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Voorwoord 
 
 
In de afgelopen periode is door het Parlement onderzoek geëntameerd en uitgevoerd 
naar het TBS-stelsel. Doel van het parlementaire onderzoek is ‘te achterhalen 
waarom het TBS-stelsel in de huidige vorm onvoldoende in staat is de maatschappij 
te beschermen tegen mensen die na behandeling opnieuw ernstige misdrijven 
plegen’. De commissie presenteert in mei 2006 haar bevindingen.  
Een van de aspecten die volgens deskundigen uit het TBS-veld voor verbetering 
vatbaar zouden zijn, is het toezicht op delinquenten na de intramurale TBS-
maatregel, als zij weer naar de ‘vrije’ samenleving terugkeren. Psychisch gestoorde 
delinquenten bij wie enerzijds het recidivegevaar na jaren van behandeling nog 
onvoldoende is afgenomen, maar die anderzijds niet meer de strenge beveiliging van 
een TBS-kliniek nodig hebben, zouden baat hebben bij een langdurige vorm van zorg 
en toezicht. Naast een betere beveiliging van de maatschappij, zou een langdurige 
vorm van toezicht ook bij kunnen dragen aan een betere doorstroom binnen het 
TBS-stelsel.  
 
Om een bijdrage te leveren aan de kennis omtrent toezichtsprogramma’s voor TBS-
gestelden na een intramurale straf of maatregel, is door het WODC een 
literatuurstudie verricht naar verschillende vormen van extramuraal toezicht  die 
worden toegepast in binnen- en buitenland. Ook is literatuur bestudeerd over de 
effecten van verschillende vormen van toezicht op recidive van TBS-gestelden of 
vergelijkbare groepen. In het voorliggende rapport is tevens geprobeerd de (gedrags- 
en institutionele) mechanismen te detecteren die ten grondslag liggen aan diverse 
vormen van toezicht.  
 
 
Prof.dr. Frans Leeuw 
Directeur WODC  
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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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1 Inleiding 
 
 
1.1 Aanleiding  
 
Al sinds de jaren negentig kampt het huidige TBS-systeem met capaciteitsproblemen 
(Kamerstukken II, 2003-2004, 29 452, nr. 1). Dat wordt grotendeels veroorzaakt door 
het feit dat de instroom van TBS-gestelden veel groter is dan de uitstroom uit TBS-
klinieken. Die uitstroom kan in principe op verschillende manieren plaatsvinden: 
TBS-gestelden kunnen doorstromen naar intramurale klinieken van de forensische 
en reguliere geestelijke gezondheidszorg, naar vormen van beschermd en begeleid 
wonen en naar een zelfstandige woonvorm, al dan niet onder toezicht, in de 
maatschappij. Voor bevordering van de doorstroom van TBS-gestelden zijn 
recentelijk verschillende activiteiten ondernomen. Zo zijn samenwerkingscircuits 
tussen TBS-inrichtingen en GGz-instellingen gevormd en zogenaamde longstay-
voorzieningen ontwikkeld. Ook is begonnen met de ontwikkeling van forensisch 
psychiatrisch toezicht. Die laatste vorm van toezicht is in eerste instantie gericht op 
een groep TBS-gestelden die toezicht tijdens het proefverlof voor een beperkte 
periode nodig heeft. Daarnaast is echter een groep TBS-gestelden te onderscheiden 
die naar verwachting langdurig onder toezicht moet worden gesteld. Het gaat om 
mensen waarbij langdurig recidiverisico blijft bestaan, maar in een zodanige mate 
dat de strenge beveiliging van een TBS-kliniek niet meer nodig is. Deze groep TBS-
gestelden zou zelfstandig of onder begeleiding in de maatschappij kunnen wonen, zij 
het onder toezicht (De Kogel, Verwers en Den Hartogh, 2005). 
 
Omdat extramuraal toezicht in de toekomst mogelijk een belangrijke bijdrage kan 
leveren aan verbetering van de doorstroming van TBS-gestelden, is het van belang 
inzicht te krijgen in de verschillende vormen van extramuraal toezicht die worden 
toegepast in binnen- en buitenland. Daarnaast is het van belang inzicht te krijgen in 
wat bekend is over de uitvoerbaarheid en de effecten van verschillende vormen van 
toezicht op recidive. Een inventariserend onderzoek naar vormen van toezicht en de 
effecten daarvan sluit tevens  aan bij de opdracht van de Commissie Parlementair 
Onderzoek tenuitvoerlegging TBS.  
 
 
1.2 Doelstelling en vraagstelling 
 
Dit onderzoek is gebaseerd op literatuur over extramurale toezichtsprogramma’s 
voor psychisch gestoorde delinquenten. Het is een inventarisatie van 
toezichtsprogramma’s, achterliggende veronderstellingen bij de programma’s en 
evaluatiestudies naar de programma’s.  
 
Het doel van het onderzoek is op de volgende wijze geformuleerd: 
 

• Programma’s inventariseren die zich richten op extramuraal toezicht na een 
intramurale straf of maatregel, voor TBS-gestelden en vergelijkbare groepen in 
het buitenland;  

• Een overzicht geven van typen toezicht en van de achterliggende 
veronderstelde werkzame mechanismen;   

• Een inventarisatie maken van de studies die zijn verricht naar het effect van 
extramurale toezichtsprogramma’s op de forensisch psychiatrische populatie 
na een intramurale straf of maatregel.  
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Vraagstelling 

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

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

3. Wat is bekend over de effectiviteit van de toezichtsprogramma’s voor deze 
doelgroep?  

 
 
Afbakening van de begrippen  
Onder forensische psychiatrische patiënten verstaan we in deze studie personen die 
zijn gediagnosticeerd met een As-I stoornis (psychotische stoornis) en/of een As-II 
stoornis (persoonlijkheidsstoornis) en zijn veroordeeld voor een gewelds- en of 
zedendelict. Op de ‘lichte’ groep forensisch psychiatrische patiënten richt dit 
onderzoek zich in principe niet omdat die niet goed vergelijkbaar is met de 
Nederlandse TBS-populatie. 
 
Een vergelijking tussen Nederlandse TBS-gestelden en forensisch psychiatrische 
patiënten in het buitenland is problematisch. In de Nederlandse TBS-klinieken 
bestaat een meerderheid van de patiënten 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 naar de groep waar het 
toezichtsprogramma zich specifiek op 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 geselecteerd voor deze review.  
Op twee manieren hebben we de discrepantie tussen het Nederlandse systeem en de 
systemen in het buitenland dus proberen dus te ondervangen. Literatuur over 
toezicht op de ‘lichte’ forensische psychiatrische groep betrekken we niet bij dit 
onderzoek, literatuur over toezicht dat specifiek gericht is op de zware gewelds- en 
zedendelinquenten of op dangerous, high risk offenders (de groep die in Engeland, 
Canada en de Verenigde Staten deel uitmaakt van de ‘gewone’ gevangenispopulatie) 
juist wel. We komen hier nog op terug in hoofdstuk 2 bij de selectie van publicaties.   
 
Onder extramuraal toezicht verstaan we in deze studie het op de een of andere wijze 
zicht houden op het gedrag van de ondertoezichtgestelde met het uiteindelijke doel 
om het opnieuw plegen van delicten te voorkomen, terwijl de ondertoezichtgestelde 
niet meer in een instelling is opgenomen of in een gevangenis verblijft maar 
zelfstandig, bij familie of in een vorm van begeleid wonen in de maatschappij 
verblijft. 
 
Onder toezichtsvorm verstaan we in deze studie de wijze waarop het toezicht wordt 
uitgeoefend. Daarbij kan gedacht worden aan de volgende aspecten:   

- De professionals en organisaties die toezicht houden; 
- De wijze waarop informatie verkregen wordt over het gedrag van de 

ondertoezichtgestelde; 
- De technische hulpmiddelen die daar al dan niet bij worden ingezet; 
- De gedragingen en zaken waarover men informatie verzamelt;  
- De periode waarover het toezicht zich uitstrekt; 
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- De wijze waarop ondertoezichtgestelden bejegend worden (bijvoorbeeld 
ondersteunend, controlerend, behandelend, verzorgend);  

- De plaats en wijze van het contact met ondertoezichtgestelden (thuis of in de 
kliniek);  

- De aard van de activiteiten die worden ondernomen met de 
ondertoezichtgestelden; 

- De voorwaarden waaraan de ondertoezichtgestelden zich al dan niet dienen te 
houden;  

- De sancties die al dan niet volgen bij het niet naleven van de voorwaarden (de 
mate waarin sprake is van een juridische stok achter de deur);  

- De wijze waarop de sociale omgeving zoals familie en buurtbewoners worden 
betrokken bij het toezicht. 

 
Op basis van een systematische review van publicaties, documenten en studies geven 
we in dit rapport antwoord op de hierboven gestelde vragen. Juridische titels en 
wettelijke kader worden in dit rapport besproken voor zover dat van belang is voor 
de veronderstelde werkzaamheid van de besproken programma’s. Voor het brede en 
gedetailleerde juridische kader verwijzen we naar de internationaal vergelijkende 
studie van De Kogel en Nagtegaal.  
 
Opbouw van het rapport  
De methoden van onderzoek en de toegepaste selectiecriteria komen in hoofdstuk 2 
aan de orde. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van toezichtsprogramma’s die onder 
de naam aftercare geschaard kunnen worden. In hoofdstuk 4 volgt een beschrijving 
van technische toezichtsmiddelen. Per type toezicht worden telkens de 
veronderstelde werkzame mechanismen beschreven en de effectstudies die al dan 
niet zijn uitgevoerd.  

 7



 

2  Methoden van onderzoek  
 
 
2.1 Inleiding 
 
Deze studie is oorspronkelijk opgezet als een research synthese. Doorgaans worden 
in een research synthese relevante studies verzameld die kritisch worden geëvalueerd 
om tot een oordeel te komen over de vraag welke programma’s werken. Maar omdat 
toezichtprogramma’s bij de doelgroep die in dit onderzoek centraal staat (forensisch 
psychiatrische patiënten) nog weinig zijn geëvalueerd, is het niet goed mogelijk de 
vraag ‘wat werkt’ te beantwoorden. Om deze reden is ervoor gekozen om in deze 
studie allereerst te achterhalen hoe toezichtprogramma’s bij de onderhavige 
doelgroep verondersteld worden te werken volgens de auteurs van relevante 
literatuur. Hiermee komt de nadruk in dit rapport te liggen op de vraag hoe toezicht 
verondersteld wordt te werken, dit is de vraag naar de werkzame mechanismen die 
ten grondslag liggen aan toezichtprogramma’s. Mechanismen zijn de ‘motoren 
achter gedrag’, die – vaak – als zodanig niet direct zichtbaar zijn. De effectiviteit 
van een interventie hangt af van de gecombineerde werkzaamheid van de 
veronderstelde achterliggende mechanismen. Kennis van mechanismen biedt inzicht 
in de vraag hoe een programma werkt en waarom een programma effectief is. Zonder 
dat inzicht blijft een interventie een ‘black box’ en kunnen geen verklaringen worden 
gegeven voor de effectiviteit van de interventie. Daar komt nog iets bij. Door 
ontrafeling van mechanismen kan, bij gebrek aan goede effectstudies op dit 
specifieke terrein, de kennis uit andere gebieden gebruikt worden over de werking 
van de ontrafelde mechanismen. 
 
Om de mechanismen te achterhalen die bij toezichtprogramma’s volgens de 
literatuur verondersteld worden werkzaam te zijn, zijn allerlei soorten publicaties in 
dit onderzoek betrokken (Pawson e.a. 2005). Niet alleen de spaarzame 
evaluatiestudies die beschikbaar zijn, maar ook beschrijvingen van programma’s, 
achtergrondstudies, zogenaamde ‘grijze literatuur’, beleidsstukken et cetera.  
Dit hoofdstuk beschrijft de werkwijze die in dit onderzoek is gevolgd en geeft een 
beschrijving van de literatuur op dit terrein. Bij het schrijven van dit hoofdstuk is 
gebruik gemaakt van een recente studie van Van der Knaap, Nijssen en Bogaerts 
(2006) naar de preventie van geweld in het publieke en semi-publieke domein. 
 
 
2.2 Het proces van literatuurverzameling 
 
2.2.1 Inclusie- en exclusiecriteria 
 
Bij het selecteren van publicaties voor dit onderzoek zijn de volgende inclusie- en 
exclusiecriteria gehanteerd.  
• Publicaties dienen betrekking te hebben op groepen met de volgende kenmerken:  

a) Stoornis en delict. Het gaat om personen met een As I stoornis, dan wel een As 
II stoornis, dan wel zonder een dergelijke diagnose die een gewelds- of 
zedendelict hebben gepleegd, dan wel personen zonder dergelijke diagnose die 
beschouwd worden als high risk offender of dangerous offender.  
b) Maatregel. Het gaat om toezicht na afloop van een strafrechtelijke maatregel of 
straf en om toezicht dat wordt uitgeoefend tijdens verlof terwijl de maatregel of 
straf nog loopt, bijvoorbeeld in het kader van een resocialisatietraject.  
c) Vormen van toezicht. Alle. 

• Bij evaluatiestudies dient één van de uitkomstmaten recidive te zijn. 
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• Toezichtsvormen dienen zich mede te richten op het voorkómen van het 
opnieuw plegen van gewelds- of zedendelicten.  

• Er wordt zowel gepubliceerde als niet gepubliceerde literatuur opgenomen. 
• Studies in het Nederlands, Engels en Duits worden opgenomen. 
• De review richt zich op studies die tussen 1995 en 2005 zijn verschenen. 
 
Evaluatiestudies  
Met betrekking tot evaluatieonderzoek zijn vooraf geen eisen gesteld aan de 
methodologische kwaliteit van de studies. Wel zijn studies ten behoeve van de 
verslaglegging van de resultaten geclassificeerd op basis van de Maryland Scientific 
Methods Scale (SMS). Dit is een vijfpuntsschaal die toelaat om een uitspraak te doen 
over de methodologische kwaliteit met betrekking tot de interne validiteit van 
effectevaluaties (Farrington e.a. 2002). Op de SMS is score 3 (quasi-experimenteel 
design) de minimale onderzoeksopzet die nodig is om verantwoorde conclusies te 
trekken over de effectiviteit van een maatregel. 
 
Score 1: Studies waarin de samenhang tussen een vorm van toezicht en recidive 
wordt gemeten; 
 
Score 2: Studies waarin criminaliteit wordt gemeten bij deelnemers voor en na de 
invoering van een vorm van toezicht, zonder (vergelijkbare) controlegroep. Ook 
studies waarin gebruik is gemaakt van niet-vergelijkbare controle- en 
interventiegroepen krijgen een score 2. 
 
Score 3: Studies waarin recidive tijdens of na een toezichtprogramma is gemeten bij 
een experimentele en een vergelijkbare controle groep (quasi-experimenteel design); 
 
Score 4: Studies waarin recidive tijdens of na een vorm van toezicht is gemeten in 
experimentele- en controlegroepen, waarbij wordt gecontroleerd voor andere 
variabelen die recidive (kunnen) beïnvloeden (bijvoorbeeld door matching of 
statistische controle);  
 
Score 5: Studies waarin recidive tijdens of na een toezichtprogramma is gemeten in 
random samengestelde experimentele- en controlegroepen (experimenteel design).  
 
 
2.2.2 Zoekstrategie 
 
Er is in de volgende databases gezocht: Social Sciences Citation Index, Web of 
Knowledge, PsycINFO, PubMed, C2-SPECTR, Nederlandse Centrale Catalogus (NCC), 
database van het Ministerie van Justitie/WODC, National Criminal Justice Reference 
Service, Violence Research Literature Database (VIOLIT) en Social Science Research 
Network. 
 
Bij het zoeken naar studies in deze databases is gebruik gemaakt van (combinaties 
van) de volgende zoektermen:  
Supervision; Post release; Post release supervision; Post release control; Discharge; 
Aftercare; Monitoring; Post release monitoring; Electronic monitoring; GPS 
monitoring; Technical monitoring; Rehabilitation; Reintegration; Community; 
Community care; Community treatment order; Outpatient; Involuntary outpatient 
commitment; Compulsory community treatment; Mandatory community treatment; 
Outpatient program; Prevent criminal recidivism, Nachsorge, Hostels  
Deze termen zijn voorts gecombineerd met de volgende zoektermen: 
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Leave; Forensic; Forensic psychiatric; Forensic psychiatry; Personality disorder; 
Mental illness; Mental disorder; Mental health; Violent; Aggressive; Detention; Prison; 
Maximum security; Medium security; Offence; Offender; Serious offence; Violent 
offence; Sexual offence; Sex offender; Violent offender, Dangerous Offender; High 
Risk Offender; Recidivism; Criminal recidivism.  
 
Naast de genoemde databases is op de volgende websites gezocht naar literatuur 
voor de onderhavige studie: Home Office UK; Probation Service UK; Probation 
Service Canada; International Association of Forensic Mental Health Services; ICART; 
EAPL; US Office of Justice Programs.  
 
