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Voorwoord 

Zijn moeder dronk, met zijn vader had hij altijd 
ruzie. Op tien-jarige leeftijd wordt hij in een internaat 
geplaatst. Zijn moeder overlijdt als hij zeventien jaar 
oud is, zijn vader ziet hij nooit meer. Hij hoort 
stemmen, ook als hij alleen is. Hij wordt opgenomen 
in een psychiatrisch ziekenhuis. Dan steekt hij zijn 
huis in brand. Tbs volgt. Na ontslag uit de inrichting 
leidt hij het leven van een 'thuisloze'. Over een 
levensloop als deze zijn vele verhalen mogelijk; twee 
daarvan hebben vergaande consequenties. Vanuit het 
oogpunt van justitie is er een gevaarlijke brand 
gesticht en wordt de levensgeschiedenis beoordeeld 
op mate van schuld c.q. toerekening en de noodzaak 
van beveiliging van de samenleving. Vanuit het 
oogpunt van geestelijke volksgezondheid heeft een 
psychisch gestoorde persoon als gevolg van zijn 
ziekte een brand gesticht en heeft deze hulp nodig. 

Deze tegenstelling, die in Justitiële Verkenningen 
vaker aan de orde is gesteld (zie bijvoorbeeld JV2, 
1991 over 'Dwang in behandeling'), leidt in het beleid 
tot dilemma's en in de praktijk tot wrange situaties. 
Wie zorgt er voor ontslagen tbs-gestelden, en wat te 
doen met de psychisch gestoorden in de gevange-
nissen? Wie doet wat en waarom met de 'grensge-
vallen' tussen ziek en gezond, tussen een leven in 
vrijheid en onder dwang, tussen crimineel en 
gestoord, tussen zielig en slecht? En, wie betaalt er 
voor de zorg? Over deze problemen handelt het 
advies Forensische psychiatrie en haar raakvlakken dat 
dit jaar door de Nationale Raad voor de Volksge-
zondheid werd uitgebracht. 

In het NRV-rapport, waarvan in dit themanummer 
een samenvatting is opgenomen, wordt ervoor gepleit 
de genoemde tegenstellingen te overstijgen door de 
ontwikkeling van een regionaal geïntegreerde behan-
deling van, wat worden genoemd, 'ernstig gestoorde 
en agressieve psychiatrische patiënten'. Het redeneren 
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vanuit gevestigde instellingen en tegenstellingen dient 
plaats te maken voor een 'functiegerichte 
benadering': de vraag 'waar wordt behandeld' dient 
te volgen op de vraag 'wat wordt er behandeld en met 
welk doel', in plaats van andersom. De rationale 
achter deze voorstellen wordt door B. Stoelinga en P. 
Vos van de NRV uiteengezet in het inleidende artikel 
op dit themanummer. 

De zes bijdragen die daarna zijn opgenomen zijn 
bewerkingen van lezingen die werden gehouden op 
de symposiumdag 'Forensische psychiatrie: ver van 
huis?'. Deze dag werd op 4 juni van dit jaar door de 
NRV georganiseerd naar aanleiding van de 
verschijning van genoemd advies. Het doel van de 
dag was het advies te doordenken in beleid en 
praktijk. Van beleidszijde werd er gereageerd door 
vertegenwoordigers van WVC en Justitie. De 
WVC-medewerkers N.C. Oudendijk en C.F.A.M. Kat 
achten het belangrijk dat in het rapport duidelijk 
wordt gemaakt dat de zorg rond forensisch-psychi-
atrische patiënten onderdeel uitmaakt van het 
algemene veld van geestelijke gezondheidszorg. Het 
advies is vanuit een patiëntenperspectief geschreven 
en vormt een uitnodiging aan het veld om zelf vorm 
te geven aan een integrale benadering van de foren-
sisch-psychiatrische patiënt. 

C.E.C. Droogendijk en L.C.M. Tigges van Justitie 
zijn daarentegen van mening dat de forensische poot 
van het probleem enigszins onderbelicht blijft in het 
rapport. In het advies wordt het plegen van delicten 
ten onrechte een 'willekeurig' en 'toevallig' criterium 
voor behandeling genoemd. In het tbs-veld zijn 
personen opgenomen die 'een gevaar opleveren voor 
de samenleving'. Dit betekent over het algemeen dat 
deze personen weinig gemotiveerd zijn voor behan-
deling en een 'laag probleembeser hebben. Daarbij 
komt dat de tbs-populatie steeds zwaarder wordt; in 
negentig procent van de gevallen is sprake van 
(bedreiging met) geweld. Het feit dat deze situatie 
specifieke eisen stelt aan behandeling en beveiliging, 
neemt niet weg dat onder andere in de nazorg van 
tbs-gestelden het ggz-circuit een grote rol kan spelen. 

In de daaropvolgende vier bijdragen wordt vanuit 
verschillende instellingen in het veld bekeken hoe 
deze (kunnen) vormgeven aan het door de NRV 
beoogde circuit. In de eerste plaats wordt nagegaan 
wat zogenoemde 'beschermende woonvormen' 
betekenen voor onderhavige groep personen. In 36 
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regio's wordt in 140 woningen aan ruim drieduizend 
personen onderdak en begeleiding aangeboden. Tien 
tot vijfentwintig van hen kunnen forensisch-psychi-
atrisch worden genoemd; de behoefte aan plaatsen is 
echter groter. De beschermende woonvormen 
begeleiden ontslagen tbs-gestelden de overgang van 
een gesloten naar een open systeem, van een beveili-
gings naar een begeleidingsklimaat. Voor de plaatsing 
en het verblijf is veelvuldig contact tussen 
tbs-inrichting en woonbegeleider van belang. 

