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De afgelopen vijf jaar heeft het WODC verschillende onderzoeken op het gebied van TBS en forensisch 
psychiatrische zorg binnen de geestelijke gezondheidszorg en het gevangenissysteem verricht. Hier onder 
wordt een viertal thema’s kort besproken: zeer langdurig delictgevaarlijken, contraire beëindiging van de 
TBS-maatregel, internationaal vergelijkende studies en forensisch psychiatrisch toezicht. Onderzoek op 
het gebied van strafrechtelijke recidive en prognoses van de benodigde TBS-capaciteit komen elders aan 
de orde. 
 

Zeer langdurig delictgevaarlijken 
 
Binnen TBS-klinieken, maar ook binnen instellingen van de (forensische) geestelijke gezondheidszorg 
(GGz) wordt een deel van de behandelplaatsen bezet door patiënten die op dit moment niet te 
behandelen zijn, terwijl hun delictrisico van dien aard is dat zij nog steeds een gevaar voor de 
samenleving vormen. Zowel in de TBS-, als in de GGz-sector wordt dit als een probleem ervaren, temeer 
omdat veel andere patiënten op wachtlijsten staan. 
Het WODC-onderzoek beoogt informatie te leveren ten behoeve van beslissingen over het verder  te 
ontwikkelen ‘long stay beleid’ van het ministerie van Justitie.  
 

Aantallen ‘blijvend delictgevaarlijken’ 
Met het oog op het uitbreiden en mogelijk nader differentiëren van voorzieningen voor ‘blijvend 
delictgevaarlijke’ patiënten, hebben de Directie Sanctie- en Preventiebeleid en de Dienst Justitiële 
Inrichtingen het WODC gevraagd om deze groep patiënten in kaart te brengen (De Kogel, Verwers & Den 
Hartogh, 2005).  
Er is onderzocht hoeveel patiënten in TBS-klinieken, Forensisch Psychiatrische Klinieken (FPK’s), 
Forensisch Psychiatrische Afdelingen (FPA’s) en Klinieken voor Intensieve Behandeling (KIB’s) door 
behandelverantwoordelijken worden beschouwd als ‘blijvend delictgevaarlijk’. Tevens is nagegaan welke 
mate van beveiliging en welke mate van zorg deze patiënten volgens hun behandelverantwoordelijken 
nodig hebben. In het onderzoek is uitgegaan van de volgende omschrijving van ‘blijvende 
delictgevaarlijkheid’: 
a Er is een risico van ernstig gewelddadig (seksueel) delict. 
b Beveiliging en/of toezicht op het niveau van een TBS-instelling of een instelling van de  forensische 

GGz is nodig om te voorkomen dat betrokkene tot dergelijke delicten komt. 
c Het is niet te verwachten dat delictrisico binnen 6 jaar zodanig is afgenomen/beheersbaar geworden 

dat betrokkene buiten genoemde vormen van beveiliging en toezicht kan. 
 
De belangrijkste resultaten uit dit onderzoek zijn: 
1 In de TBS-sector wordt ongeveer 42% en in de (forensische) GGz-sector ongeveer 35% van de 

intramurale patiënten aangemerkt als 'blijvend delictgevaarlijk'.  
2 Voor deze patiënten is er behoefte aan naar niveau van beveiliging, toezicht en zorg gedifferentieerde 

voorzieningen. Dit betreft gesloten (long stay) plaatsen vergelijkbaar met de huidige long stay 
voorzieningen binnen TBS-klinieken, intramurale (long stay) plaatsen met een niveau van beveiliging 
en zorg zoals dat wordt geboden door voorzieningen binnen de forensische GGz, maar ook 
voorzieningen waarbij de patiënt onder langdurig toezicht op delictgerelateerd gedrag in de 
maatschappij verblijft. 