Daarnaast is een aantal sleutelfiguren in binnen- en buitenland benaderd met de 
vraag om aan te geven welke toezichtprogramma’s en vormen van toezicht hun 
bekend zijn met betrekking tot de voor het onderzoek relevante doelgroep en welke 
studies en andere literatuur zij op dit gebied kennen.1

 
2.2.3 Selectie van literatuur 
 
De eerste selectie van literatuur is door een van de onderzoekers uitgevoerd op basis 
van titels en abstracts en betrof de vraag welke publicaties werden aangevraagd. Deze 
selectie is tamelijk breed gehouden wat betreft doelgroepen, context en vormen van 
toezicht. De 327 publicaties die na deze eerste selectie zijn aangevraagd, zijn aan de 
hand van een screeningslijst (zie bijlage 1) beoordeeld op hun relevantie voor het 
onderhavige onderzoek. Met deze tweede selectie zijn de publicaties uit de eerste 
grove selectie gehaald die betrekking hebben op de juiste doelgroep, context en 
vormen van toezicht. De vraag die hierbij centraal stond, was: ‘Betreft deze publicatie 
een beschrijving en / of evaluatie van een toezichtprogramma (mede) ter preventie 
van een gewelddadig delict bij personen met een psychische stoornis (As I of As II 
van de DSM-IV) die eerder een gewelds- of zedendelict pleegden?’ Het schema zoals 
weergegeven in figuur 1 heeft hierbij gediend als leidraad. Alle publicaties die binnen 
cel 4 vallen zijn in dit onderzoek opgenomen. Daarnaast zijn ook publicaties uit cel 6 
voor dit onderzoek geselecteerd voor zover uit die publicaties duidelijk werd dat het 
toezicht betrekking had op zware gewelds- of zedendelinquenten, op justitiabelen 
met een psychische stoornis (As I of As II) of op dangerous offenders. Vergelijking met 
de Nederlandse TBS-populatie proberen wij hierdoor mogelijk te maken. In 
hoofdstuk 1 is daar bij de afbakening van begrippen reeds op ingegaan.   
De overige studies die in cel 6 vallen, zijn niet betrokken in dit onderzoek, maar zijn 
wel gescreend, gedocumenteerd en gearchiveerd met het oog op het vervolg op dit 
onderzoek waarin zij wellicht van nut kunnen zijn bij het toetsen van veronderstelde 
werkzame mechanismen.  
Van de 327 aangevraagde en gescreende publicaties zijn in de tweede selectie 65 
publicaties geselecteerd voor het onderzoek. Deze 65 publicaties zijn samengevat met 
gebruikmaking van een hiertoe opgesteld schema (zie bijlage 2). De belangrijkste 
onderdelen in dit samenvatschema hebben betrekking op de inhoudelijke 
beschrijving van het toezichtprogramma, de veronderstelde werkzame mechanismen 
en, wanneer een publicatie een evaluatiestudie betreft, de beschrijving van het 
evaluatieonderzoek en de resultaten daarvan. 

                                                 
1 Dit zijn de informanten die voor de internationaal vergelijkende studie zijn bezocht en geïnterviewd door De Kogel en 
Nagtegaal (2006, zie de lijst van informanten in hun publicatie)  
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Figuur 1 Indeling in type toezicht zoals besproken in de literatuur 
 

Systeem INTRAMURAAL TOEZICHT EXTRAMURAAL TOEZICHT 
 
 
 

Reguliere psychiatrie 

 
(1) 

 
psychiatrisch ziekenhuis 

 

 
(2) 

 
Outpatient community programs voor 

psychiatrische patiënten; 
 

 
 
 

Forensische psychiatrie 
 

 
(3) 
TBS 

of vergelijkbaar intramuraal 
verpleeg- en behandelregime 

 
(4) 

 
extramurale programma’s gericht op 

forensisch psychisch- en of  
persoonlijkheidsgestoorden na 
intramurale straf of maatregel 

 
 
 
 

Gevangeniswezen 

 
(5) 

 
gevangenis 

 
(6) 

 
reclasseringstoezicht, alternatieve straffen 
of maatregelen zoals elektronisch toezicht, 

reïntegratieprogramma’s et cetera 
 

 
 
2.3 Beschrijving van de geselecteerde literatuur 
 
De 65 geselecteerde publicaties beschrijven een geringer aantal toezichtprogramma’s; 
verschillende publicaties gaan over dezelfde programma’s. Deze 
toezichtprogramma’s kunnen in twee, elkaar niet uitsluitende, typen worden 
onderverdeeld. Het eerste type betreft vormen van aftercare. Aftercare gaat uit van 
(informeel) relationeel menselijk toezicht dat mede gericht is op resocialisatie en 
maatschappelijke reïntegratie. Hieronder valt ook woonbegeleiding en forensisch 
psychiatrisch toezicht. Het tweede type toezichtprogramma’s betreft vormen van 
technisch toezicht. Zij gaan uit van formeel technische controle-instrumenten. 
Hieronder valt zowel het gebruik van technische middelen bij het uitoefenen van 
toezicht als het registreren van – met name – zedendelinquenten en het 
informeren van buurtbewoners. 
De meeste publicaties hebben betrekking op een vorm van aftercare. Daar zal in het 
vervolg van dit rapport dan ook de meeste aandacht aan worden besteed. De overige 
vormen van toezicht worden zowel in combinatie met aftercare als afzonderlijk 
programma aangeboden. Tabel 1 geeft uitgesplitst naar type toezicht per land een 
overzicht van het aantal publicaties dat in dit onderzoek is opgenomen. Omdat een 
aantal publicaties over meerdere vormen van toezicht gaat, tellen de aantallen in de 
cellen niet op tot het totale aantal publicaties per land. De meeste publicaties zijn 
afkomstig uit de Verenigde Staten, gevolgd door publicaties uit het Verenigd 
Koninkrijk en Duitsland. Canadese en Nederlandse publicaties vormen het kleinste 
aandeel. Opvallend is dat bepaalde vormen van toezicht niet in elk land voorkomen, 
of in ieder geval dat er niet in elk land over gepubliceerd wordt. Daarnaast lijken 
bepaalde vormen van technisch toezicht meer te worden toegepast in het ene land 
dan in het andere, er wordt althans meer over gepubliceerd.  
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Tabel 1. Aantal publicaties per land en publicaties per toezichtsvorm, uitgesplitst naar 
type toezicht. Let wel: de aantallen verwijzen niet naar het aantal programma’s maar 
naar het aantal publicaties over de betreffende toezichtsvorm.  
 

TECHNISCH TOEZICHT  Landen  
(tussen haakjes staan aantal publicaties uit 
het land en het aantal publicaties over de 
genoemde toezichtsvorm)  
 

AFTERCARE  
Technische 
observatiemiddelen  
(EM, GPS, polygraaf) 

Registratie en 
notification 

USA (25) 15 12 5 

Engeland (13) 10 1 2 

Duitsland (12) 12 0 0 

Canada (8) 7 0 3 

Nederland (7) 5 2 0 

 
Om een overzicht te krijgen van de verdeling van publicaties per type toezicht is dit 
in figuur 2 weergegeven. Ook in dit overzicht tellen de aantallen niet steeds op tot het 
totale aantal van 65 publicaties omdat sommige publicaties meerdere vormen van 
toezicht beschrijven. 
 

 

65 publicaties 

Aftercare 
49 publicaties 

Technisch toezicht 
25 publicaties 

  

Technische middelen 
15 publicaties 

 
 

Registratie en 
‘notification’ 

10 publicaties 

Figuur 2 Verdeling van publicaties per type toezicht 
 
In de nu volgende hoofdstukken wordt telkens per type toezicht een beschrijving 
gegeven van de aard van de programma’s, van de veronderstelde werkzame 
mechanismen en van de evaluaties die al dan niet zijn uitgevoerd. Aftercare komt in 
hoofdstuk 3 aan bod. Technische toezichtprogramma’s worden in hoofdstuk 4 
besproken.  
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3 Aftercare  
 
 
Inleiding 
Dit hoofdstuk gaat over toezicht dat in hoofdzaak door mensen wordt uitgevoerd: 
zowel door formele instanties en professionals als door informele sociale relaties 
(familie, buurt). We beginnen met een algemene beschrijving van de inhoud en het 
doel van aftercare (3.1), daarna volgt het juridische kader  voor langdurig toezicht 
(3.2), de elementen en veronderstelde mechanismen van aftercare (3.3). Tot slot 
worden  evaluatiestudies besproken die zijn uitgevoerd naar de effecten van aftercare 
op recidive van psychisch gestoorde delinquenten.  
 
 
3.1 Doel en inhoud 
 
Aftercare, nachsorge of nazorg, zijn algemene benamingen voor toezicht dat volgt op 
een, veelal langdurige, intramurale straf of maatregel. In dit hoofdstuk beperken we 
ons tot aftercare-programma’s  die zijn ontwikkeld voor psychisch gestoorde 
delinquenten. Zware zeden- en geweldsdelinquenten rekenen we ook tot deze groep, 
evenals de zogenaamde high risk offenders en de dangerous offenders.2   
Aftercare vindt meestal plaats in de fase van de voorwaardelijke invrijheidsstelling, 
als mensen vrijkomen na een (langdurige) gevangenisstraf of opname in een kliniek. 
De programma’s worden om verschillende redenen ontwikkeld: om de doorstroom 
binnen de high secure klinieken te bevorderen, om de kosten van intramurale straf of 
maatregel te verminderen en om de resocialisatie van psychisch gestoorde 
delinquenten te verbeteren en de kans op recidive te verminderen.  
 
In aftercare-programma’s vormt toezicht een belangrijke component. Het gaat dan 
zowel om de controle op drugs- en alcoholgebruik, de controle op inname van 
voorgeschreven medicamenten als om de controle op het gedrag, de actieradius, de 
bewegingen en de locaties waar de delinquent zich bevindt. Het toezicht wordt in de 
aftercare-programma’s gecombineerd met behandeling, therapie, zorg en 
maatschappelijke begeleiding zoals hulp bij wonen, werken, scholing, financiële 
zaken en vrijetijdsbesteding. Juist het samengaan van controle (beveiliging) en 
behandeling en begeleiding (resocialisatie en reïntegratie) is volgens de literatuur een 
voorwaarde voor effectieve aftercare.  
Samenwerking tussen reclassering, kliniek, rechtbank en lokale maatschappelijke 
instellingen is in de literatuur een telkens terugkerend punt waar aandacht voor 
wordt gevraagd. Een geïntegreerde multi agency aanpak wordt door veel auteurs en 
beleidsmakers als voorwaarde gezien voor succesvolle aftercare (o.a. Jenuwine e.a. 
2003; Lovell e.a. 2005; Eaves e.a. 2000; Hodgins e.a. 2005; Muller-Isberner 1996; Home 
Office 2004).  
De specifieke invulling van aftercare-programma’s vindt in de regel plaats voor de 
voorwaardelijke vrijlating van personen. Auteurs benadrukken het belang van het 
vroegtijdig opstellen van een plan over het specifieke toezicht dat de betrokkenen 
langdurig nodig heeft en over de specifieke begeleiding en zorg/steun uit de 

                                                 
3. Om verwarring te voorkomen en de strafrechtelijke context van het toezicht te benadrukken, hanteren wij in dit 
rapport in principe het Engelse begrip aftercare. Het Nederlandse woord nazorg staat in de regel namelijk voor de zorg 
die mensen ontvangen als de justitiële titel is beëindigd, die nazorg valt dan onder de verantwoordelijkheid van 
gemeentelijke overheden en niet meer onder justitie. In het Nederlandse jeugdstrafrecht spreekt men wel weer over 
verplichte nazorg onder juridische titel en over vrijwillige nazorg als die titel is beëindigd. In het buitenland worden de 
termen nachsorge en aftercare gebruikt als benaming voor toezichtsprogramma’s die onder een juridische titel worden 
uitgevoerd. Om spraakverwarring te voorkomen geven we om die reden hier de voorkeur aan de Engelse benaming 
aftercare. 
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omgeving (o.a. Lovell e.a. 2005). Aan de hand van een risicotaxatie en een analyse 
van riskante situaties die tijdens het behandelprogramma zijn gemaakt, krijgt het 
nazorgprogramma concrete vorm en worden beslissingen genomen over begeleiding 
bij wonen, werken en vrijetijdsbesteding. Vrijwel altijd wordt met delinquenten in de 
gevangenis of de kliniek, ruim voor de voorwaardelijke invrijheidsstelling, een 
contract opgesteld met voorwaarden waar men zich aan moet houden na vrijlating.  
 
Auteurs die wijzen op het belang van intensieve aftercare, veronderstellen dat het 
risico van recidive nauw verbonden is met de kwaliteit en intensiviteit van de 
aftercare. Leygraf bijvoorbeeld (2004), meent dat in veel gevallen van recidive in 
Duitsland het nazorgsysteem heeft gefaald. De eerste twee jaar na de 
invrijheidsstelling zou een kritische periode zijn waarin de combinatie van toezicht, 
behandeling en begeleiding een belangrijke rol speelt om aanpassing aan de nieuwe 
omgeving te realiseren en recidive te voorkomen.3  
Maar ook na die twee jaar is het volgens de literatuur van belang om mensen te 
blijven volgen, langdurig onder toezicht te houden en, als dat nodig is, snel terug te 
kunnen plaatsen naar een kliniek of gevangenis. Wat zijn de juridische 
mogelijkheden in verschillende landen als men langdurig wil blijven behandelen en 
toezicht wil uitoefenen buiten de muren van de kliniek of gevangenis?4  
 
 
3.2 Juridisch kader voor langdurig extramuraal toezicht 
 
Duitsland 
In Duitsland is het mogelijk om naast het gewone reclasseringstoezicht een 
intensieve toezichtsvorm op te leggen, het zogenaamde Fïhrungsaufsicht. Dat gebeurt 
bij mensen waarbij de kans op recidive regel is en bij zeden- en geweldsdelinquenten 
die een gevangenisstraf hebben gekregen van 2 jaar of langer. Deze strengere 
toezichtmaatregel maakt het mogelijk om ruimere controlemogelijkheden te bieden 
na een gevangenisstraf of na een gedwongen opname in een ontwennings- of 
psychiatrische kliniek, zoals het betrekken van een forensische psychiatrische 
instelling bij het toezicht tijdens de voorwaardelijke invrijheidstelling. Dit 
Führungsaufsicht duurt minimaal 2 en maximaal 5 jaar. Als de delinquent in die 
periode opnieuw een strafbaar feit begaat of zich pertinent niet aan de gestelde 
voorwaarden houdt, wordt hij teruggeplaatst in de kliniek of gevangenis.  
In Duitsland zijn in veel staten nazorgprogramma’s ontwikkeld of in ontwikkeling. 
Nachsorge wordt in Duitsland uitgevoerd in het kader van het Führungsaufsicht. Door 
auteurs wordt gepleit voor wettelijke mogelijkheden om het Fürungsaufsicht te 
verlengen zodat langer dan de huidige 5 jaren toezicht kan worden gehouden en 
verplichte behandeling kan worden opgelegd (o.a. Egg 2004, Leygraf 2004). Er is een 
wetsvoorstel ingediend om de mogelijkheden voor Führungsaufsicht voor onbepaalde 
duur uit te breiden en daarbij ook sancties zoals terugplaatsing naar de gevangenis of 
kliniek mogelijk te maken (De Kogel en Nagtegaal 2006).

                                                 
3 Hij verwijst naar verschillende onderzoeken waaruit de geringe recidive zou blijken van patiënten die aftercare 
ontvingen. Verderop in deze paragraaf besteden we aandacht aan de effectstudies die tot nu toe op dit terrein zijn 
verricht. Nu kan vast gesteld worden dat het probleem bij veel onderzoek is dat vergelijkingsgroepen ontbreken, 
waardoor de onderzoeksresultaten niet eenduidig zijn. Daarnaast verwijst Leygraf naar studies die niet direct betrekking 
hebben op de TBS-vergelijkbare groepen.  
4 Zie de internationaal vergelijkende studie van De Kogel en Nagtegaal (2006) voor een uitgebreid wettelijk kader van 
intra- en extramurale maatregelen en straffen.  
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Engeland 
In Engeland zijn sinds 2003 de mogelijkheden voor het opleggen van een levenslange 
gevangenisstraf aan zeden- en geweldsdelinquenten verruimd. Die verruiming heeft 
consequenties voor de mogelijkheden om iemand langdurig in de maatschappij 
onder toezicht te houden. Bij deze zogenaamde life sentence hoeft iemand namelijk 
niet een levenslange gevangenisstraf uit te zitten maar dient de delinquent een 
minimum periode in de gevangenis vast te zitten. Nadat de intramurale straf is 
uitgezeten, kan de life sentence gebruikt worden voor een levenslange voorwaardelijke 
invrijheidsstelling. Zodoende houdt men langdurig een juridische stok achter de deur 
en kan bij onttrekking aan het toezicht of bij het niet naleven van voorwaarden 
iemand in de gevangenis worden teruggeplaatst. De life sentence wordt mede gezien 
als middel om iemand geleidelijk in de maatschappij terug te laten keren (De Kogel 
en Nagtegaal 2006).  
Daarnaast kent Engeland een registratiewet. Daarover meer in hoofdstuk 4, bij de 
bespreking van registratie en notification van zedendelinquenten.  
 
