
Samenvatting 
 
 
Extramuraal toezicht op TBS-gestelden kan in de toekomst mogelijk een bijdrage 
leveren aan de vermindering van recidive en het voorkomen van nieuwe slachtoffers 
en zodoende ook bijdragen aan de verbetering van de doorstroming binnen het TBS-
systeem. Om die reden is het van belang inzicht te krijgen in de verschillende 
vormen van toezicht in binnen- en buitenland en inzicht te krijgen in de mogelijke 
effecten van deze toezichtsprogramma’s. Dit literatuuronderzoek is hoofdzakelijk 
gebaseerd op publicaties over extramuraal toezicht, volgend op een intramurale straf 
of maatregel voor forensisch psychiatrische patiënten. Het is een inventarisatie van 
toezichtsprogramma’s, hun veronderstelde werkzame mechanismen bij de 
programma’s en evaluatiestudies naar de programma’s. De volgende vragen hebben 
als leidraad gediend:  
 

1. Welke vormen van extramuraal toezicht na een strafrechtelijke maatregel 
of straf voor forensische psychiatrische patiënten zijn bekend in Nederland 
en in het buitenland?  

2. Welke veronderstelde werkzame mechanismen liggen ten grondslag aan 
het extramurale toezicht?  

3. Wat is bekend over de effectiviteit van de toezichtsprogramma’s?  
 
Op basis van een systematische review van publicaties, (beleids-)documenten en 
studies worden in dit rapport antwoorden gegeven op de hierboven gestelde vragen. 
Na een eerste brede selectie van literatuur zijn 327 publicaties aangevraagd voor een 
tweede selectie. Daarvan zijn uiteindelijk 65 studies geselecteerd voor deze studie.  
Bij die selectie is zo goed als mogelijk rekening gehouden met het verschil tussen 
Nederlandse TBS-gestelden en forensisch psychiatrische patiënten in het buitenland. 
In de Nederlandse TBS-klinieken bestaat een groot deel van de patiënten immers uit 
personen met een persoonlijkheidsstoornis. Die personen komen in Angelsaksische 
landen de regel in ‘gewone’ gevangenissen terecht en maken daar deel uit van de 
reguliere gevangenispopulatie. Buitenlandse literatuur over de groep gevangenen kan 
dus ook betrekking hebben op persoonlijkheidsgestoorde delinquenten. Om die 
reden hebben we bij de screening van publicaties telkens gekeken op welke groep het 
toezichtsprogramma zich specifiek richtte. Als het programma bedoeld was voor 
psychisch gestoorde delinquenten, voor zware gewelds- en/of zedendelinquenten, 
voor dangerous offenders of voor high risk offenders  (dus: met TBS-vergelijkbare 
groepen), is die literatuur ook geselecteerd voor deze review, ook al maakte de 
onderzoeksgroep deel uit van de gewone gevangenispopulatie.  
 
Het toezicht dat in deze publicaties wordt beschreven, kan in twee, elkaar niet 
uitsluitende, typen worden onderverdeeld. Het eerste type toezicht betreft vormen 
van aftercare en is mede gericht op resocialisatie en maatschappelijke reïntegratie. 
Het tweede type toezicht betreft technisch toezicht, hieronder valt zowel het gebruik 
van technische observatiemiddelen (elektronisch toezicht, elektronisch volgsysteem, 
polygraaf) als het registreren van – met name – zedendelinquenten en het 
informeren van buurtbewoners (notification). 
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Aftercare 
In aftercare programma’s wordt intensief toezicht gecombineerd met behandeling, 
therapie, zorg en maatschappelijke begeleiding bij wonen, werken, scholing, 
vrijetijdsbesteding en financiële zaken. Het samengaan van controle (beveiliging) en 
behandeling en begeleiding (resocialisatie) is volgens auteurs een voorwaarde voor 
effectieve aftercare. In de literatuur over aftercare keren telkens een aantal elementen 
terug die van belang zijn voor een succesvolle reïntegratie. Auteurs veronderstellen 
dat de volgende mechanismen ten grondslag liggen aan een succesvolle aftercare  
 
1: gefaseerde invrijheidstelling 
2: actief case management 
3: betrekken van forensisch psychiatrische expertise  
4: observatie en monitoren van gedrag en bewegingen 
5: uitwisseling van informatie 
6: betrekken van de sociale omgeving   
 