 
Evaluatie eerste long stay afdeling 

De long stay afdelingen dienen de maatschappij te beschermen tegen het delictrisico van de patiënten. 
Daarnaast heeft de afdeling tot doel mensen op een dusdanige wijze te verplegen dat een zo optimaal 
mogelijke staat van welzijn en een zo klein mogelijk delictgevaar wordt bereikt. Ook is het de bedoeling 
dat de patiënten op de afdeling zullen verblijven tegen een lagere kostprijs dan op een reguliere 
behandelafdeling. 
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Het WODC evalueerde de eerste twee doelstellingen (De Kogel & Verwers, 2003). In het onderzoek 
werden de eerste drie jaar van het bestaan van de afdeling betrokken. Voor zover bekend zijn gedurende 
deze jaren door patiënten van de afdeling geen delicten gepleegd. Uit de incidentenregistratie bleek dat 
aanvankelijk drie maal een patiënt zich tijdens kortdurend verlof aan het toezicht had onttrokken. Na 
aanscherping van het verlofbeleid is dit echter niet meer voorgekomen. 
Om de kwaliteit van het dagelijks leven te onderzoeken werden met 15 van de 20 patiënten en ongeveer 
20 stafleden semistructurele interviews gehouden. De meeste patiënten functioneren stabiel en halen 
voldoening uit hun dagelijkse bezigheden. Medewerkers van de longstay afdeling hebben over het 
algemeen veel interesse in hun werk en voelen zich betrokken bij de patiënten. Wel kwam de behoefte 
aan meer gedifferentieerde long stay voorzieningen naar voren. 
 

Contraire beëindiging van de TBS-maatregel 
 
Contraire beëindiging is het niet verlengen van de TBS-maatregel door de rechtbank of het gerechtshof, 
tegen het advies van de adviserende instantie in. Een toename van het aantal contraire beëindigingen in 
2003 en zorg vanwege een in eerder onderzoek gebleken samenhang met latere recidive waren aanleiding 
tot dit onderzoek. 
In breder verband heeft het onderzoek onder meer relevantie voor de volgende vragen:  

 de vraag in hoeverre en op welke wijzen recidive van (ex)-TBS-gestelden kan worden verminderd; 
 de vraag hoe de inschatting van het recidiverisico in het kader van de TBS-verlengingsprocedure en 

de communicatie daarover tussen adviserende en beslissende instantie het best kan plaatsvinden 
 
De aantallen en de aard van contrair beëindigde zaken zijn kwantitatief onderzocht aan de hand van 
beschikkingen van in 2001-2004 als contrair beëindigd geregistreerde zaken.  
Ter aanvulling en verdieping, om meer zicht te krijgen op de argumenten en meer algemene oorzaken 
met betrekking tot contraire beëindiging, zijn vraaggesprekken gehouden met rechters, raadsheren en 
gedragsdeskundigen.  
 
De belangrijkste resultaten zijn: 
1 In getalsmatig opzicht nemen contraire beëindigingen van de TBS-maatregel in 2001-2004 slechts een 

zeer geringe plaats in onder de beslissingen in verlengingsprocedures (ongeveer 11 contraire 
beëindigingen op tussen de circa 850 tot 1700 verlengingsprocedures per jaar. 

2 In de meeste van de contrair beëindigde zaken schat de adviserende instantie het recidiverisico laag 
in. Bij inhoudelijke analyse van de contrair beëindigde zaken bleek dat slechts in zeven van de 38 
zaken waarin de inschatting van het recidiverisico was vermeld, de adviserende instantie het 
recidiverisico inschatte als hoog (twee zaken) of matig dan wel twijfelachtig (vijf zaken). In de overige 
zaken schatte de adviserende instantie het recidiverisico laag in. 

3 In de perceptie van actoren met ervaring en kennis van zaken op dit gebied zijn de volgende punten 
belangrijke oorzaken van contraire beëindiging: 

 accentverschillen met betrekking tot juridische en gedragskundige criteria voor verlenging;  
 de onzekerheidsmarge bij de inschatting van het recidiverisico; 
 de mate waarin rechters of raadsheren bemoeienis met de tenuitvoerlegging van de TBS-

maatregel tot hun taak rekenen; strategische advisering door TBS-instellingen.  
4 Van de TBS-gestelden van wie in 2001-2004 de maatregel is beëindigd zijn nog geen recidivegegevens 

bekend omdat de follow-up periode daarvoor nog te kort is. Als alternatief werd de recidive van TBS-
gestelden na contraire respectievelijk conforme beëindiging van de maatregel bepaald voor cohorten 
die in eerdere jaren zijn uitgestroomd. 

 
De bevinding op basis van de bestudeerde zaken van in 2001-2004 contrair beëindigde maatregelen, dat 
de adviserende instantie in het merendeel van de zaken het recidiverisico laag inschat is moeilijk in 
overeenstemming te brengen met de bevinding die naar voren komt uit de gegevens van eerdere 
uitstroomcohorten, dat na contraire beëindiging structureel een hoger percentage ex-TBS-gestelden (zeer 
ernstig) recidiveert. 
Dit pleit ervoor om over enkele jaren in follow-up onderzoek recidivegegevens te verzamelen van de TBS-
gestelden die uitstroomden in 2001-2004 en deze te relateren aan de wijze van beëindiging en aan 
inhoudelijke kenmerken van de contrair beëindigde zaken. 
 