Canada 
In Canada kunnen op basis van de long term offender legislation personen maximaal 
tien jaar gevolgd worden na afloop van hun intramurale straf of maatregel. De wet is 
in 1997 in het leven geroepen voor delinquenten waarvan men enerzijds de kans op 
recidive substantieel acht, maar waarvan men anderzijds vermoed dat de kans op 
recidive met behulp van extramuraal toezicht goed beheersbaar kan worden 
gemaakt. Verder is voorwaarde voor toepassing van de wet dat de delinquent is 
veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar of langer. Daarnaast maakt de 
zogenaamde high risk Peace Bond het mogelijk om preventief toezicht op te leggen 
aan personen bij wie de kans groot wordt geacht dat zij een gewelddadig of seksueel 
delict zullen plegen. Meestal zijn dat delinquenten die vrijkomen na een 
gevangenisstraf maar waarbij de titel long term offender niet toepasbaar is vanwege 
de geringe ernst van het gepleegde delict. Het gaat dan om een toezichtmaatregel 
voor maximaal een jaar, die wel telkens verlengd kan worden. 
Verder bestaat in Canada registratiewetgeving voor zedendelinquenten en bestaat in 
verschillende provincies de mogelijkheid om het publiek te informeren over de 
aanwezigheid van zedendelinquenten. In hoofdstuk 4 wordt uitgebreider ingegaan op 
de wetgeving ten aanzien van registratie en notification.  
 
Verenigde Staten  
In de Verenigde Staten verplicht de Crime Control and Law Enforcement Act uit 1994 
alle staten om een vorm van registratie van gewelddadige zedendelinquenten in te 
voeren (zie hoofdstuk 4). De registratie kan gepaard gaan met de uitvoering van 
intensief toezicht en aftercare maar dat is niet de regel. Regelgeving ten aanzien van 
toezicht onder juridische dwang verschilt verder per staat.5 Hier volgen enkele 
voorbeelden.  
In de staat Texas is het mogelijk om zware gewelddadige zedendelinquenten (sexually 
violent predators) op basis van outpatient civil commitment gedwongen aan een 
toezichts- en behandelprogramma deel te laten nemen. Het gaat om delinquenten 
die zijn veroordeeld voor 2 of meer gewelddadige zedendelicten en waarvan men het 
risico op recidive groot acht (o.a. Meyer e.a. 2003, Jenuwine e.a. 2003, Molett e.a. 
2001, Bailey 2002). Het programma combineert intensief toezicht, behandeling en 
hulp bij huisvesting.  
In Washington biedt de 1999 Washington State Legislature (ofwel: Washington’s 
dangerous mentally ill offender law) de mogelijkheid om forensisch psychiatrische 

                                                 
5 Veel staten kennen de outpatient commitment treatment voor personen met een psychische stoornis die mogelijk in de 
toekomst een gevaar voor zichzelf of voor anderen vormen. Onder civielrechtelijke dwang worden zij er dan toe 
aangezet deel te nemen aan een ambulant therapeutisch behandelprogramma. Het betreft hier echter geen zware 
gewelds- en of zedendelinquenten.  
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delinquenten die een gevaar vormen voor zichzelf of voor anderen (dangerous 
mentally ill offenders) tot vijf jaar na hun gevangenisstraf onder toezicht te stellen en 
onder juridische dwang een behandeling te ondergaan. In de paragraaf over 
effectstudies (3.4) komt het aftercare-programma van Washington uitvoeriger aan de 
orde. 
In Florida ten slotte, kunnen plegers van  een pedoseksueel delict sinds het najaar 
van 2005 door invoering van de Jessica Lunsford Act een minimumstraf van 25 jaar 
gevangenis opgelegd krijgen en na die straf levenslang elektronisch worden gevolgd. 
Daarover meer in paragraaf 4.1.2 over elektronische volgsystemen.  
 
Nederland 
In Nederland is de maatregel TBS met bevel tot verpleging voor gewelds- en 
zedendelinquenten in principe van onbeperkte duur. Als de kliniek dat wenselijk 
vindt kan na 6 jaar bij de rechter een gemotiveerd verzoek ingediend worden voor 
verlening van de maatregel. Voor TBS- klinieken is het vanaf de start van de 
intramurale behandeling tot en met het proefverlof goed mogelijk om gefaseerd en 
geleidelijk meer vrijheden toe te kennen en langdurig toezicht uit te oefenen, ook 
buiten de muren van de kliniek (Zie voor een beschrijving van de transmurale fase en 
het proefverlof het voorbeeldkader in paragraaf 3.3). Tijdens proefverlof is het bevel 
tot verpleging officieel nog aanwezig en het is in principe onbeperkt qua duur. Maar 
als de TBS-maatregel eenmaal voorwaardelijk is beëindigd (na het proefverlof), kan 
de voorwaardelijke TBS nog maximaal drie keer worden verlengd met een jaar. Na 
die tijd bestaat geen mogelijkheid meer om met juridische dwang toezicht uit te 
oefenen. Deelname aan aftercare-programma’s is dan op vrijwillige basis, een 
juridische stok achter de deur is na beëindiging van TBS niet meer voorhanden.  
 
In de bestudeerde literatuur kan nauwelijks informatie worden gehaald over de 
feitelijke duur van het extramurale toezicht in de verschillende landen.  
 
 
3.3 Elementen en veronderstelde mechanismen 
 
In de literatuur over aftercare keren telkens een aantal elementen terug die volgens 
de auteurs van belang zijn voor een succesvolle reïntegratie en een vermindering van 
recidive. De inhoud van aftercare programma’s komt aan de orde aan de hand van 
deze elementen. Per element worden de veronderstelde werkzame mechanismen 
ontrafeld. De elementen zijn niet bij elk programma in gelijke mate aanwezig. Zo zijn 
bij het Britse programma Multi Agency Public Protection Arrangements (MAPPA) de 
elementen informatie-uitwisseling en monitoring sterk aanwezig en bij de Duitse 
aftercare programma’s domineren de elementen actief case management en betrekken 
van forensisch psychiatrische expertise. Alle elementen keren gecombineerd wel 
telkens in de literatuur terug als veronderstelde werkzame mechanismen van 
aftercare programma’s.   
De context is in principe bij alle mechanismen identiek: de programma’s gaan uit 
van psychisch gestoorde delinquenten en/of gewelds- en zedendelinquenten, die van 
een gedwongen intramurale setting (gevangenis of kliniek) onder toezicht naar een 
extramurale setting gaan (de gemeenschap, community).  
Bij de bespreking van de elementen en bijbehorende mechanismen geven we per 
element telkens een voorbeeld van een aftercare programma waarbij het betreffende 
element expliciet en prominent op de voorgrond staat. Voordat de afzonderlijke 
elementen aan de orde komen, kan één algemeen onderliggend basismechanisme 
worden genoemd.  
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Algemeen verondersteld mechanisme: verbetering van risicomanagement 
In het algemeen kan gesteld worden dat alle aftercare-programma’s gericht zijn op 
vroegtijdige signalering van risico’s en op verbetering van het risicomanagement.  De 
algemeen veronderstelde mechanismen bij dit relationele toezicht kunnen als volgt 
worden geformuleerd:  
 
Externe druk 

- Intensief toezicht leidt ertoe dat (1) delinquenten sneller geneigd zijn zich 
aan afspraken te houden door de externe druk van het toezicht, wat ertoe 
leidt dat (2) delinquenten minder snel een delict zullen plegen; 

 
Tijdige signalering (als de externe druk geen effect heeft) 

- Intensief toezicht leidt er toe dat (1) delictgevaar of crisis tijdig door 
frequente observaties en professionele risicotaxatie gesignaleerd wordt, 
wat ertoe leidt dat (2) tijdig kan worden ingegrepen en dat mensen, als dat 
noodzakelijk is, direct kunnen worden teruggeplaatst naar de kliniek of 
gevangenis.  

 
Zowel door de frequente risicotaxatie (sneller bijsturen en ingrijpen), door de 
terugkeergarantie als door de externe ‘menselijke’ druk van het toezicht op de 
delinquent wordt dus verwacht dat recidive wordt voorkomen of verminderd.  
 
3.3.1 Verondersteld mechanisme 1: gefaseerde invrijheidstelling 
 
Het langdurig hanteren van verloven waarbij een patiënt langere tijd buiten de 
instelling verblijft, wordt als middel voor geleidelijke terugkeer naar de maatschappij 
gebruikt, daar het de kans op delictgevaar zou verkleinen. Door diverse auteurs wordt 
gepleit voor een grotere variatie en meer mogelijkheden aan het einde van de straf of 
maatregel om de overgang van intramuraal naar extramuraal geleidelijker te laten 
verlopen. Het gaat dan om de ontwikkeling en uitbreiding van ‘low secure long stay’ 
voorzieningen. Stappen moeten klein en zorgvuldig worden gepland en er wordt 
gesproken over ‘interventing in the least restrictive way’ (Eaves e.a. 2000). De overgang 
van intramurale behandeling/gevangenschap naar volledige vrijheid dient gefaseerd 
plaats te vinden en het extramurale toezicht dient langdurig te zijn (o.a. Eaves e.a. 
2000; Nedopil & Banzer 1996, Muller-Isberner 1997, Heilbron & Peters 2000, Egg 2004, 
EFP 2003, Baardemans 2000). 
 
Veronderstelde mechanismen:  

• Een grote, snelle en abrupte overgang van intra- naar extramuraal leidt tot 
een grote kans op recidive.  

• Een geleidelijke, gefaseerde en langdurige overgang van intramurale 
gevangenschap /behandeling naar volledige vrijheid leidt tot resocialisatie, 
wat leidt tot minder recidive.  

 
 
Voorbeeld: long stay low secure programma in ‘t Engelse York  
In Engeland worden op regioniveau aftercare programma’s ontwikkeld om de overgang van intramuraal 
naar extramuraal soepel te laten verlopen en om de doorstroom van high secure naar medium en low 
secure te bevorderen. Een voorbeeld daarvan is het initiatief van de Health Service Trust in York om 
naast de bestaande forensisch psychiatrische service een extra multidisciplinair team op te richten. Dat 
team is primair gericht op de lokale landelijke gebieden buiten de stad. Daarnaast heeft men een low 
secure long stay ward opgericht alsmede een hostel waar 24 uur per dag personeel aanwezig is. Tot slot 
maakt een assertive outreach team deel uit van het aanbod van voorzieningen en diensten aan het einde 
van de straf (Dabbs & Isherwood 2000). 
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Voorbeeld: begeleid en beschermd wonen  
Voor psychisch gestoorde delinquenten bestaan woonvormen waar zij tijdelijk of permanent onder 
begeleiding relatief zelfstandig kunnen wonen. Met begeleid wonen wordt in de regel gedoeld op een 
tijdelijke woonvoorziening, met beschermd wonen op een permanente vorm van wonen.  
Deze woonvoorzieningen bieden een veilige gestructureerde leefomgeving voor personen die terugkeren 
naar de maatschappij, waarbij tegelijkertijd toezicht wordt uitgeoefend. Mensen kunnen zowel vrijwillig 
als onder juridische drang in de woonvoorziening verblijven maar in veel landen vormt de voorziening 
onderdeel van de gefaseerde invrijheidstelling en stromen mensen in onder juridische drang. 
Delinquenten komen meestal binnen tijdens de voorwaardelijke invrijheidstelling. Als de juridische titel 
naar verloop van tijd verdwijnt, kunnen mensen meestal op vrijwillige basis blijven wonen in de 
woonvoorziening.  
In Engeland bestaan zogenaamde probation hostels. In de praktijk maken vooral mensen met 
psychiatrische problematiek, zwakbegaafde personen en (niet gewelddadige-) zedendelinquenten 
gebruik van de hostels (o.a. Robertson & Gunn 1998; Geelan e.a. 1999; Geelan e.a. 2000).  
In Nederland biedt de Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) in 24 regio’ s beschermde 
woonplekken voor TBS-gestelden die zich in de eindfase van hun maatregel bevinden, in totaal 125 
plaatsen. Het gaat om personen die in staat zijn relatief zelfstandig te wonen maar wel enige begeleiding 
en zorg nodig hebben bij hun terugkeer naar de samenleving. TBS-gestelden kunnen aan het einde van 
hun behandeling onder juridische titel doorstromen naar een RIBW-woning, bijvoorbeeld tijdens de 
transmurale fase, tijdens proefverlof of tijdens de voorwaardelijke beëindiging van TBS-maatregel 
(Plemper 1998). Voordat mensen worden overgeplaatst van de kliniek naar de woonvoorziening vindt 
een uitvoerige overdracht en informatie-uitwisseling plaats tussen de kliniek en de RIBW instelling over 
risicofactoren en risicovolle situaties. Op basis van die informatie houden RIBW-instellingen toezicht op 
de TBS-gestelden. Naast toezicht en huisvesting biedt de RIBW begeleiding bij lichamelijke- en 
geestelijke problemen, bij financiële zaken, vrijetijdsbesteding en bij de algemene dagelijkse 
levensbehoeften. Door de RIBW-instelling wordt echter niet behandeld, wel kan verwezen worden naar 
GGz-behandelaars. In de woonvoorziening is dagelijks contact met de delinquent, waardoor signalering 
van risicovol gedrag in een vroeg stadium plaatsvindt. Bij terugval kan de betreffende persoon direct in 
de kliniek worden teruggeplaatst. Als personen eenmaal worden ontslagen van de TBS-behandeling en 
in de RIBW-voorziening willen en kunnen blijven wonen, verblijft men daar als AWBZ-geïndiceerde. De 
juridische stok achter de deur is dan verdwenen.  

 
 

3.3.2 Verondersteld mechanisme 2: actief case management 
 
Case workers assisteren ondertoezichtgestelden bij het krijgen van toegang tot allerlei 
maatschappelijke voorzieningen. Ze ontsluiten zogezegd het reguliere hulpaanbod 
voor forensisch psychiatrische patiënten. De andere kant van het verhaal is dat 
ondertoezichtgestelden er actief toe worden aangezet om gebruik te maken van het 
aanbod van voorzieningen en behandelingen. Actief case management (assertive case 
management) gaat uit van een actieve benadering van ondertoezichtgestelden. 
Mensen worden actief  en met lichte dwang aangezet en aangespoord om deel te 
nemen aan behandeling en gebruik te maken van maatschappelijke voorzieningen. 
Volgens sommige auteurs is dit het wezenlijke aspect van specialistische forensische 
aftercare: het is een actievere vorm van zorg, het is sterker structurend en 
controlerend dan gebruikelijk is in de reguliere ambulante psychiatrisch nazorg en bij 
het reguliere reclasseringtoezicht. Het aantal contactmomenten en huisbezoeken ligt 
ook veel hoger. Niet vanachter het bureau wordt de ondertoezichtgestelde gevolgd en 
gecoached maar mensen worden regelmatig in hun eigen omgeving bezocht.6 
Verschillende auteurs benadrukken in deze context het belang van een kleine case-
load per medewerker (o.a. Lamb e.a. 2002, Hartwell & Orr 1999, Egg 2004). Door de 
frequente huisbezoeken kunnen voortdurend terugkerende risicotaxaties worden 
uitgevoerd en kan eventueel snel worden geïntervenieerd (o.a. Leygraf 2004; 
Wiederanders e.a. 1997; Wilson e.a. 1995; Heilbrun & Peters 2000).  
 

                                                 
6 In Nederland wordt bij soortgelijke aanpak van de reguliere GGz-voorzieningen ook wel gesproken van outreachend 
case management en van bemoeizorg.   

 18



 

Veronderstelde mechanismen:  
- Assertieve case management leidt ertoe dat maatschappelijke aspecten als 

wonen, werken, vrijetijdsbesteding en financiële zaken zodanig georganiseerd 
zijn dat zij geen risicofactoren of risicosituatie opleveren.  

- Assertieve case management leidt ertoe dat, door het groot aantal 
contactmomenten,  risico’s tijdig worden gesignaleerd en tijdig kunnen 
worden bijgestuurd om terugval te voorkomen.  

 
Voorbeeld: Assertive case management program Vancouver  
Dit toezichtsprogramma richt zich op delinquenten met een psychische stoornis die in de gevangenis 
hebben gezeten. De forensisch psychiatrische dienst, de gevangenis en de geestelijke gezondheidszorg 
werken nauw met elkaar samen. Delinquenten worden na de intramurale straf intensief begeleid door 
case workers, die verbonden zijn aan de forensisch psychiatrische dienst. Deze bemiddelen bij de 
toegang tot reguliere voorzieningen en bij het (weer) opbouwen van sociale relaties. Verder bieden zij 
crisisinterventie en begeleiding bij financiële zaken, administratieve zaken (bijvoorbeeld ten aanzien van 
medicatie), bij huisvesting en bij lichamelijke en geestelijke kwesties. De case worker treedt op als 
coördinator en facilitator tussen de patiënt en de gemeenschap. Personen worden actief en regelmatig 
in hun eigen woonomgeving bezocht. Het initiatief voor de bezoeken ligt niet alleen bij de patiënt maar 
ook bij de case worker, deze zet mensen er actief toe aan van voorzieningen gebruik te maken en 
activiteiten te ontplooien. Doel van het programma is het voorkomen van recidive en het voorkomen 
van (her-) opname in een psychiatrische kliniek. Dit programma is ook geëvalueerd, zie paragraaf 3.4 
voor een beschrijving van die effectstudie. 