Tot nu toe zijn de effecten van aftercare programma’s voor de forensisch 
psychiatrische patiënten slechts in zeer beperkte mate onderzocht. Terwijl inmiddels 
wel studies zijn uitgevoerd naar de effecten van interventies op de reguliere 
psychiatrische populatie en op de reguliere gevangenispopulatie, is 
evaluatieonderzoek naar interventies voor deze specifieke ‘TBS-achtige’ populatie 
nog nauwelijks verricht. Tot dusver blijkt uit twee kwalitatief redelijke effectstudies 
(uit de Verenigde Staten en Canada) dat actief case management (mechanisme 2) als 
werkzaam mechanisme mogelijk effectief is in het verminderen van recidive bij de 
psychisch gestoorde delinquenten. Daarnaast zijn er in één studie (uit Canada) 
aanwijzingen gevonden voor bewijs van het betrekken van de sociale omgeving als 
werkzaam bestanddeel van aftercare (mechanisme 6). De overige effectstudies op dit 
terrein (uit Duitsland en Canada) waren niet van voldoende kwaliteit om de harde 
conclusies te kunnen trekken over de effectiviteit van het betreffende geëvalueerde 
programma.  
In zijn algemeenheid kunnen op basis van de verzamelde literatuur nog geen harde 
uitspraken worden gedaan over effectiviteit van aftercare, omdat er nauwelijks 
kwalitatief goede studies voorhanden zijn over dit type toezicht op TBS-gestelden of 
vergelijkbare groepen in het buitenland. In de literatuur en in het publieke debat 
worden de positieve effecten van aftercare vaak als vaststaand beschouwd en als 
‘wetenschappelijk’ aangetoond. Voor die stelligheid is vooralsnog weinig empirische 
steun voorhanden.  
Wellicht dat toezichtprogramma’s die gericht zijn op de reguliere 
gevangenispopulatie of de reguliere psychiatrische populatie wel voldoende op hun 
effecten zijn onderzocht. Als dat zo is kunnen daar mogelijk lessen uit worden 
getrokken. Om die reden zal deze studie een vervolg krijgen. In het tweede deel (dat 
in de zomer van 2006 zal worden opgeleverd) zal worden gekeken naar effectstudies 
uit de reguliere psychiatrie en het gevangeniswezen. Gekeken zal worden of op die 
terreinen wel wetenschappelijke bewijs bestaat voor de veronderstelde mechanismen 
van aftercare die in dit onderzoek zijn ontrafeld. De vraag is dan onder welke 
voorwaarden en in welke context de gevonden mechanismen die een rol spelen bij 
psychiatrische patiënten en/of reguliere gedetineerden, vertaald kunnen worden naar 
en werkzaam kunnen zijn voor de forensisch psychiatrische populatie.  
 
Technische observatiemiddelen  
Voor elektronisch toezicht gelden in de meeste landen strenge selectiecriteria 
waardoor relatief weinig veroordeelden in aanmerking komen voor deze vorm van 
toezicht. In de praktijk gaat het om de weinig risicovolle personen, mensen waarvan 
men de kans op recidive zeer gering acht. Om die reden worden mensen met een 
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psychische of persoonlijkheidsstoornis vaak bij voorbaat al van deelname aan 
elektronisch toezicht uitgesloten. 
In Nederland is recentelijk gestart met een pilot met elektronisch toezicht voor TBS-
gestelden in de transmurale fase. In aanmerking komen personen met een laag risico 
waarvan verwacht wordt dat zij zich goed aan afspraken zullen houden. Medewerkers 
van de klinieken veronderstellen dat elektronisch toezicht een rol zou kunnen spelen 
bij de gedragsregulering van patiënten. Slechte gewoonten zouden door het toezicht 
doorbroken kunnen worden waardoor een daadwerkelijke gedragsverandering 
optreedt, zo veronderstelt men.   
Vrijwel alle effectstudies naar elektronisch toezicht richten zich op de reguliere 
gevangenispopulatie en niet op de TBS-achtige groep binnen die populatie. In één 
studie uit de Verenigde Staten is wel specifiek gekeken naar het effect van 
elektronisch toezicht op geweld- en zedendelinquenten. Uit die studie bleek 
elektronisch toezicht niet effectief in het terugdringen van recidive. Wel werden 
aanwijzingen gevonden voor de veronderstelling dat elektronisch toezicht een 
gunstige werking heeft op de behandeling van zedendelinquenten. 
 