Internationaal vergelijkende studie 
 
Ten behoeve van de parlementaire onderzoekscommissie TBS (2005/2006) is onderzocht hoe in 
Engeland, Duitsland, Canada, Zweden en België in een aantal opzichten wordt omgegaan met 
delinquenten die vergelijkbaar zijn met TBS-gestelden in Nederland (De Kogel & Nagtegaal, 2006). Het 
gaat om personen die een ernstig gewelds- of zedendelict hebben gepleegd en tevens een psychische 
stoornis hebben en die in het gevangenissysteem of in het forensisch psychiatrische systeem verblijven.  
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De opdrachtgever, de Directie Sanctie- en Preventiebeleid van het ministerie van Justitie, heeft vijf 
vragen voor het internationale onderzoek geformuleerd. Deze vragen luiden: 
1 Welke doelgroepen worden binnen populaties van met TBS-gestelden vergelijkbare forensisch 

psychiatrische patiënten en delinquenten onderscheiden? 
2 Welke wettelijke en organisatorische systemen van op resocialisatie gerichte behandeling zijn er in het 

buitenland bekend?  
3 Welke rol speelt de behandelbaarheid bij de toegang, behandeling en uitstroom? In hoeverre is 

behandelbaarheid in de verschillende stadia goed vast te stellen? 
4 Op welke wijze is het toezicht op betrokkenen geregeld na afloop van de juridische titel? 
5 Wat zijn de werkwijze en de procedurele aanpak bij de besluitvorming over de aanpak, het verlof en 

het ontslag uit het systeem?  
 
In ieder land zijn 10 tot 20 vraaggesprekken gehouden met sleutelfiguren uit een aantal vaste sectoren. 
De sectoren zijn bij elk land: 

 Ministeries die beleid op het gebied van forensisch psychiatrische zorg en justitiële inrichtingen en 
wetgeving op dit gebied in portefeuille hebben. 

 Organisaties die verantwoordelijk zijn voor beleid op het gebied van de tenuitvoerlegging van 
gevangenisstraffen en strafrechtelijke maatregelen. 

 Forensisch psychiatrische instellingen 
 Penitentiaire inrichtingen 
 Organisaties die verantwoordelijk zijn voor toezicht en nazorg ten aanzien van gedetineerden en 

forensisch psychiatrische patiënten. 
 Instantie die beslist over voortzetting of (voorwaardelijke) beëindiging van vrijheidsbenemende 

maatregelen ten aanzien van de genoemde populatie. 
 Wetenschappers of het gebied van onder meer forensische psychiatrie/psychologie of 

neurowetenschappen.  
 
Daarnaast is voor elk land bronnenonderzoek verricht, gericht op onder meer wetgeving, 
wetenschappelijke literatuur, met name overzichtsstudies, beleidsdocumenten. 
 
Een conclusie van het onderzoek is dat de bestudeerde landen in grote lijnen vergelijkbare belangen 
nastreven: enerzijds bescherming van de maatschappij tegen ernstige gewelds- of zedendelicten, 
anderzijds de mogelijkheid van geleidelijke reïntegratie in de maatschappij na afloop van de straf of 
maatregel. Daarbij ervaren de bestudeerde landen in de praktijk vergelijkbare knelpunten. Zo verloopt in 
geen van de bestudeerde landen de doorstroming van forensisch psychiatrische patiënten naar lagere 
beveiligingsniveau’s, naar de reguliere psychiatrie of naar voorzieningen in de maatschappij zonder 
problemen. Verder heeft elk van de bestudeerde landen ernstige incidenten gekend waarbij zeden- of 
geweldsdelinquenten die zich aan het toezicht hadden onttrokken of waren vrijgelaten een ernstig 
misdrijf pleegden. Deze waren mede aanleiding tot soms ingrijpende veranderingen in de wetgeving of 
organisatie van het forensisch psychiatrische of gevangenissysteem. 
 