 
 
3.3.3 Verondersteld mechanisme 3: betrekken van forensische psychiatrische 

expertise  
 
De inmenging van forensische psychiatrische expertise en de forensische 
psychiatrische kliniek bij het toezicht is volgens veel auteurs een voorwaarde voor 
effectieve aftercare.  
Het toezicht dat door de forensische psychiatrische experts wordt uitgeoefend op het 
functioneren van de patiënt dient er voor te zorgen dat juist en vroegtijdig 
gesignaleerd wordt of iemand opnieuw een risico vormt voor anderen.  
Daar komt bij dat bij inmenging van de forensische kliniek de behandeling tijdens 
het extramurale toezicht gecontinueerd kan worden en dat kennis omtrent de patiënt 
zodoende  niet verloren gaat. De persoonlijke band tussen patiënt en therapeut is 
belangrijk voor de continuïteit van de behandeling en voor het voorkomen van 
terugval na ontslag (o.a. Nedopil & Banzer 1996; Serin e.a. 2003; Bloom e.a. 1986; 
Serin e.a. 2003; Expertisecentrum Forensische Psychiatrie 2003). 
 
Veronderstelde mechanismen:  

- De specialistische kennis die bij aanwezig is over de psychische stoornis van 
de delinquent, leidt ertoe dat  het risico op delictgevaar tijdens het 
extramurale toezicht op een verantwoorde manier wordt ingeschat en continu 
gevolgd;  

- De inmenging van forensisch psychiatrische professionals leidt er tevens toe 
dat de reeds bestaande vertrouwensband tussen behandelaar en patiënt 
gecontinueerd kan worden, wat het effect van de behandeling ten goede komt.  

 

 19



 

Voorbeeld: Nachsorge in Duitsland 
Hoewel de programma’s niet identiek zijn, gaan de Nachsorge programma’s die in de Duitse deelstaten 
zijn (of nog worden) ontwikkeld, vrijwel allemaal uit van enkele basisprincipes. Een daarvan is de 
continuering van het contact met de forensische kliniek. De geboden individuele- en/of groepstherapie 
sluit tijdens het extramurale programma zo goed als mogelijk aan bij de sociaal therapeutische 
behandeling die personen hebben gevolgd in de gevangenis of kliniek waar ze hebben vastgezeten. In 
het bijzonder geldt dat voor de ambulante behandeling van zeden- en geweldsdelinquenten die een 
gevangenisstraf hebben ondergaan De voortzetting van de behandeling wordt bij Nachsorge voor zeden- 
en geweldsdelinquenten door de rechter als bijzondere voorwaarde opgelegd (o.a. Zurn e.a. 2004; 
Wischka 2004; Egg 2004; Leygraf 2004; Müller-Isberner 1996).  
Andere terugkerende elementen in de Duitse Nachsorge programma’s zijn langdurige begeleiding, 
toezicht en behandeling en assertieve case management: de ondertoezichtgestelde wordt actief en 
frequent in zijn eigen huis bezocht, gecontroleerd op therapietrouw en daarnaast onder lichte dwang 
aangespoord activiteiten te ondernemen (o.a. Donisch Seidel & Hollweg 2003; Müller-Isberner e.a. 2000; 
Müller-Isberner 1996). Door de frequente huisbezoeken kunnen met de regelmaat van de klok 
risicotaxaties worden uitgevoerd (o.a. Steinböck e.a. 2004).  
Daarnaast streeft men bij de Duitse aftercare programma’s naar een hechte samenwerking tussen de 
kliniek, de reclassering, de rechtbank en andere justitieautoriteiten.  

 
Voorbeeld: transmuraal- en proefverlof in Nederland 
Voor TBS- klinieken is het mogelijk langdurig toezicht uit te oefenen buiten de muren van de kliniek. Na 
de fase van begeleid en onbegeleid verlof volgt de fase van transmuraal verlof en de fase van proefverlof. 
Tijdens transmuraal verlof woont de TBS-gestelde voor langere tijd buiten de kliniek (bijvoorbeeld in 
een reguliere GGz-instelling of in een RIBW-woning) en loopt de terbeschikkingstelling met bevel tot 
drangverpleging door. De TBS-kliniek blijft tijdens de transmurale fase dus verantwoordelijk voor alle 
aspecten van de tenuitvoerlegging van de maatregel. Na de transmurale fase volgt proefverlof. Ook 
tijdens deze fase is het bevel tot verpleging officieel nog aanwezig dus kan de patiënt bij problemen 
meteen weer worden opgenomen. Alleen het toezicht wordt tijdens proefverlof niet meer door de kliniek 
uitgeoefend maar door de reclassering. Sinds kort echter, kan ook tijdens het proefverlof nog intensief 
toezicht worden uitgeoefend in het kader van forensisch psychiatrisch toezicht. Deze nieuwe 
toezichtsvorm onderscheidt zich van reclasseringstoezicht doordat het wordt uitgevoerd door de TBS-
instellingen zelf. Forensisch psychiatrische medewerkers houden toezicht op de TBS-gestelde terwijl 
deze zich buiten de kliniek bevindt. Zij monitoren het gedrag en coördineren het hulpverleningsaanbod 
buiten de kliniek. Poliklinische- en deeltijdbehandelingen kunnen deel uitmaken van de gestelde 
voorwaarden die bij het proefverlof horen. In 2004 is gestart met een beperkt aantal pilots.  
 
 
3.3.4 Verondersteld mechanisme 4: observatie en monitoren van gedrag en 

bewegingen 
 
In literatuur wordt het belang onderstreept van het monitoren van het gedrag van 
ondertoezichtgestelden, de bewegingen, actieradius, alcohol en drugsgebruik, 
medicijngebruik, therapietrouw, al dan niet door regelmatig contact en door de inzet 
van technische hulpmiddelen (zie ook uitwerking van technische hulpmiddelen 
paragraaf 4.1)  
 
Veronderstelde mechanismen: 

- Intensieve observatie van gedrag leidt ertoe dat delinquenten worden 
weerhouden van crimineel gedrag omdat zij gevoelig zijn voor externe 
controle. Dit mechanisme wordt nog eens verstrekt doordat heropname volgt 
in een kliniek/gevangenis als de delinquent zich onttrekt aan het toezicht.  

- Voortdurende observatie van gedrag leidt ertoe dat het risico op delictgevaar 
continu wordt gevolgd en vroegtijdig gesignaleerd.  

 
Voorbeeld: aftercare-programma’s voor (medium and hard core) sex offenders in Texas. 
Aftercareprogramma’s voor medium en hard core sex offenders in de staat Texas bestaan voor een groot 
deel uit toezicht. Er wordt veel gebruik gemaakt van technische hulpmiddelen zoals de polygraaf, de 
penispletysmograaf, elektronisch toezicht en een elektronisch volgsysteem (GPS). Daarnaast krijgen 
ondertoezichtgestelden cognitieve gedragsmatige groepstherapie en/of individuele therapie en kan men 
soms gebruik  maken van beschermde woonvoorzieningen (Meyer e.a. 2003; Molett e.a. 2001; Bailey 
2002).  
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3.3.5 Verondersteld mechanisme 5: uitwisseling van informatie  
 
Communicatie tussen verschillende systemen leidt ertoe dat informatie vrijkomt die 
nodig is om de risicofactoren in kaart te brengen en het risico blijvend te kunnen 
meten, zo menen diverse auteurs (o.a. Heilbron & Peters 2000; Jenuwine e.a. 2003) 
Informatie uit sociale en psychiatrische settings wordt gebruikt voor monitoring en 
risicotaxatie. Andersom wordt informatie over de criminele voorgeschiedenis van 
ondertoezichtgestelden voor maatschappelijke hulpverlenende instanties van belang 
geacht voor een goede aanpak. Samenwerking tussen maatschappelijke organisaties 
en strafrechtelijke instanties is daarom van belang. Een combinatie van monitoring 
en behandeling zorgt ervoor dat informatie op tijd wordt uitgewisseld waardoor 
wederzijds begrip ontstaat bij de twee systemen en waardoor men vroegtijdig risico’s 
signaleert. Ook kan men door de informatie-uitwisseling beter  tegemoet komen aan 
de therapeutische behoeften van de cliënt (o.a. Roskes e.a. 1999). 
 
Veronderstelde mechanismen: 

- Uitwisseling van informatie leidt ertoe dat het risico op delictgevaar continu 
wordt gevolgd en vroegtijdig gesignaleerd.  

- Uitwisseling van informatie leidt ertoe dat door kennis over justitiële verleden 
een behandel- en begeleidingsplan beter op de patiënt kan worden afgestemd 
zodat kan worden ingespeeld op risicovolle situaties.  

 
Voorbeeld: Multi Agency Public Protenction Arrangements in Engeland 
In Engeland  zijn op landelijk niveau verschillende programma’s ontwikkeld die zich richten op nauwe 
samenwerking en informatie-uitwisseling tussen verschillende instanties. Een van die programma’s, 
genaamd de Multi Agency Public Protenction Arrangements (MAPPA), richt zich specifiek op het 
toezicht op voorwaardelijk vrijgekomen zeden- en geweldsdelinquenten. De drie kerninstanties die in 
deze MAPPA’s verplicht zijn samen te werken, zijn de politie, de reclassering (probation service) en het 
gevangenissysteem. Toezicht, monitoring en informatie-uitwisseling staat bij MAPPA op de voorgrond 
met als voornaamste doel permanente risicotaxatie en risicomanagement. Naast de drie kerninstanties 
dienen ook lokale organisaties mee te werken aan de informatie-uitwisseling  zoals de maatschappelijke 
hulpverlening, sociale diensten, woningcorporaties, arbeidsbureaus en zorginstellingen. Externe 
controlemechanismen kunnen onder meer bestaan uit frequente contactmomenten met de reclassering 
en huisbezoeken, toezicht van surveillerende politie, de instelling van een avondklok, de instelling van 
inclusie- en exclusiezones (locaties waar een persoon niet mag komen of juist niet mag weggaan), 
elektronisch toezicht, elektronisch volgsysteem, en het aanmaken van een elektronisch databestand 
waarin informatie over de ondertoezichtgestelden wordt opgeslagen en uitgewisseld.  
Hoewel informatie-uitwisseling en externe controle bij MAPPA op de voorgrond staat, worden ook 
middelen ingezet om de interne controlemechanismen bij delinquenten te vergroten, zoals 
psychotherapeutische behandeling en  maatschappelijke en persoonlijk begeleiding.7  
Engeland kent sinds 2004 ook de National Offender Management Service (NOMS), dat zich richt op 
ernstige geweld – en zedendelinquenten. Door verbetering van de coördinatie en samenwerking tussen 
verschillende organisaties en diensten probeert NOMS de recidive van deze high risk offenders te 
verminderen. Een aangestelde offender manager is gedurende het gehele detentietraject 
verantwoordelijk voor de begeleiding van een delinquent, van de gevangenisstraf tot aan de 
resocialisatie en de fase van extramuraal toezicht.  

                                                 
7 Zie voor een gedetailleerde beschrijving van MAPPA de internationale studie van De Kogel en Nagtegaal (2006). 
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3.3.6 Verondersteld mechanisme 6: betrekken sociale omgeving 
 
Sociale relaties worden in de literatuur gezien als beschermende factoren. Sociale 
banden zorgen voor structurerende werking en daarnaast voor vroegtijdige 
signalering van symptomen die kunnen wijzen op terugval (Nedopil & Banzer 1996). 
Daarnaast wordt in de literatuur verondersteld dat sociale isolatie samenhangt met 
therapieontrouw. Het is om die reden nuttig te voorkomen dat delinquenten na hun 
detentie in een sociaal isolement terechtkomen. Zij worden geholpen met het vinden 
van huisvesting en werk en hen wordt ondersteuning geboden bij het opnieuw 
vormgeven van de relaties met familie. Ook zou ondersteuning van de delinquent 
door de familie zou moeten worden gestimuleerd tijdens het toezicht (o.a. Nedopil & 
Banzer 1996; Kenney-Herbert e.a.; Lamb e.a. 1999, Hartwell & Orr 1999).  
 
Veronderstelde mechanismen: 

- Hechte sociale banden met mensen uit de gemeenschap leiden ertoe dat (1) 
delinquenten niet sociaal geïsoleerd raken, wat ertoe leidt dat (2) mensen 
gemotiveerd zullen zijn zich aan de afspraken te houden en de trouw te 
blijven aan de therapie; 

- Hechte sociale banden leiden er toe dat symptomen die wijzen op terugval 
vroegtijdig worden gesignaleerd, wat ertoe leidt dat tijdig kan worden 
ingegrepen.  

 
Voorbeeld:  Circles Of Support and Accountability in Canada 
Het programma Circles Of Support and Accountability (COSA) is primair gericht op informeel toezicht, 
begeleiding en ondersteuning door de sociale omgeving van ex-gedetineerden. Het programma is 
bedoeld voor gedetineerden die uit de gevangenis vrijkomen en niet in aanmerking zijn gekomen voor 
voorwaardelijke invrijheidsstelling, omdat dat een te groot risico voor de maatschappij werd geacht. 
Daarnaast richt het programma zich op gedetineerden die een seksueel delict hebben gepleegd en van 
wie zonder hulp uit de gemeenschap het recidiverisico naar verwachting groot is. Personen en de 
omgeving doen op vrijwillige basis mee aan het programma, juridisch kan er dus geen druk worden 
uitgeoefend. Van vrijwilligers uit de gemeenschap wordt verwacht dat zij regelmatig contact 
onderhouden met de delinquent. Van de ondertoezichtgestelde wordt verwacht dat hij 
verantwoordelijkheid aflegt voor de activiteiten die hij onderneemt. Zie verder de beschrijving van 
effectstudies paragraaf 3.4 en voor uitgebreidere informatie in de internationale studie van De Kogel en 
Nagtegaal (2006). 

 
 
3.4 Effectstudies naar aftercare 
 
Tot nu toe zijn de effecten van aftercare programma’s voor de forensisch 
psychiatrische delinquenten in zeer beperkte mate onderzocht. Terwijl wel studies 
zijn uitgevoerd naar de effecten van interventies op de reguliere psychiatrische 
populatie en op de reguliere gevangenispopulatie, staat evaluatieonderzoek naar 
interventies voor deze specifieke ‘TBS-achtige’ populatie nog in de kinderschoenen. 
In het tweede deel van deze studie (die in de zomer van 2006 zal worden opgeleverd) 
zullen effectstudies uit de reguliere psychiatrie en het gevangeniswezen betrokken 
worden (uit cel 2 en cel 6, zie het screeningsschema uit hoofdstuk 2) om te bezien of 
wetenschappelijk bewijs gevonden kan worden voor de hierboven beschreven 
veronderstelde mechanismen.  
Volgens sommige auteurs hebben veel aftercare studies om ethische redenen geen 
controlegroep. Als het plausibel is dat forensisch psychiatrische aftercare het 
delictrisico verkleint, mag dat een controlegroep niet worden onthouden, zo menen 
zij (o.a. Steinböck e.a. 2004). Van een aantal aftercare programma’s (specifiek gericht 
op forensische psychiatrische patiënten of zware gewelds- of zedendelinquenten/ 
dangerous offenders) zijn niettemin wel de effecten onderzocht. In deze paragraaf 
bespreken we die effectstudies. We beperken ons daarbij tot de studies waarbij met 
een controlegroep is gewerkt (vanaf SMS score 2, zie hoofdstuk 2). Per geëvalueerde 
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interventie wordt eerst kort de inhoud van het programma beschreven en de 
organisatie die bij de uitvoering zijn betrokken. Daarna bespreken we de 
onderzoeksopzet en de onderzoeksresultaten. We eindigen elke bespreking met een 
oordeel over de kwaliteit van het onderzoek op basis van de Maryland Scientific 
Methods Scale (Farrington e.a. 2002). 
  
Aftercare programma Haina Hospital 
Het aftercare programma van het forensisch psychiatrisch ziekenhuis Haina richt 
zich op forensisch psychiatrische delinquenten die voorwaardelijk in vrijheid zijn 
gesteld. Het programma loopt tot twee a drie jaar na het ontslag uit de kliniek. Doel 
van het programma is het realiseren van een geleidelijke overgang van de gesloten 
klinische setting naar de maatschappij. En belangrijk element daarbij is het actief 
bemiddelen bij de toegang tot reguliere ambulante voorzieningen en het actief 
aanzetten van mensen op het terrein van wonen, werken en tijdsbesteding. 
Daarnaast biedt de kliniek gespecialiseerde forensische hulp en behandeling in de 
vorm van individuele en groepstherapie.  
Personen worden regelmatig door ervaren forensisch psychiatrisch therapeuten van 
de kliniek aan huis bezocht en bij elk contact worden de op korte termijn 
veranderbare risicofactoren gecontroleerd, zoals drugsgebruik, alcoholgebruik en 
therapietrouw (waaronder medicijninname). Als ondertoezichtgestelden zich niet aan 
de opgelegde voorwaarden houden of een strafbaar feit begaan, kan de 
voorwaardelijke invrijheidsstelling worden herroepen en kunnen mensen worden 
teruggeplaatst in de kliniek.  
 