Elektronische volgsystemen zijn in enkele landen op justitieel terrein ontwikkeld om 
de druk op de celcapaciteit te verminderen en om kosten te besparen. Knelpunten 
die bij de uitvoering naar voren komen, hebben te maken met de arbeidsintensiviteit 
van het toezicht, met de onnauwkeurigheden in het systeem ten opzichte van de 
plaatsbepaling en met de zogenaamde ‘blind spots’: op veel locaties, met name in 
grote steden, is het niet mogelijk om contact te krijgen met drie satellieten, waardoor 
de locatie van de betreffende persoon niet geregistreerd kan worden. Ook in 
Nederland zijn onlangs enkele pilots met het volgsysteem verricht door TBS-
klinieken. Men stuitte tijdens de pilot op soortgelijke problemen bij de uitvoering. 
Het systeem bleek niet waterdicht en kan eenvoudig worden gesaboteerd. In die zin 
kan het elektronische volgsysteem minder bijdragen aan beveiliging van de 
maatschappij tegen recidivegevaar van TBS-gestelden dan op het eerste gezicht 
wellicht lijkt. Wel veronderstellen medewerkers van TBS-instellingen dat het passieve 
volgsysteem als hulpmiddel kan dienen bij behandeling, om naleving van afspraken 
te controleren en als extra stok achter de deur om zich aan de regels te houden. 
 
In toezichtsprogramma’s die specifiek gericht zijn op zedendelinquenten wordt soms 
gebruik gemaakt van de polygraaf (de leugendetector), met name in de Verenigde 
Staten. In literatuur over de polygraaf wordt verondersteld dat de polygraaf in 
combinatie met een behandelprogramma afschrikwekkend kan werken vanwege de 
angst voor ontdekking van het ongewenste probleemgedrag. Voor deze 
veronderstelling bestaat vooralsnog geen wetenschappelijk bewijs: naar het effect van 
de polygraaf op recidive van zedendelinquenten is geen onderzoek verricht. Wel 
komt uit onderzoek naar voren dat de polygraaf mogelijk een gunstige uitwerking kan 
hebben op zedendelinquenten die gemotiveerd zijn om iets aan hun problematische 
gedrag te doen. Voor hen kan de polygraaf wellicht beschouwd worden als extra 
steun in de rug. Op ongemotiveerde zedendelinquenten daarentegen zal de polygraaf 
weinig of geen effect hebben op de behandeling daar zij ontwijkend of negatief 
reageren op de polygraaf.  
 
Registratie en ‘notification’ 
In een aantal landen bestaat sinds een aantal jaren de mogelijkheid om veroordeelde 
delinquenten in een landelijk registratiesysteem op te nemen. Waar de registratie van 
gegevens van delinquenten tot doel kan hebben om instanties als justitie en politie te 
informeren en hiermee te ondersteunen in hun functie, gaat het bij notification om 
het openbaar maken van informatie over, met name, zedendelinquenten aan een 
groter publiek. Men veronderstelt dat door het vrijkomen van informatie ook 
‘gewone’ burgers een actieve rol kunnen gaan spelen in de beveiliging van de 
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gemeenschap tegen zedendelinquentie. De sociale controle op zedendelinquenten 
zal door de kennis omtrent een delinquent toenemen, ouders kunnen hun kinderen 
beter in de gaten houden en instrueren en de veiligheid zal daardoor worden 
vergroot. Er zijn vooralsnog geen studies verricht naar de effecten van registratie en 
notification op de recidive van (zeden-)delinquenten.  
  
Concluderend kan gesteld worden dat in diverse landen uiteenlopende initiatieven 
zijn ontwikkeld en uitgevoerd voor toezicht op TBS-gestelden en vergelijkbare 
groepen, maar dat vooralsnog weinig empirische ondersteuning is te vinden voor de 
vaak als vaststaand beschouwde effecten van langdurig toezicht. Raadpleging van 
effectstudies op andere deelterreinen is nodig om beter zicht te krijgen op de 
mogelijke werkzaamheid van de veronderstelde mechanismen.  
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