Verder wordt geconcludeerd dat een aantal ontwikkelingen plaatsvindt die voorbeelden bieden die ook 
voor Nederland interessant zijn. 
1 De bestudeerde landen verschillen sterk in de mate waarin wettelijke instrumenten zijn ontwikkeld 

die  speciaal gericht zijn op langdurige detentie van gewelds- of zedendelinquenten met een 
gevangenisstraf. Zo heeft bijvoorbeeld Canada de ‘Dangerous offender legislation’, Engeland de 
‘Imprisonment for public protection’ en Duitsland de ‘Sicherungsverwahrung’. Dergelijke wetgeving 
schept tevens een kader voor langdurig toezicht, doordat langdurige voorwaardelijke invrijheidstelling 
mogelijk is. Daarnaast zijn er aparte wettelijke instrumenten voor (preventief) toezicht op gewelds- en 
zedendelinquenten. Bijvoorbeeld in Canada de ‘long term offender legislation’ en de zogeheten 
‘paedophile’- en ‘high risk’ ‘peace bonds’. In Nederland en Zweden bestaat nauwelijks dergelijke 
wetgeving. 

 
2 Het gevangeniswezen in zowel Engeland als Canada beschikt over een systeem van geaccrediteerde 

behandelprogramma’s gericht op het verminderen van het recidiverisico van zeden- en 
geweldsdelinquenten. In dat opzicht kunnen deze landen worden gezien als voorlopers ten opzichte 
van de andere bestudeerde landen. In Engeland en Canada heeft de overheid een belangrijke 
coördinerende en sturende rol bij de ontwikkeling, accreditatie en implementatie van dezelfde 
behandelprogramma’s op meerdere locaties. Ook is er in deze landen een sterke bijdrage van 
wetenschappers aan de ontwikkeling en accreditatie van behandelprogramma’s.  

 
3 Grofweg is een tweedeling te maken in landen waarin gerechten geadviseerd door 

gedragsdeskundigen beslissen over (voorwaardelijke) invrijheidstelling (Nederland, Duitsland, 
Zweden) en landen waarin boards/commissies bestaande uit juristen, gedragsdeskundigen en veelal 
ook leken dit doen (Canada, Engeland, België). De belangrijkste vraag met betrekking tot de 
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besluitvorming over (voorwaardelijke) invrijheidstelling lijkt in hoe verre de juiste checks en balances 
wat betreft de rechten van alle betrokkenen en de professionele juridische en gedragsdeskundige 
expertise zijn gewaarborgd en niet zozeer welk type orgaan met de beslissing is belast.  

 
Forensisch psychiatrisch toezicht 

 
Extramuraal toezicht op TBS-gestelden kan in de toekomst mogelijk een bijdrage leveren aan de 
vermindering van recidive en het voorkomen van nieuwe slachtoffers. Op die manier zou het ook kunnen 
bijdragen aan de verbetering van de doorstroming binnen het TBS-systeem.  
 
Het WODC heeft literatuuronderzoek verricht naar verschillende vormen van extramuraal toezicht in 
binnen- en buitenland voor TBS-gestelden en vergelijkbare groepen en naar de effectiviteit van deze 
toezichtsvormen (Van Gestel, van der Knaap, Hendriks, mmv De Kogel, Nagtegaal, Bogaerts, 2006). Er is 
een systematische review uitgevoerd waarbij uit aanvankelijk 327 publicaties, 65 studies werden 
geselecteerd die betrekking hadden op extramuraal toezicht bij personen die een ernstig gewelds- of 
zedendelict hadden gepleegd en tevens een psychische stoornis hadden. 
 
De literatuurstudie laat zien dat in diverse landen uiteenlopende initiatieven zijn ontwikkeld en 
uitgevoerd, zoals langdurige aftercare, elektronisch toezicht, elektronische volgsystemen en beleid ten 
aanzien van registratie- en notification van zeden- en geweldsdelinquenten.  
Op basis van de verzamelde literatuur kunnen geen harde uitspraken gedaan worden over de effectiviteit 
van langdurige toezichtsprogramma’s voor TBS-gestelden of vergelijkbare groepen, omdat nauwelijks 
kwalitatief goede studies voorhanden zijn over deze toezichtsprogramma’s. Er is vooralsnog weinig 
empirische steun te vinden voor de vermeende positieve effecten van langdurig toezicht op de recidive 
van deze specifieke doelgroep. 
 
In een vervolgproject zal aanvullend literatuuronderzoek worden verricht naar de effectiviteit van 
transmuraal toezicht bij een bredere populatie delinquenten en psychiatrische patiënten. 
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Deze reeks omvat korte verslagen van onderzoek dat door of in opdracht van het WODC is verricht.  
Opname in de reeks betekent niet dat de inhoud het standpunt van de Minister van Justitie weergeeft. 
 
Alle rapporten van het WODC zijn gratis te downloaden van www.wodc.nl. 

 