In een evaluatiestudie van Muller-Isberner (1996) is een groep personen die het 
Haina-aftercare programma hebben gevolgd, vergeleken met een groep die na 
vrijlating alleen regulier reclasseringstoezicht kreeg. De interventiegroep bestond uit 
67 personen, de vergelijkingsgroep uit 56 personen. De groepen zijn vergeleken qua 
psychiatrische problematiek en qua ernst van het gepleegde delict. De 
interventiegroep bleek op beide punten iets zwaarder te scoren; meer personen uit 
de groep hadden een ernstige psychische stoornis en meer personen hadden een 
zwaar geweldsdelict gepleegd.8   
De recidivecijfers van beide groepen zijn 31 maanden na ontslag uit de kliniek 
vergeleken: van de interventiegroep  pleegde 5% opnieuw een gewelddadig delict, 
van de controlegroep 12%. De auteur concludeert op basis van deze uitkomsten dat 
het aftercare-programma geweld en recidive kan voorkomen. Hij wijdt het succes van 
het programma aan de specialistische kennis van de forensische professionals over 
de patiënt, aan het betere toezicht door de huisbezoeken, de nauwe samenwerking 
met andere strafrechtelijke instanties zoals de rechtbank en de reclassering en aan de 
juridische stok achter de deur.  
 
In reviews en publicaties over aftercare programma’s wordt regelmatig verwezen 
naar de bewezen positieve effecten van aftercare op basis van deze studie. Maar op 
basis van de Maryland Scientific Methods Scale kom je tot een andere beoordeling 
van de kwaliteit van de onderzoeksopzet.. De opzet is niet van voldoende kwaliteit 
(SMS score 2, zie hoofdstuk 2) om harde conclusies te kunnen trekken over de 
effectiviteit van het programma: de onderzoeksgroepen zijn op belangrijke 
kenmerken niet goed met elkaar te vergelijken (psychische stoornis, justitieel 
verleden) en op andere belangrijke kenmerken niet met elkaar vergeleken 
(bijvoorbeeld op de kenmerken motivatie, selectieprocedure, gevolgde behandeling 
in kliniek, thuissituatie). Daar komt bij dat geen significantietoetsen zijn verricht.   
 
                                                 
8 kenmerken van de interventiegroep: persoonlijkheidsstoornis 45%, psychotisch 41%, overigen 4%. Gepleegd delict: 
moord/doodslag 23%, mishandeling 15%, gewelddadig zedendelict 23%, niet gewelddadig zedendelict 7%, gewelddadig 
vermogensdelict 14%, brandstichting 14%, overigen 2%.  
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Assertive case management program Great Vancouver 
Dit Canadese programma is gericht op delinquenten met een psychische stoornis die 
in de gevangenis hebben gezeten. Het gaat niet om een zware gewelddadige groep 
veroordeelden maar om mensen die zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van 
maximaal 2 jaar. Personen nemen vrijwillig deel na het programma, juridische dwang 
kan niet worden uitgeoefend.  In dit programma werken verschillende instanties 
nauw samen: de forensisch psychiatrische dienst, de gevangenis en de geestelijke 
gezondheidszorg. Delinquenten worden na de intramurale straf intensief begeleid 
door case workers, die verbonden zijn aan de forensisch psychiatrische dienst. Deze 
bemiddelen bij de toegang tot reguliere voorzieningen en bij het (weer) opbouwen 
van sociale relaties. Verder bieden zij crisisinterventie en begeleiding bij financiële 
zaken, administratieve zaken (bijvoorbeeld ten aanzien van medicatie), bij 
huisvesting en bij lichamelijke en geestelijke kwesties. De case worker treedt dus op 
als coördinator en facilitator tussen de patiënt en de gemeenschap. Personen worden 
actief en regelmatig in hun eigen woonomgeving bezocht. Het initiatief voor de 
bezoeken ligt niet alleen bij de patiënt maar ook bij de case worker, deze zet mensen 
er actief toe aan van voorzieningen gebruik te maken en activiteiten te ontplooien. 
Doel van het programma is het voorkomen van recidive en het voorkomen van (her-) 
opname in een psychiatrische kliniek.  
 
Wilson, Tien en Eaves (1995) hebben twee groepen multi problem mentally disordered 
offenders vergeleken: 26 personen die het programma na vrijlating hebben gevolgd en 
33 die het programma niet hebben gevolgd. De groepen zijn met elkaar vergeleken 
op demografische kenmerken, psychische problematiek, hulpverleningsverleden, 
gevangenisverleden en ernst van het gepleegde delict waarvoor men veroordeeld is. 
De auteurs menen op basis van gelijkenis tussen de groepen dat ze op belangrijke 
kenmerken overeenkomen.9

Beide groepen zijn 36 maanden na vrijlating gevolgd. De interventiegroep zat in die 
drie jaar gemiddeld minder dagen in de gevangenis dan de controlegroep (80 dagen 
vs 213 dagen). Als personen uit de interventiegroep wel recidiveerden, was de 
gemiddelde duur tussen vrijlating en terugval langer dan bij de controlegroep (270 
dagen vs 120 dagen). De auteurs concluderen dat het programma voor een buffer 
zorgt tegen verdere criminalisering na vrijlating. In de gevallen dat recidive niet 
wordt voorkomen, verlengt het programma in ieder geval het aantal dagen tussen de 
vrijlating en het volgende justitiecontact.  
 
In (review-)artikelen over community treatment wordt voor evidentie regelmatig 
verwezen naar de positieve resultaten uit deze studie van Wilson e.a. Op basis van de 
Maryland Scietific Methods Scale kan de studie beoordeeld worden als van 
voldoende kwaliteit (SMS van 3). De kleine aantallen in zowel de interventiegroep als 
in de vergelijkingsgroep maken echter dat geen harde conclusies getrokken kunnen 
worden over de effectiviteit van de interventie. In de publicatie komt niet naar voren 
hoeveel mensen na 3 jaar follow up nog deel uitmaken van de interventie- en de 
controlegroep: bij de uitkomsten worden alleen gemiddelden gepresenteerd. De 
uitkomsten wijzen niettemin op mogelijke effectiviteit van het programma, vooral 
voor het 2e en 3e veronderstelde mechanisme (actief case management en betrekken 
forensisch psychiatrische expertise ) bied deze studie mogelijk bewijs.  
 
Dangerous Mentally Ill Offenders (DMIO) program 
De wet 1999 Washington State Legislature is opgesteld om Dangerous Mentally Ill 
Offenders (DMIO) die een gevaar vormen voor zichzelf of voor de samenleving te 
kunnen identificeren. Die geïdentificeerde personen worden vervolgens voor een 
                                                 
9 Van de interventiegroep was 40% schizofreen, 25% had een persoonlijkheidsstoornis, 15% een affectieve stoornis en 
14% een andersoortig psychisch probleem. Verder zat 45% voor een vermogensdelict, 38% voor een geweldsdelict en 
18% voor een ander delict zoals wapenbezit en drugshandel. 
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periode van 5 jaar na vrijlating uit de gevangenis onder justitieel toezicht gesteld en 
krijgen tevens mentale en maatschappelijke hulp. Ongeveer drie tot vijf maanden 
voor vrijlating van de gedetineerde wordt een plan opgesteld (DMIO-Program) onder 
regie van een mental case manager die verbonden is aan het Mental Health Regional 
Support Networks (RSN).  Dat gebeurt in nauwe samenwerking met het Department of 
Corrections en het Department of Social and Health Services. Daarnaast werken, 
afhankelijk van de problematiek van de delinquent, nog andere partijen mee aan de 
uitvoering van het programma, zoals Division of Alcohol and Substance Abuse en de 
Division of Developmental Disabilities. Het plan voorziet in voortdurende risicotaxatie 
(met LSI-R) en richt zich daarnaast op psychotherapeutische behandeling en hulp bij 
huisvesting, drugshulpverlening en andere vormen van maatschappelijke 
dienstverlening. De mental health case manager is verantwoordelijk voor de 
uitvoering van het plan. Het algemene doel van het programma is beveiliging van de 
samenleving door vermindering van recidive van de DMIO-groep.  
 
Lovell, Gagliardi en Phipps (2005) hebben een DMIO-groep vergeleken met een 
overeenkomstige groep delinquenten die in 1996 en 1997 voor een ander onderzoek 
zijn gevolgd en zodoende al in kaart gebracht (toen bestond het DMIO-programma 
nog niet). De DMIO-groep kwam eind 2002 vrij uit de gevangenis en bestond uit 113 
personen. Van de 113 konden 13 niet aan het programma deelnemen waardoor 
uiteindelijk 100 personen overbleven die het programma hebben gevolgd.10 De 
vergelijkingsgroep stond na vrijlating niet onder toezicht en nam niet deel aan een 
aftercare programma. Voor verschillen tussen de interventiegroep en de 
vergelijkingsgroep werd statistisch gecorrigeerd.11 Bij beide groepen werd voor een 
periode van 18 maanden gekeken naar de recidive en naar het gebruik van 
maatschappelijke voorzieningen.  
Van de interventiegroep recidiveerden significant minder personen (33%) dan van de 
controlegroep (53%). Van de personen uit de interventiegroep die wel recidiveerden, 
was de gemiddelde duur tussen de vrijlating en het nieuwe delict langer dan van de 
recidivisten uit de controlegroep. Verder bleek uit het onderzoek dat personen uit de 
interventiegroep meer gebruik maakten van maatschappelijke diensten en 
voorzieningen: 79% van de interventiegroep kreeg therapie of behandeling tegenover 
15% van de vergelijkingsgroep; 72% van de interventiegroep kreeg een 
werkloosheidsuitkering tegenover 41% van de vergelijkingsgroep; de interventiegroep 
nam significant meer medicatie; 53% van de vergelijkingsgroep was onder 
behandeling voor alcohol en/of drugs in het eerste jaar tegenover 19% van de 
vergelijkingsgroep; en 11% van de interventiegroep werd in de onderzoeksperiode 
dakloos tegenover 29% van de vergelijkingsgroep.  
 
Volgens de Maryand Scientific Methods Scale is het design van deze studie van 
voldoende kwaliteit (SMS- score 3) om te concluderen dat het aftercare programma 
mogelijk effectief is, behalve dat een follow up periode van 18 maanden te kort is om 
harde conclusies te trekken. De auteurs van de studie stellen ook zelf dat de volledige 
impact van de interventie pas na een observatie van 5 jaar echt vast kan worden 
gesteld. Niettemin wijst de studie op een mogelijke effectief programma, vooral voor 
het 2e veronderstelde mechanisme (actief case management ) biedt deze studie 
mogelijk bewijs.  

                                                 
10 Afgevallen vanwege: ziekenhuis (2), overlijden (1) , verhuizing naar anders staat (4) en ernst van het gepleegde 
zedendelict wardoor zij een andere, niet nadere omschreven, behandeling kregen.  
11 Kenmerken van de interventiegroep: 30% schizofreen, 7% depressief, 30% persoonlijkheidsgestoord, 18% bipolaire 
stoornissen en 15% niet nader omschreven. Type delict: 52% gewelddadige overval, 23% drugsdelicten en diefstal, 21% 
zedendelicten en 4% moord.  
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Circles Of Support and Accountability  
Het programma Circles Of Support and Accountability (COSA) is primair gericht op 
informeel toezicht, begeleiding en ondersteuning door de sociale omgeving van ex-
gedetineerden. Het programma is bedoeld voor gedetineerden die uit de gevangenis 
vrijkomen en niet in aanmerking zijn gekomen voor voorwaardelijke 
invrijheidsstelling, omdat dat een te groot risico voor de maatschappij werd geacht. 
Daarnaast richt het programma zich op gedetineerden die een seksueel delict hebben 
gepleegd en van wie zonder hulp uit de gemeenschap het recidiverisico naar 
verwachting groot is. Personen en de omgeving doen op vrijwillige basis mee aan het 
programma, juridisch kan er dus geen druk worden uitgeoefend (zie voor een 
gedetailleerde beschrijving van het juridische kader en het ontstaan en de inhoud de 
internationale studie van De Kogel en Nagtegaal 2006). 
COSA werkt met inner en outer circles. De inner circle wordt gevormd door de ex-
gedetineerde en vijf vrijwilligers. Eén van deze vrijwilligers is de primaire 
contactpersoon en deze ontmoet in de eerste fase van de ontwikkeling van de cirkel 
(de eerste 60 tot 90 dagen na vrijlating) de ex-gedetineerde vrijwel elke dag. Van de 
andere vrijwilligers wordt verwacht dat zij minimaal eens per week contact hebben 
met de ex-gedetineerde. Daarnaast vindt er eens per week een ontmoeting plaats 
tussen de ex-gedetineerde en de gehele COSA. De outer circle bestaat uit 
ondersteunende professionals in de gemeenschap, zoals psychologen, leden van de 
rechterlijke macht, bewaarders uit de gevangenis, of sociaal werkers. Dit zijn 
eveneens mensen die zich op een vrijwillige basis aan de ex-gedetineerde verbinden. 
De vrijwilligers ondernemen allerlei activiteiten met de ex-gedetineerde; ze bellen 
regelmatig, eten samen, gaan wandelen, fietsen, drinken een kop koffie, et cetera en 
bouwen op deze manier een vriendschappelijke band op (De Kogel en Nagtegaal 
2006). 
 
In Wilson, Picheca, en Prinzo (2005) worden twee evaluatiestudies met betrekking tot 
COSA besproken. De studie waarbij met een vergelijkingsgroep is gewerkt, bespreken 
we hier. Het betreft een studie waarbij het effect van deelname aan COSA op recidive 
werd onderzocht. Een groep van 60 gedetineerden die een seksueel delict hadden 
gepleegd, aan het einde van hun straftijd waren gekomen en als high risk werden 
bestempeld, nam deel aan COSA. Zij werden vergeleken met 60 andere 
gedetineerden, die eveneens aan het einde van hun straftijd waren gekomen waren 
en als high risk werden beschouwd, maar niet deelnamen aan COSA. De twee 
groepen werden gematched op drie kenmerken: 1) het risico van recidive (zoals 
gemeten met de STATIC-99 en de RRASOR) 2) de periode die zij doorbrachten in de 
gemeenschap na de intramurale straf en 3) deelname aan behandelprogramma’s.  
De ex-gedetineerden werden gemiddeld 4,5 jaar gevolgd en gekeken werd naar hun 
recidive in die periode.12 Voor de interventiegroep werd een recidive percentage van 
5% voor seksuele recidive gevonden, in vergelijking met een percentage van 16.7% 
voor de vergelijkingsgroep. Wat betreft gewelddadige recidive (inclusief een seksueel 
delict) werd een recidivepercentage gevonden van 15% voor de interventiegroep, in 
vergelijking met 35% voor de controlegroep. Wat betreft algehele recidive (inclusief 
seksueel en gewelddadig) werd een percentage van 28.3% voor de interventiegroep 
gevonden in vergelijking met 43.3% voor de vergelijkingsgroep. De gevonden 
verschillen waren significant, de interventiegroep vertoonde een daling in het 
recidivecijfer van 35% (algehele recidive) tot 70% (seksuele recidive) in vergelijking 
met de controlegroep. Daarnaast bleek er een reductie in ernst van de recidive plaats 
te vinden, bij de COSA groep waren de recidives minder ernstig dan bij de niet-COSA 
groep (Wilson e.a. 2005). 
 
                                                 
12 Recidive cijfers waren afkomstig uit het Canadian Police Information Check (CPIC) systeem. Voor dit onderzoek 
werd recidive gedefinieerd als het opnieuw plegen van een seksueel misdrijf of het verbreken van een voorwaarde 
opgelegd door de rechtbank. 
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Op basis van de Maryland Scientific Methods Scale kan gesteld worden dat deze 
studie van voldoende kwaliteit is (SMS scale 3). Wel moet een enkele kanttekening 
geplaatst worden bij de onderzoeksopzet. Allereerst is het mogelijk dat de 
interventiegroep sterker gemotiveerd was om iets aan de levensstijl te veranderen 
dan de vergelijkingsgroep, deelname aan COSA is immers vrijwillig. In de tweede 
plaats is onduidelijk in welke mate bij de onderzoeksgroepen sprake was van 
psychische of persoonlijkheidsgestoorde problematiek. Niettemin kan gesproken kan 
worden van een mogelijk effectief programma, dat vooral evidentie zou bieden voor 
het 6e veronderstelde mechanisme, namelijk het betrekken van de sociale omgeving 
bij toezicht en resocialisatie. In hoeverre het mechanisme ook realiseerbaar is voor 
een TBS-vergelijkbare populatie, is vooralsnog onduidelijk. Een belangrijke vraag die 
daarmee samenhangt is of de specifieke context van het werkzame mechanisme 
(namelijk een sociale gemeenschap die bereid is om op vrijwillige basis intensief 
toezicht te houden en de betreffende persoon te begeleiden en te ondersteunen) zich 
in de regel ook voordoet bij de ‘TBS-achtige’ groep.   
 
