen to 
ondernemen op wag near eon :neer sociaal aangepast 
leven. 

— Van drugs gebruikende gedetineerden die van doze 
mogelijkheid gebruik maken on het volhouden, slagen 
betrekkelijk hoge percentages (gezien de resultaten 
met betrekking tot recidive'van de drughulpverlening 
in het algemeen) erin on opzijnminst gedurende enige 
tijd positieve resultaten to bereiken. 
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