Intensive supervision practice  
Intensive supervision practice is in Canada door de Correctional Service ontwikkeld als 
intensieve toezichtsvorm voor high risk offenders die voorwaardelijk in vrijheid zijn 
gesteld. Reclasseringswerkers houden intensief contact met delinquenten met een 
minimum van 8 face-to-face contacten per maand. Serin, Voung en Briggs (2003) 
hebben een evaluatiestudie verricht naar dit aftercare programma. In de publicatie 
die zij hierover hebben opgesteld staat verder niet uit welke onderdelen het 
programma bestaat, of waar en wat er precies gedaan wordt in vergelijking met het 
reguliere toezichtsprogramma van de Correctional Service.  
Ze vergelijken een interventiegroep (210 personen) die voorwaardelijk in vrijheid is 
gesteld en intensieve supervisie krijgt met een groep die een jaar eerder is vrijgelaten 
en regulier reclasseringstoezicht heeft gekregen (244 personen). Bij de 
interventiegroep zit er meer tijd tussen de warrant die mensen krijgen voor het 
schenden van een voorwaarden dan bij de controlegroep (29 dagen vs 22 dagen). 
Verder wordt berekend dat personen uit de interventiegroep 25% langer in de 
gemeenschap verblijven voordat ze weer worden opgepakt dan personen uit de 
controlegroep.  
 
Aan de uitkomsten van dit onderzoek kan (nog) niet veel waarde worden gehecht: de 
wijze waarop de percentages zijn berekend, wordt in de publicatie niet duidelijk, de 
follow up periode is zeer kort (3 maanden), een beschrijving van de 
onderzoekgroepen ontbreekt (we weten niet om welke groep het gaat behalve dat het 
high risk offenders zijn) en er is niet op kenmerken vergeleken met de controlegroep.  
 
Samenvattend  
Tot dusver is in twee kwalitatief redelijke effectstudies (uit de Verenigde Staten en 
Canada) enige onderbouwing gevonden voor het actieve case management 
(mechanisme 2) als werkzaam mechanisme van aftercare voor de doelgroep die in 
deze studie centraal staat. Actief case management is een mogelijk werkzaam 
mechanisme bij het terugdringen van recidive bij psychische gestoorde delinquenten. 
Ook zijn er in één studie aanwijzingen gevonden voor evidentie van het betrekken 
van de sociale omgeving (mechanisme 6).  
In zijn algemeenheid kan echter gesteld worden dat vooralsnog weinig empirische 
ondersteuning te vinden is voor de vaak als vaststaand beschouwde effecten van 
aftercare. Raadpleging van effectstudies op andere deelterreinen (reguliere 
psychiatrie en reguliere gevangenis) kan mogelijk meer inzicht bieden in de mate 
waarin de veronderstelde mechanisme van aftercare werkzaam zijn, en in welke 
specifieke omstandigheden.    
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4 Technisch toezicht 
 
 
Inleiding  
Naast toezicht dat door mensen wordt uitgevoerd, bestaan vormen van controle die 
in hoofdzaak technisch van aard zijn. Het zijn apparaten of systemen waarmee 
ondertoezichtgestelden (van een afstand) geobserveerd en geregistreerd kunnen 
worden.  
Eerst bespreken we in dit hoofdstuk de technische hulpmiddelen die in combinatie 
met relationeel toezicht worden toegepast (paragraaf 1), daarna komt de registratie 
en notificatie van, met name, zedendelinquenten aan de orde (paragraaf 2). Telkens 
wordt eerst een korte beschrijving gegeven van de toezichtsvorm of -maatregel. 
Daarna noemen we het mechanisme dat volgens de bestudeerde literatuur ten 
grondslag ligt aan de effectiviteit van de interventie. Ten slot komt aan de orde wat 
uit wetenschappelijk onderzoek bekend is over de effectiviteit van de maatregel.  
 
 
4.1 Technische hulpmiddelen bij observatie van gedrag  
 
Ten aanzien van het monitoren en observeren van gedrag en bewegingen van 
ondertoezichtgestelden worden in deze paragraaf de volgende technische 
hulpmiddelen besproken: elektronisch toezicht, elektronisch volgsysteem en de 
polygraaf ofwel de leugendetector.  
 
4.1.1 Elektronisch toezicht 
 
Vanaf eind jaren tachtig is in verschillende landen gestart met de toepassing van 
elektronisch toezicht. Aanleiding voor de nieuwe toezichtsvorm was in de meeste 
landen het groeiende tekort aan celcapaciteit. Daarnaast probeert men door 
elektronisch toezicht kosten te besparen en soms ook de reïntegratie van 
veroordeelden soepeler te laten verlopen. Elektronisch toezicht wordt meestal aan 
het einde van de gevangenisstraf opgelegd en het verkort zodoende de duur van de 
intramurale detentieperiode.13 Het vormt dan onderdeel van een gefaseerde 
invrijheidstelling en wordt vrijwel altijd in combinatie met reclasseringstoezicht 
opgelegd; als hulpmiddel bij de controle op naleving van het door de reclassering 
opgestelde dagprogramma.  
Tijdens elektronisch toezicht draagt de veroordeelde een enkelband met daarin een 
kleine zender. De elektronische apparatuur die in het huis van de veroordeelde is 
geplaatst, registreert vervolgens via de telefoonverbinding of de persoon wel of niet 
thuis is. Als de veroordeelde zich niet in zijn huis bevindt terwijl hij volgens het 
dagprogramma wel thuis zou moeten zijn, gaat er bij een alarmcentrale een bel en 
wordt de reclassering ingelicht. Andersom geldt hetzelfde; als de 
ondertoezichtgestelde wel thuis is terwijl hij elders zou moeten zijn - bijvoorbeeld op 
een werkplaats of een opleidingsplek -  gaat eveneens alarm af en wordt de 
reclassering op de hoogte gesteld. Het gaat bij elektronisch toezicht dus                                           
om de registratie van aan- of afwezigheid van een persoon op één vaste locatie.  
 
                                                 
13 In sommige landen kan het ook als alternatief van een korte gevangenisstraf worden opgelegd (Zweden), kan het in de 
plaats komen van voorlopige hechtenis (Duitsland, Australië) of kan het ook worden opgelegd in combinatie met een 
taakstraf (Schotland, Nederland). Verder wordt in Nederland sinds 2003 geëxperimenteerd met elektronische detentie 
(ED). Dat houdt in dat het elektronische toezicht in de plaats komen van de gevangenisstraf. Voor ED gelden nog 
strengere selectiecriteria als voor elektronisch toezicht (o.a. Post e.a. 2005). In België kan elektronisch huisarrest sinds 
2002 ook als hoofdstraf worden opgelegd aan mensen die niet tot een risicocategorie behoren.  
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In de meeste landen, ook in Nederland, gelden strenge selectiecriteria om in 
aanmerking te komen voor elektronisch toezicht. Mensen moeten een geregeld leven 
leiden, een stabiele leefomgeving hebben, over een vaste woonadres beschikken, niet 
verslaafd zijn aan drugs of alcohol en zij moeten een ‘zinvolle dagbesteding’ hebben 
zoals werk of opleiding. Door de strenge selectie komen relatief weinig veroordeelden 
in aanmerking, in de praktijk eigenlijk alleen de weinig risicovolle personen, mensen 
waarvan men de kans op recidive zeer gering acht (o.a. Bonta e.a. 2000; Post e.a. 
2005). Om die reden worden mensen met een psychische - of 
persoonlijkheidsstoornis vaak bij voorbaat al van deelname aan elektronisch toezicht 
uitgesloten. Vooral plegers van verkeers- en vermogensdelicten blijken in aanmerking 
te komen voor elektronisch toezicht, plegers van zware delicten zoals mishandeling, 
verkrachting en (poging tot) moord en doodslag daarentegen veel minder.  
 
Elektronisch toezicht op TBS-gestelden 
In Nederland is recentelijk gestart met een pilot met elektronisch toezicht voor TBS-
gestelden in de transmurale fase.14 In aanmerking komen personen met een laag 
risico waarvan verwacht wordt dat zij zich goed aan afspraken zullen houden, 
TBS’ers die sowieso voor de transmurale fase in aanmerking komen. Het elektronisch 
toezicht wordt  toegepast tijdens de uren dat geen personeel in de transmurale 
voorziening aanwezig, bijvoorbeeld ’s nachts,  en bij transmurale voorzieningen waar 
mensen in principe zelfstandig wonen. Zo kan met behulp van de apparatuur 
gecontroleerd worden of mensen ’s nachts wel binnenblijven en zich houden aan de 
gemaakte afspraken. Drie TBS-klinieken15 werken aan de pilot mee en de eerste 
ervaringen zijn positief (Miedema & Post 2006).  Elektronisch toezicht is volgens 
klinische medewerkers een goed  hulpmiddel om afspraken over de aanwezigheid ’s 
nachts te controleren. Er zijn geen effectstudies verricht maar de klinieken menen 
dat elektronisch toezicht een rol zou kunnen spelen bij de gedragsregulering van 
patiënten. Ongewenste gewoonten zouden door het toezicht doorbroken kunnen 
worden waardoor een daadwerkelijke gedragsverandering optreedt (Miedema & Post 
2006).  
 
Verondersteld mechanisme:  

- Elektronisch toezicht leidt ertoe dat (1 ) delinquenten er meer toe geneigd zijn 
zich aan de afspraken te houden door de externe controle die op hen wordt 
uitgeoefend, wat ertoe leidt dat (2) gedragsverandering optreedt. Dat leidt op 
termijn tot een lagere recidive.  

 
 
Effectstudie   
Gezien het feit dat een psychische stoornis in het buitenland over het algemeen als 
contra-indicatie gezien wordt voor toepassing van elektronisch toezicht, is over het 
veronderstelde mechanisme van deze interventie in de geselecteerde internationale 
literatuur weinig te vinden.  
Niettemin zijn we één studie uit de Verenigde Staten tegengekomen (Finn & 
Muirhead-Steves 2002) waarin specifiek is gekeken naar het effect van elektronisch 
toezicht op personen die een gewelddadig delict hebben gepleegd (waaronder ook 
zedendelicten worden gerekend). De auteurs veronderstellen dat de toevoeging van 
elektronisch toezicht aan het al bestaande reclasseringstoezicht delinquenten 
afschrikt om de fout weer in te gaan en dat de interventie daardoor een 
resocialiserende werking uitoefent.  

                                                 
14 Tijdens de transmurale fase woont de TBS-gestelde buiten de kliniek maar loopt de terbeschikkingstelling met bevel 
tot drangverpleging door. De transmurale fase komt voor de fase van het proefverlof en is bedacht om de overgang naar 
buiten geleidelijker te laten verlopen. Zie ook paragraaf 3.3.  
15 De Dr. S. van Mesdagkliniek, FPI De Rooyse Wissel en Flevo Future.  
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Veroordeelden voor een gewelddadig delict werden na hun gevangenisstraf tijdens de 
voorwaardelijke invrijheidstelling onder elektronisch toezicht geplaatst voor minstens 
90 dagen. Het elektronisch toezicht kwam naast regulier reclasseringstoezicht, dat 
gewoon doorliep. Voor elke veroordeelde werd door de reclasseerder een 
dagprogramma opgesteld  waarin werd vastgelegd op welke tijdstippen de 
veroordeelde thuis moest zijn en op welke tijden hij van huis mocht zijn. Gekeken 
werd naar het effect van het toezicht op de recidive. De interventiegroep werd 
vergeleken met een groep die bestond uit veroordeelden die eveneens voor een 
geweldsdelict hadden vastgezeten maar na vrijlating alleen onder 
reclasseringstoezicht werden geplaatst, zonder elektronische enkelband. Beide 
groepen zijn onderzocht op terugplaatsing in de gevangenis tot 4 jaar na de vrijlating. 
Elektronisch toezicht bleek niet significant gerelateerd aan terugkeer naar de 
gevangenis.  
Een uitzondering op die conclusie vormden evenwel de zedendelinquenten. Wanneer 
zedendelinquenten onder elektronisch toezicht stonden nam de kans op terugkeer 
naar de gevangenis af (een 0.18 kleinere kans) ten opzichte van zedendelinquenten 
zonder elektronisch toezicht. De onderzoekers concluderen dan ook dat het 
toevoegen van elektronisch toezicht aan regulier reclasseringstoezicht in zijn 
algemeenheid niet bijdraagt aan vermindering van recidive. Zedendelinquenten 
vallen echter minder snel terug als zij onder elektronisch toezicht staan. De auteurs 
menen dat het elektronisch toezicht bij zedendelinquenten leidt tot grotere 
therapietrouw, waardoor de effecten van de therapie groter zouden zijn. Ze 
veronderstellen dat elektronisch toezicht een gunstige werking heeft op de 
behandeling van zedendelinquenten (zonder dit echter te kunnen onderbouwen met 
data).  
Deze veronderstelling sluit aan bij de hierboven geopperde stelling van klinieken in 
Nederland, namelijk dat elektronisch toezicht een rol zou kunnen spelen bij de 
gedragsregulering van ondertoezichtgestelden door een positief effect te hebben op 
behandeling. Het hiervoor beschreven veronderstelde mechanisme is mogelijk 
werkzaam, de onderzoeksopzet is volgens de Maryland Scientific Methods Scale van 
voldoende kwaliteit (score 3). Meer onderzoek is nodig om daar een beter 
gefundeerde uitspraak over te doen.  
 
4.1.2 Elektronisch volgsysteem 
 
Elektronische volgsystemen (EVS) zijn in enkele landen op justitieel terrein 
ontwikkeld om de druk op de celcapaciteit te verminderen en om kosten te besparen. 
De volgsystemen maken gebruik van het Global Position Systeem (GPS) dat 
gebaseerd is op 24 satellieten. Als een persoon een ontvanger draagt die door 3 
satellieten wordt gesignaleerd, kan de exacte positie van de persoon in kaart worden 
gebracht. Met behulp van het GPS-systeem kan in theorie dus achterhaald worden 
waar een persoon zich precies bevindt en hoe deze zich verplaatst.  
Het GPS volgsysteem wordt in een strafrechtelijk kader op drie manieren toegepast 
(Miedema & Post 2006):  
 

1. passief, in retrospectief. De positie van de betreffende persoon wordt door het 
GSM systeem bepaald maar de gegevens worden alleen achteraf doorgegeven 
als de controlerende instantie daarom vraagt. Het gaat bij deze vorm dus 
vooral om toezicht op het naleven van gemaakte afspraken;  

2. actief, live. De positie van de betreffende persoon wordt continu doorgegeven 
en kan real time worden gevolgd. Het gaat bij deze vorm vooral om toezicht 
om de veiligheid in de samenleving te vergroten;  

3. hybride. Het systeem is in principe passief maar wordt actief als de 
betreffende persoon een gebied verlaat waar hij moet blijven of een gebied 
betreedt waar bij niet mag komen, bijvoorbeeld door een locatieverbod.  Het 
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gaat bij deze vorm eveneens om toezicht om de maatschappelijke veiligheid te 
vergroten. 

 
Tot nu toe wordt alleen in de Verenigde Staten veel gebruik gemaakt van het 
elektronische volgsysteem. Men zet hoofdzakelijk de passieve vorm in, bij niet-
gewelddadige veroordeelden die vervroegd zijn vrijgelaten of een voorwaardelijke 
straf hebben gekregen. Achteraf wordt dan bekeken of mensen zich aan de afspraken 
hebben gehouden. Delinquenten met een psychische stoornis worden in de VS 
uitgesloten van deelname. 
Daarnaast wordt het volgsysteem in de VS in hybride vorm ingezet bij huiselijk 
geweld en andere geweldsdelicten als iets bekend is over de verblijfplaats van het 
(potentiële) slachtoffer. Er wordt dan een zogenaamde ‘exclusiezone’ bepaald en als 
de veroordeelde die zone betreedt gaat alarm af bij de toezichthoudende instantie 
(o.a  Carich e.a. 2001, Molett e.a. 2001, McKay 2002). 
Ten slotte is in de VS in het najaar van 2005 in Florida - pionier en koploper op het 
gebied van elektronische volgsystemen - onlangs de Jessica Lunsford Act 
aangenomen, wat inhoudt dat plegers van een pedoseksueel delict een minimumstraf 
van 25 jaar gevangenis opgelegd krijgen en daarna nog levenslang elektronisch 
worden gevolgd, als ze niet al een levenslange gevangenisstraf hebben gekregen (o.a. 
Miedema, 2006). 
In Engeland zijn enkele pilots verricht met veelplegers die zich schuldig hebben 
gemaakt aan relatief lichte delicten. Alleen de passieve en hybride vormen zijn tot nu 
toe in Engeland toegepast. Knelpunten die in Engeland 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 (Miedema & Post 2006).  
 
In Nederland zijn onlangs op verzoek van de Dienst Justitiële Instellingen (DJI) 
enkele pilots met het volgsysteem verricht door TBS-klinieken. De bedoeling was om 
het actieve elektronische volgsysteem tijdens het verlof uit te testen. Door technische 
mankementen hebben uiteindelijk niet veel TBS-gestelden tijdens hun proefverlof 
werkelijk deelgenomen aan de pilot.16 Wel is de enkelband gedragen en getest door 
verschillende medewerkers van de TBS-instellingen. Uit de test kwam naar voren dat 
de locatie van de enkelbanddragers niet altijd exact is te traceren: als men zich 
bijvoorbeeld in de metro of een winkelcentrum bevindt, is geen GPS-ontvangst 
mogelijk (de zogenaamde ‘blind spots’). Daarnaast blijkt de apparatuur 
storingsgevoelig te zijn en kan het systeem eenvoudig gesaboteerd worden door 
bijvoorbeeld een stukje zilverfolie om de zender heen te wikkelen of de band door te 
knippen. Of de TBS-gestelde zich dan in een voor hem toegestane ruimte bevindt of 
echt op de vlucht is, is voor de toezichthouder dan niet direct na te gaan. Dat maakt 
het actieve volgsysteem zeer arbeidsintensief, bij elke melding moet immers wel door 
de kliniek actie worden ondernomen terwijl het vaak gaat om foutmeldingen.  
Kortom. Als een TBS’er met enkelbandje om tijdens zijn verlof wil ontsnappen kan 
dat gemakkelijk; het systeem is niet waterdicht en kan eenvoudig worden 
gesaboteerd. In die zin draagt het elektronische volgsysteem niet bij aan beveiliging 
van de maatschappij tegen recidivegevaar van TBS-gestelden. Wel kan het passieve 
volgsysteem volgens medewerkers van TBS-instellingen als hulpmiddel dienen bij 
behandeling, om naleving van afspraken te controleren en als extra stok achter de 

                                                 
16 Die mankementen hadden onder meer te maken met de software, de ongunstige ligging van de TBS-instellingen (geen 
ADSL, slechte ontvangst van de GPS-signalen bij sommige instellingen door storende werking van bijvoorbeeld 
vliegtuigbakens van Schiphol en de NAVO), problemen met de slaapstand van de locator op plekken waar geen 
ontvangst was.   
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deur om zich aan de regels te houden. Dit zagen we al bij de 
toepassingsmogelijkheden van elektronisch toezicht in de paragraaf hiervoor.  
Het veronderstelde mechanisme, namelijk dat het elektronische volgsysteem ertoe 
leidt dat ondertoezichtgestelden op elk willekeurig moment gevolgd en gespot 
kunnen worden,  waardoor direct kan worden ingegrepen als dat nodig is, blijkt door 
de uitvoeringsproblemen in de praktijk niet werkzaam te zijn.  
 
4.1.3 Polygraaf / leugendetector 
 
In verschillende toezichtsprogramma’s die specifiek gericht zijn op 
zedendelinquenten wordt gebruik gemaakt van de polygraaf. Meestal wordt de 
polygraaf ingezet als hulpmiddel bij intensieve supervisie tijdens voorwaardelijke 
invrijheidstelling van veroordeelde zedendelinquenten (o.a. McKay 2002; Molett e.a. 
2001).  
De polygraaf wordt sinds eind negentiende eeuw gebruikt e wordt ook wel 
leugendetector genoemd. De polygraaf meet fysiologische activiteit die geassocieerd 
is met het autonome zenuwstelsel. Kort gezegd meet de polygraaf de opwinding die 
gepaard gaat met bedrog. Dit wordt afgemeten aan de ademhaling, cardiovasculaire 
activiteit –activiteit van het hart en de bloedvaten- en huidweerstand (aan de hand 
van de hoeveelheid transpiratie). Er is veel controversie over de polygraaf met 
betrekking tot accuraatheid, toepassing en het interpreteren van de resultaten.  
Ondanks de vele kritieken is het de laatste tien jaar een algemeen geaccepteerd 
hulpmiddel geworden bij behandeling van zedendelinquenten in de Verenigde 
Staten. Hier wordt de polygraaf niet zozeer gehanteerd als middel voor de opsporing 
van delicten, maar in een therapeutische context samen met andere hulpmiddelen. 
De focus ligt dan met name op het betrekken van de persoon bij de behandeling en 
gedragsverandering (Madsen e.a. 2004).  
 
Gebruik van de polygraaf 
In 1998 waren er in de Verenigde Staten 35 staten die de polygraaf gebruikten. De 
polygraaf wordt vaak gebruikt naast zelfrapportage door de zedendelinquenten. De 
meest gebruikte methode is de Control Question Test (CQT). Hierbij worden 
controlevragen en relevante vragen gesteld. De fysieke reactie van de geteste persoon 
op controlevragen wordt vergeleken met de reactie op relevante vragen (vragen die 
betrekking hebben op ongepast seksueel gedrag bijvoorbeeld). Verwacht is dat 
iemand die liegt sterker reageert op de relevante vragen.  
Er zijn drie toepassingsmogelijkheden van de polygraaf (Branaman & Gallagher 
2005): 
1. Instant offense polygraph test: hiermee wordt gepoogd kennis te achterhalen over 
een specifiek delict; 
2. Maintenance polygraph test: hier wordt de test bijvoorbeeld elke zes tot twaalf 
maanden toegepast, het maakt deel uit van een toezichtsprogramma na vrijlating;  
3. Sexual history disclosure polygraph test: hier wordt de test gebruikt om de 
informatie die bekend is over het seksuele verleden van de geteste persoon te 
completeren.   
 
In de meeste staten in de VS gelden de resultaten van een test met de polygraaf niet 
als zelfstandig bewijs. Wel kan het dienen als ondersteuning van de 
getuigenverklaring van een expert. Meer gewicht wordt over het algemeen aan de 
polygraaf toegekend door behandelaars en reclasseringsambtenaren.  
 
Veronderstelde mechanismen 
Uit de literatuur komt naar voren dat de polygraaf, met name nadat een veroordeling 
heeft plaatsgevonden, in combinatie met een behandelprogramma afschrikwekkend 
kan helpen. De zedendelinquent zal, door tussenkomst van de polygraaf, wellicht 
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minder snel probleemgedrag vertonen. Zo neemt de kans op recidive af. De 
achterliggende theorie is dat wanneer iemand denkt ontdekt te zullen worden, hij zal 
vermijden in problematische situaties terecht te komen. Voor deze theorie is echter 
vooralsnog weinig ‘hard’ bewijs beschikbaar. 
Er zijn drie factoren die bijdragen aan het toegeven van delicten door verdachten 
(Madsen e.a. 2004): 
1. De perceptie van de verdachte van de zwaarte van het verzamelde bewijs tegen 
hem; 
2. Externe druk (angst voor in hechtenis geplaatst worden bijvoorbeeld); 
3. Interne druk (een schoon geweten willen hebben). 
De eerste factor wordt als belangrijkst beschouwd. De polygraaf kan er met name toe 
bijdragen dat de eerste factor versterkt wordt waargenomen door de verdachte.  
 
Effectstudies 
De polygraaf is in veel staten in de VS een belangrijk hulpmiddel bij de behandeling 
van zedendelinquenten, maar geniet volgens Branaman en Gallagher (2005) een 
onterecht groot vertrouwen. Wanneer de polygraaf gebruikt wordt om kennis te 
verkrijgen/valideren omtrent een specifiek delict (de eerste toepassingsmogelijkheid 
van de opsomming hierboven) is de betrouwbaarheid het hoogst. Uit onderzoeken 
blijkt dat de polygraaf in dit geval een betrouwbaarheidspercentage heeft van rond de 
80%. Volgens Meijer en Merkelbach (2006) is de spreiding tussen studies echter 
aanzienlijk en is het onderzoek vooral gestoeld op naïeve proefpersonen die 
ongetraind zijn in tactieken om de polygraaf te misleiden.  
De betrouwbaarheid van de polygraaf wanneer hij op regelmatige basis wordt 
gebruikt (toepassingsmogelijkheid 2) en als middel om informatie over het seksuele 
verleden aan te vullen (toepassingsmogelijkheid 3) is weinig onderzocht.  
De polygraaf heeft, zo blijkt uit onderzoek, meer kans op vals positieven (de geteste 
persoon wordt onterecht beschouwd als leugenaar) dan vals negatieven (de geteste 
persoon wordt onterecht beschouwd als ‘waarheidsspreker’.    
De test met de polygraaf blijkt niet zo betrouwbaar te zijn bij sterk neurotische 
mensen en mensen met taal- of intelligentieachterstanden. Wellicht kunnen er 
habituatie-effecten optreden; gewenning aan de polygraaf bij frequentere toepassing 
leidt dan tot minder sterke fysiologische reacties.  
Er bestaat nogal verwarring over de juiste toepassing en validiteit van de polygraaf bij 
de mensen die er in de praktijk mee moeten werken. Dit blijkt uit een review van 
13.000 e-mail contacten (Branaman & Gallagher 2005). 
 
Grubin, Madsen en Parsons (2004) deden onderzoek naar de preventieve werking van 
de polygraaf. Ze onderzochten of het testen met de polygraaf resulteert in minder 
riskante gedragingen door zedendelinquenten. Hiertoe werd onderscheid gemaakt 
tussen een groep zedendelinquenten die op de hoogte werden gebracht van het feit 
dat ze na drie maanden getest zouden worden met de polygraaf en een groep 
zedendelinquenten die dat niet te weten kreeg. Beiden groepen kregen in ieder geval 
te horen dat na drie maanden hun gedrag besproken zou worden. De proefpersonen 
waren allen deelnemers aan een behandeling voor veroordeelde zedendelinquenten 
door de reclassering. De proefleiders gaven de proefpersonen te kennen dat wanneer 
ze bepaalde (foute) gedragingen zouden opbiechten, de proefleiders dit moesten 
melden aan de reclasseringsambtenaar. Slechts één persoon meldde voorafgaand aan 
de test aan de reclasseringsambtenaar dat hij de fout in was gegaan. Een aantal 
proefpersonen deden na de test onthullingen aan de reclasseringsambtenaar. Er 
bleek geen verschil te zijn in de ernst van het gerapporteerde gedrag tussen de twee 
groepen bij de eerste test met de polygraaf. Na deze meting werden beide groepen 
geïnformeerd dat er nog een test met de polygraaf gedaan zou worden, weer drie 
maanden later. Bij deze tweede meting was de ernst van het gerapporteerde gedrag 
door beide groepen minder. Bovendien werden bij de tweede test vaak al 

 33



 

voorafgaand onthullingen gedaan naar de reclasseringsambtenaar. Nu beide groepen 
de test eenmaal hadden ervaren, waren ze bij de een tweede test meer open naar de 
reclasseringsambtenaar. De leugendetector kan in dit geval beter beschouwd worden 
als hulpmiddel om de waarheid boven tafel te krijgen17, dan om leugens te 
achterhalen. Daarnaast is het idee dat zedendelinquenten die gemotiveerd zijn om 
iets aan hun problematische gedrag te doen de polygraaf als extra steun in de rug 
kunnen gebruiken, waar ongemotiveerde zedendelinquenten ontwijkend of negatief 
zullen reageren op de polygraaf.  
 
 
4.2 Registratie en notification van zedendelinquenten 
 
In de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Canada is er sinds een aantal jaren de 
mogelijkheid om veroordeelde zedendelinquenten in een landelijk registratiesysteem 
op te nemen. Het registratiesysteem wordt door de politie bijgehouden en in eerste 
instantie werden de gegevens in het registratiesysteem ook enkel toegankelijk geacht 
voor justitie en politie. Het primaire doel van een register was dat bij ontdekking van 
een nieuw gepleegd zedendelict de politie eerder verdachten zou kunnen vinden. De 
informatie uit de registers dient er zodoende toe bij te dragen dat de politie het 
publiek een betere bescherming kan bieden. 
Een stap verder dan enkel het registreren van gegevens van zedendelinquenten, is 
het openbaar maken van deze gegevens aan de gemeenschap (notification).18 In 
Amerika, waar sinds begin jaren negentig de zogenaamde community notification in 
veel staten is ingevoerd, is het inmiddels gemeengoed om publiek te informeren over 
zedendelinquenten die zich na vrijlating in de buurt hebben gevestigd.19 Notification 
ligt als het ware in het verlengde van registratie. Waar de registratie van gegevens van 
zedendelinquenten tot doel kan hebben om instanties als justitie en politie te 
informeren en hiermee te ondersteunen in hun functie, vindt notification in meer 
extreme vormen bijvoorbeeld plaats in de vorm van het openbaar maken van 
gegevens via internet.  
Er zijn verschillende modellen van community notification denkbaar zijn. Zo is het in 
sommige staten in de Verenigde Staten aan de zedendelinquent zelf om zich bekend 
te maken aan zijn buurt. Anderzijds is een mogelijkheid om de politie te laten 
bepalen of en zo ja, welke informatie over een zedendelinquent bekend wordt 
gemaakt.  
 
Wettelijk kader  
In reactie op de publieke onrust over zedendelinquenten zijn in een aantal landen 
wetten ingevoerd welke registratie van veroordeelde zedendelinquenten mogelijk 
maken. Voor de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Canada zal per land een korte 
beschrijving worden gegeven van het wettelijk kader van de registratie en 
notification.  
 
In de Verenigde Staten is een registratiesysteem voor zedendelinquenten ingevoerd 
in 1994, met de Crime Control and Law Enforcement Act. Deze wet verplichtte alle 
staten om een vorm van registratie van zedendelinquenten in te voeren. Op dit 
moment is in de Verenigde Staten op federaal niveau de Jacob Wetterling Act van 

                                                 
17 De leugendetector als ‘truth-facilitator’. 
18 Het inlichten van publiek over de aanwezigheid van veroordeelde zedendelinquenten is volgens Bedarf (1995) te 
beschouwen als een reactie op de ervaren mankementen van het registratiesysteem. Door gebrek aan mankracht en tijd 
zouden de registers in de praktijk niet goed worden bijgehouden of zouden ze veranderen in een ongestructureerde brei 
van informatie. Het publiek kan door de vrijgekomen informatie zelf bijdragen aan de beveiliging.  
19 Wegens het ontbreken van een adequate vertaling wordt de term ‘community notification’ gebruikt wanneer wordt 
gedoeld op het informeren van het publiek over de aanwezigheid van een veroordeelde zedendelinquent. Met de term 
‘community’ wordt overigens in de meeste gevallen gedoeld op de woonbuurt van een veroordeelde zedendelinquent.  
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kracht. Die verplicht de staten om informatie te registreren van zedendelinquenten 
met betrekking tot naam, verblijfplaats, geboortedatum, sofi-nummer, 
vingerafdrukken, een foto, justitiële antecedenten, voorwaarden bij vrijlating en 
datum en plaats van veroordeling. Daarnaast kan in de registratie ook informatie zijn 
opgenomen over andere zaken: het werkadres, autoregistratie, type ‘geprefereerde’ 
potentiële slachtoffers. 
Met name de gewelddadigere zedendelinquenten komen in aanmerking voor 
registratie. Denk hierbij aan plegers van delicten als verkrachting, sodomie en 
seksueel misbruik van kinderen. Delinquenten die zijn veroordeeld voor het 
aanbieden van kinderporno of kinderprostitutie worden niet in alle staten 
registratiewaardig geacht. Dit geldt ook voor de ‘lichtere’ zedendelicten, zoals 
potloodventen of exhibitionisme.   
Bij de aanvang van de voorwaardelijke straf en na (voorwaardelijke) vrijlating uit de 
gevangenis moeten veroordeelde zedendelinquenten zich melden bij de politie in de 
buurt waar zij zich willen vestigen. In de meeste staten hebben ze hier dertig dagen 
de tijd voor. Ook wanneer de veroordeelde zich slechts tijdelijk wil vestigen, is 
registratie nodig. Wanneer een geregistreerde zedendelinquent verhuist, moet hij de 
autoriteiten hiervan op de hoogte brengen. De meeste staten stellen registratie 
verplicht voor een bepaald aantal jaren, variërend van vijf jaar tot levenslang. In 
principe blijft de informatie altijd behouden, ongeacht of de registratieplicht 
verlopen is of niet. Slechts enkele staten kennen de verplichting de informatie te 
vernietigen nadat de registratieplicht verlopen is.  
 
Begin jaren negentig was Washington de eerste staat die door het aanvaarden van de 
Community Protection Act het selectief vrijgeven van informatie over 
zedendelinquenten aan het publiek mogelijk maakte. Sindsdien zijn er in veel meer 
staten mogelijkheden geschapen om informatie over zedendelinquenten vrij te geven 
aan het publiek. In Californië is Megan’s Law20 in 1996 ingevoerd. Hiermee zijn de 
mogelijkheden voor het informeren van het publiek vergroot. Zo kwam er een 
mogelijkheid om via de telefoon te achterhalen of een bepaald persoon geregistreerd 
staat als zedendelinquent. In alle staten in de VS zijn op dit moment 
registratiesystemen en notificationprocedures ingevoerd. De precieze invulling 
hiervan verschilt per staat. Zo is bijvoorbeeld in New Jersey een systeem dat uitgaat 
van een driedeling naar de mate van gevaar dat wordt toegeschreven aan 
veroordeelde zedendelinquenten. Hoe gevaarlijker de delinquent, hoe groter de 
verplichting van de overheid om (ongevraagd) informatie over de delinquent te 
verschaffen. Zo kan in het geval van een zedendelinquent die als zeer gevaarlijk 
wordt beschouwd, het vrijgeven van informatie  extreme vormen aannemen, 
bijvoorbeeld via aangeplakte, of huis-aan-huis verspreide folders voorzien van foto, 
verblijfplaats, werkadres, etc. Voor de inschatting van het gevaar zijn niet alleen de 
ernst van eerdere delicten van belang, maar ook de bereidheid van de delinquent om 
mee te werken met de reclassering en de al dan niet respectabele leefstijl. De 
vrijwillige medewerking van zedendelinquenten aan toezichtsprogramma’s wordt als 
het ware beloond door een betere bescherming van de privacy. Zoals reeds gezegd, 
de precieze invulling van de notificatie verschilt per staat. Zo is in Louisiana een 
pleger van seksueel geweld bij een slachtoffer jonger dan 18 jaar, verplicht om 
binnen een bepaalde straal alle bewoners op eigen kosten een briefkaart te sturen 
met informatie over zijn identiteit en het gepleegde delict (Leuw 2000).  
 
In Engeland maakt een landelijke registratie deel uit van de Sexual Offences Act uit 
2003. Het doel van de registratie is anders in de Verenigde Staten, in Engeland ligt de 
nadruk op registratie als startpunt voor het uitvoeren van toezichtarrangementen 
                                                 
20 Megan’s Law is vernoemd naar het 7-jarige meisje Megan Kanka, dat in 1994 werd verkracht en vermoord door haar 
overbuurman. Deze overbuurman bleek een historie aan seksuele vergrijpen te hebben, waar de ouders van Megan niets 
van af wisten.  
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door instellingen. De Sexual Offences Act 2003 maakt het mogelijk om langer toezicht 
uit te oefenen op zedendelinquenten dan bij andere delictplegers het geval is en 
maakt het ook mogelijk om belanghebbende instellingen (zoals scholen, werkgevers 
en jeugdwerkers) en te informeren en onder bepaalde voorwaarden ook van 
particulieren. Daarnaast maakt de notification order in Engeland het mogelijk om 
personen die zijn veroordeeld voor een ernstig zedendelict te verplichten zich aan 
bepaalde voorwaarden te houden, bijvoorbeeld het op gezette tijden melden bij de 
politie en het vertrekken van informatie over bijvoorbeeld het woonadres en de 
vakantiebestemming. De duur van de notification order hangt af van het delict en de 
straf of maatregel die is opgelegd. Bij ernstige gevallen kan deze van onbepaalde duur 
zijn. Bij minder ernstige gevallen wordt de notification order voor een bepaalde 
periode opgelegd: voor twee, vijf, zeven of tien jaar.  
 
In Canada verplicht de Corrections and Conditional Release Act (CCRA) het 
gevangeniswezen om informatie te verschaffen omtrent de identiteit en het criminele 
verleden van alle delinquenten (John Howard society of Alberta, 1999). Deze 
informatie wordt vrijgegeven ten behoeve van verschillende betrokken instanties 
(zoals de reclassering en de politie). De wet regelt ook de mogelijkheid tot notificatie 
van de politie wanneer een delinquent vrij komt (ook bij proefverlof). Verschillende 
provincies in Canada hebben de mogelijkheid gecreëerd tot het informeren van het 
publiek over de aanwezigheid van bepaalde veroordeelde delinquenten. Dit gaat 
meestal in de vorm van een adviescomité, dat bepaalde procedures kent voor 
bekendmaking van gegevens van delinquenten aan het publiek. Per provincie zijn er 
verschillen in de vereisten voor registratie. Sommige provincies richten zich bij 
registratie exclusief op zedendelinquenten, sommigen op alle zwaardere, 
gewelddadige delinquenten.  
In Brits-Columbia, bijvoorbeeld, wordt een risico-inschatting gemaakt van 
delinquenten die veroordeeld zijn voor een seksueel of gewelddadig delict tegen een 
kind. Op basis van de risico-inschatting wordt besloten of het bekend maken van de 
identiteit van de delinquent aan het publiek gewenst is. De bekendmaking van 
informatie geschiedt uiteindelijk via de politie.  
 
Verondersteld mechanisme 
De achterliggende veronderstelling bij het informeren van publiek is dat burgers een 
actieve rol kunnen spelen bij beveiliging van de maatschappij tegen gewelds- en 
zedendelinquenten. Het verspreiden van informatie leidt ertoe dat mensen zich 
kunnen ‘wapenen’ tegen delinquentie. Zo kunnen ouders hun kinderen beter in de 
gaten houden en beter instrueren, de sociale controle op gewelds- en 
zedendelinquenten zal als gevolg daarvan toenemen. 
In literatuur over notification worden door auteurs vraagtekens geplaatst bij dit 
veronderstelde mechanisme. Critici menen dat de het vrijgeven van informatie kan 
bijdragen aan verergering van psychosociale problematiek en sociale isolatie van de 
delinquent en daardoor de kans op recidive juist weer vergroot. Voort wordt er in de 
literatuur op gewezen dat bekendmaking van zedendelinquenten kan leiden tot 
onrust, paniek en eigenrichting. Tot slot wijze auteurs erop dat mensen de grootste 
kans lopen om seksueel misbruikt te worden door een bekende (vaak iemand uit de 
familie), terwijl notificatiewetten juist toezien op het bekend maken van onbekenden 
(Leuw 2000). Anderen brengen hier tegen in dat het vrijgeven van informatie de kans 
op een ernstig delict door een onbekende in ieder geval verkleint.  
Er zijn vooralsnog geen goede studies verricht naar het effect van registratie- en 
notificationwetten op recidive van gewelds- en zedendelinquenten.  
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Summary  
 

Outpatient supervision programs for forensic psychiatric patients after an 
intramural punishment or measure — A systematic review 

 
 
In the future outpatient supervision of offenders who have been placed under a 
hospital order may possibly contribute to reducing recidivism and preventing new 
victims and thus also lead to an improvement of mobility within the system of 
placement under a hospital order (terbeschikkingstelling), hereinafter “TBS”. For that 
reason, it is important to gain insight into the different forms of supervision in the 
Netherlands and in other countries and to gain insight into the possible effects of 
these supervisory programmes. This literature study is mainly based on publications 
on outpatient supervision for forensic psychiatric patients after an intramural 
punishment or measure. It is an inventory of supervisory programmes and their 
assumed operable mechanisms and evaluation studies of the programmes. The 
following questions served as a guideline: 
 
 1. Which forms of outpatient supervision for forensic psychiatric patients 

after a criminal measure or punishment are available in the Netherlands 
and in other countries? 

 2. On which presumed operable mechanisms is the outpatient supervision 
based? 

 3. What is known about the effectiveness of the supervisory programmes? 
 
This report gives answers to the questions posed above on the basis of a systematic 
review of publications, (policy) documents and studies. After a first broad selection of 
literature, 327 publications were requested for a second selection. 
Of these publications, 65 studies were ultimately chosen for this study. 
In this selection the difference between Dutch TBS offenders and forensic psychiatric 
patients in other countries was taken into account as far as possible. While in the 
Dutch TBS clinics a large part of the patients are persons with a personality disorder, 
in Anglo-Saxon countries these persons usually end up in “normal” prisons and are 
part of the regular prison population. Therefore, foreign literature on prisoners as a 
group can also relate to offenders with personality disorders. For that reason, when 
screening publications we always checked at which group the supervisory 
programme was specifically aimed. If the programme was intended for mentally 
disturbed offenders, serious violent and/or sex offenders, dangerous offenders or 
high-risk offenders (therefore TBS comparable groups), this literature was also 
selected for this review, even if the group being studied was part of the normal prison 
population. 
 
The supervision described in this publication can be sub-divided into two, non- 
mutually exclusive, types. The first type of supervision involves forms of aftercare and 
is partly aimed at re-socialisation and reintegration in society. The second type of 
supervision involves technical supervision, this includes both the use of technical 
means of observation (electronic supervision, electronic monitoring system,                   
polygraph) and registration of - in particular - sex offenders and informing local 
residents (notification). 
 
Aftercare 
In aftercare programmes intensive supervision is combined with treatment, therapy, 
care and social support in housing, employment, education and training, leisure 
activities and financial maters. The combination of control (security) and treatment 
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and support (re-socialisation) is, in our opinion, a prerequisite for effective aftercare. 
A number of elements that are important for a successful reintegration repeatedly 
recur in the literature on aftercare. Our basic assumption is that the following 
mechanisms underlie a successful aftercare: 
 
1: phased release 
2: active case management 
3: involvement of forensic psychiatric expertise 
4: observation and monitoring of behaviour and movements 
5: exchange of information 
6: involvement of the social environment 
 
Up to now, the effects of aftercare programmes for the forensic psychiatric patients 
have only been studied to a very limited extent. While studies have since been carried 
out into the effects of interventions on the regular psychiatric population and on the 
regular prison population, evaluation studies on interventions for this specific “TBS-
like” population have scarcely been conducted. To date, two qualitatively reasonable 
effect studies (from the United States and Canada) have shown that active case 
management (mechanism 2) as operable mechanism is possibly effective in reducing 
recidivism in mentally disturbed offenders. In addition to this, indications for 
evidence of the involvement of the social environment as operable element of 
aftercare (mechanism 6) were found in one study (from Canada). The remaining 
effect studies in this area (from Germany and Canada) were of insufficient quality in 
order to be able to draw concrete conclusions about the effectiveness of the 
evaluated programme in question. 
A concrete pronouncement on the effectiveness of aftercare cannot generally be 
made yet on the basis of the collected literature, as scarcely any qualitatively good 
studies on this type of supervision of TBS offenders or similar groups in other 
countries are available. In the literature and in the public debate the positive effects 
of aftercare are often considered as indisputable and “scientifically” proven. For the 
time being, there is little empirical support for this certainty. 
Perhaps the effects of supervisory programmes that are aimed at the regular prison 
population or the regular psychiatric population have been sufficiently studied. If so, 
then lessons may possibly be learned from this. For that reason, there will be a 
follow-up to this study. In the second part (that will be provided in the summer of 
2006), effect studies from the regular psychiatry and prison systems will be examined. 
We will look to see whether scientific evidence can indeed be found in these areas for 
the assumed mechanisms of aftercare that have been unravelled in this study. The 
question will then be under which conditions and in which context the mechanisms 
found, which play a part in the case of psychiatric patients and/or regular prisoners, 
can be applied to and can be operable for the forensic psychiatric population. 
 
Technical means of observation 
Most countries have set strict selection criteria for electronic supervision and as result 
of this relatively few prisoners are eligible for this form of supervision. In practice, 
this involves low-risk persons who are considered to have a very small chance of 
recidivism. For that reason, persons with a mental or personality disorder are often 
excluded from participating in electronic supervision in advance. 
In the Netherlands a pilot project on electronic supervision for TBS offenders in the 
transmural phase was recently started. Low-risk persons who can be counted on to 
stick to the agreements are eligible. Staff members of the clinics believe that 
electronic supervision could play a part in the regulation of the patients’ behaviour. 
Their assumption being that bad habits could be broken by means of the supervision 
and as a result of this, an actual change in behaviour would occur. Practically all 
effect studies into electronic supervision are focussed on the regular prison 
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population and not on the TBS-like group within the population. In one study from 
the United States the effect of electronic supervision on violent and sex offenders was 
specifically examined. This study showed that electronic supervision is not effective 
in reducing recidivism, but it did find indications for the belief that electronic 
supervision has a favourable effect on the treatment of sex offenders. 
 
Electronic monitoring systems have been developed in a few countries in the judicial 
area in order to alleviate pressure on cell capacity and to save costs. Bottlenecks that 
have emerged in the implementation have to do with the labour intensiveness of the 
supervision, with the inaccuracies in the system in respect of determination of 
location and with the so-called blind spots: at many locations, in particular in the 
large cities, contact cannot be made with three satellites, as a result of which the 
location of the person in question cannot be registered. In the Netherlands a few 
pilot projects with the monitoring system were also carried out recently by TBS 
clinics. During the pilot project similar problems to those in the implementation 
were encountered. The system is not watertight and can be easily sabotaged. In this 
sense, the electronic monitoring system can contribute less to the protection of 
society against the danger of recidivism of TBS offenders than would perhaps seem at 
first sight. Staff members of TBS clinics do believe that the passive monitoring system 
can serve as a tool for treatment, checking compliance with agreements and as an 
extra incentive to comply with the rules. 
 
The polygraph (lie detector) is sometimes used, particularly in the United States, in 
supervisory programmes that are specifically aimed at sex offenders. It is assumed in 
the literature on the polygraph that the polygraph in combination with a treatment 
programme can have a deterrent effect on account of the fear of discovery of the 
undesirable problem behaviour. For the time being, there is no scientific evidence for 
this assumption: no study has been carried out into the effect of the polygraph on the 
recidivism of sex offenders. Studies have revealed that the polygraph may possibly 
have a favourable effect on sex offenders who are motivated to change their problem 
behaviour. The polygraph could perhaps be considered in their case as extra 
encouragement. In the case of unmotivated sex offenders on the other hand, the 
polygraph will have little or no effect on the treatment, as they respond aberrantly or 
negatively to the polygraph. 
 
Registration and notification 
For a number of years several countries have been recording the names and 
addresses of convicted offenders in a national registration system. While the 
registration of the data of offenders can be aimed at informing agencies such as the 
justice authorities and the police and thus support them in the exercise of their 
functions, notification involves disclosing information about, in particular, sex 
offenders to a larger public. It is assumed that the release of information will enable 
“ordinary” citizens to also play a part in the protection of the community against sex 
offences. Knowledge of a sex offender will increase the social control of sex offenders, 
parents will be able to keep a better eye on and instruct their children and this will 
thereby lead to an increase in safety. For the time being, no studies have been carried 
out into the effects of registration and notification on the recidivism of (sex) 
offenders. 
 
It can be said in conclusion that in several countries various initiatives have been 
developed and implemented for supervision of TBS offenders and comparable 
groups, but that for the time being there is very little empirical support to be found 
for the, often considered indisputable, effects of long-term supervision. Effect studies 
in other sub-areas will have to be consulted in order gain a better insight into the 
possible operability of the assumed mechanisms. 
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Bijlage 1 Schema tweede selectie literatuur 
 
 
 Vraag Antwoord 

 Algemeen  

 Nummer artikel  

 Beoordelaar  

 Auteur(s) + jaartal  

 Titel  

 Taal artikel  

 Betrokken land  

 Over het artikel  

1. Type publicatie  

 • Globaal overzichtsartikel J / N 

 • Wetenschappelijk onderzoek J / N 

 • Meta-analyse J / N 

 • Extensive review (narratief) J / N 

2. Beschreven populatie   

 • forensisch psychiatrische 

patiënten  

J / N 

 • psychiatrische patiënten J / N 

 • delinquenten J / N 

 • anders, namelijk  

3. Omschrijving toezichtprogramma/ 

het interventie programma?  

• ja, ga naar vraag 5 

• nee, ga naar vraag 11 

J / N 

4. Volgt het programma op een 

(intramurale) straf/maatregel? 

J / N 

5. Omschrijving inhoud 

toezichtprogramma/ het 

interventieprogramma? 

J / N / summier 

6. Toezichtprogramma extramuraal? J / N 

7.  Welke cel? 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 
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8. Opnemen in researchsynthese? J / N / reserve 

 • Indien ja, prioriteit J / N 

 • Indien nee, waarom niet?  

9. Nuttig voor internationale studie? J / N 

10. Opmerkingen?  
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Bijlage 2 Samenvatschema 
 
 
0.   Algemeen 
1 Nummer (endnote)  
2 Land / Staat  
3 Auteur(s)  

 
4 Type publicatie: 

1. overzicht van 1 of 
meerdere      
    toezichtprogramma's 
2. effectstudie 
3. evaluatieonderzoek 
(minder hard) 
4. review 
5. opiniërend stuk / 
discussiestuk 
6. beleidsstuk 
7. presentatie 
8. brief 
9. anders, nl.  

 
 

5 Beschrijving 
toezichtprogramma? (zo ja, 
blok A invullen) 

 

6 Evaluatie 
toezichtprogramma? (zo ja, 
blok B invullen) 

 

7 Beschrijving mechanismen? 
(zo ja, blok C invullen) 

 

 
A.    Soort toezichtprogramma 
8 Naam programma  

 
9 Maatregel / juridische 

context 
 
 

10 Betrokken organisatie(s)  
 

11 Beschrijving inhoud 
programma: 
Denk aan: doelgroep 
programma, doel 
programma, duur 
programma, 
contactmomenten,contactp
ersonen,   
 
 

 

12 Conclusie onderzoek  
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13 Elementen:  
1.controle 
2. behandeling 
3. begeleiding 
4. zorg 
 

 
 

 
B.    Beschrijving van  
(effect-)onderzoek / evaluatie 
14 Gebruikte methoden / 

onderzoeksdesign 
 
 

15 Onderzoeksvraag  
 

16 Onderzoeksgroep: 
Denk aan: 
steekproefgrootte, man-
vrouw verhouding, 
(gemiddelde) leeftijd, duur 
deelname, anders, nl.  
 
Controlegroep?  
Zo ja, beschrijf 

 
 
 
 
 
 
 
 

17 Indicatoren voor succes / 
falen van het programma?  
Welke uitkomstmaat wordt 
gebruikt? 
 

 

18 Resultaten  
 

 

19 Wie heeft het onderzoek 
uitgevoerd? 
(ontwikkelaars/uitvoerders 
van het programma?) 
 

 

20 (Eventueel SMS Score) 
 

 

21 Worden aanbevelingen 
gedaan? Welke? 
 

 

 
C.    Mechanismen 

22 valt uit publicatie 1 of 
meerdere mechanismen te 
destilleren? 

 

23 welke veronderstelde 
mechanismen treden op? 

 

24 wat is de context 
waarbinnen de 
veronderstelde 
mechanismen optreden? 
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