J. Dietvorst doet vervolgens verslag van de 
langdurige en hevige discussie in de Utrechtse Riagg 
over de behandeling van delictplegers. Volgens de 
auteur zou de achtergrond van de vele bezwaren van 
psychotherapeuten wel eens kunnen zijn dat deze zich 
nauwelijks kunnen of willen identificeren met 'slechte' 
patiënten. Hoe het ook zij, na ruim drie jaar discussie 
zijn de eerste behandelingen van daders begonnen. 
Daartoe werd, in overleg met de reclasseringsver-
eniging Utrecht, een protokol voor `daderhulpver-
lening' opgesteld. Het gehele behandelaanbod wordt 
opengesteld voor een zo groot mogelijke justitiële 
doelgroep. Met de `dader/patiënt' wordt bij de 
aanvang van de behandeling een contract opgesteld. 
Protocol en contract zijn als bijlagen opgenomen. 

In de laatste twee artikelen wordt verslag gedaan 
vanuit twee instellingen die reeds sinds jaar en dag te 
maken hebben met de problematiek van psychisch 
gestoorde delinquenten: de reclassering en het Huis 
van Bewaring. J.A. van Vliet informeert over het 
Sociaal Psychiatrisch Reclasseringswerk, dat naar zijn 
mening een centrale rol kan spelen in de regionale 
forensisch-psychiatrische circuits. In dat verband wijst 
hij erop dat in dit reclasseringswerk niet zozeer sprake 
is van 'vertrouwensrelaties' met cliënten, maar van 
'betrouwbare' relaties. Van het begin af aan dienen de 
uitgangspunten, afspraken en consequenties duidelijk 
te zijn. B. Bijker vertelt ten slotte over 'het drama' van 
de psychisch gestoorde gedetineerden in het Huis van 
Bewaring. Het gaat hierbij om circa tien procent van de 
bevolking, waarvan drie procent psychotisch kan 
worden genoemd. Het HvB staat machteloos tegenover 
personen 'die niet meer herkennen wat gewenst is'. Het 
gevolg is dat zij veelal heen en weer geslingerd worden 
tussen instellingen. De auteur bepleit minder aandacht 
voor het delict en meer voor de patiënt die gespeciali-
seerde hulp en behandeling behoeft en verwoordt 
daarmee opnieuw de inzet van het NRV-advies. 
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Van scheiding naar 

onderscheiding 

De verhouding tussen strafrecht en 
psychiatrie in praktijk en beleid 

drs. B. Stoelinga en drs. P. Vos* 

De praktijk van het beleid 

Wie spreekt over forensische psychiatrie, heeft het 
over een breed terrein. Ruime opgevat gaat het hierbij 
om alle situaties waarin recht(stoepassing) en psychi-
atrie direct met elkaar te maken hebben. De meeste 
publikaties onder het hoofd 'forensische psychiatrie' 
gaan echter over de ontmoetingsplaats of het 
kruispunt (Mooij, 1991) van psychiatrie en strafrecht. 
Er bestaat een omvangrijke hoeveelheid literatuur, 
bijvoorbeeld over het begrip 'ontoerekeningsvat-
baarheid', over de psychiatrische rapportage, over de 
strafrechtelijke maatregel van de terbeschikking-
stelling en - vooral de laatste tijd - over de rechtsbe-
scherming voor forensisch-psychiatrische patiënten. 
Deze wetenschappelijke literatuur moet worden 
onderscheiden van de - in veel mindere mate 
beschikbare - teksten op het vlak van beleid en 
organisatie. 

Dit artikel gaat, in het verlengde van het advies 
Forensische psychiatrie en haar raakvlakken van de 
Nationale Raad voor de Volksgezondheid (NRV, 
1991), over de praktijk van het beleid. Inzet van 
advies en artikel is het al jaren bestaande beleids-
adagium: 'algemeen als het kan, bijzonder als het 
moet.' Het gaat dan om de intentie om, meer dan nu 
het geval is, in de 'algemene' geestelijke gezond-
heidszorg (ggz) hulp te bieden aan forensisch-psychi-
atrische patiënten. Tot de algemene ggz behoren 

* De auteurs zijn werkzaam bij de Nationale Raad voor de 
Volksgezondheid (NRV), respectievelijk als secretaris van de 
commissie forensische psychiatrie en als plaatsvervangend 
algemeen secretaris van de NRV. Dit artikel is mede 
gebaseerd op de voordrachten die dr. J. Smilde en prof. 
T.E.D. van de Grinten hielden op het symposium Foren-
sische psychiatrie: ver van huis?Met dank aan dr. P. Ippel. 
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ondermeer de Regionale Instelling voor Ambulante 
ggz (Riagg), het Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis 
(APZ) en de Regionale Instelling voor Beschermd 
Wonen (RIBW). De vraag op welke wijze dit 
adagium beter in de praktijk gerealiseerd kan worden 
is niet uniek voor de forensische psychiatrie en niet 
uniek voor deze tijd. Iedere sector in de gezond-
heidszorg worstelt permanent met de vraag volgens 
welke principes de organisatie van de zorg zou 
moeten verlopen, hoe de mengverhouding tussen 
'algemeen' en 'bijzonder' moet zijn; hoe met andere 
woorden structuur en organisatie van de zorg de 
afstemming van het aanbod op de vraag kunnen 
verbeteren. 

Men moet zich hierbij wel heel goed realiseren dat 
het gaat om een beter passend aanbod. Het voorzie-
ningenpeil in Nederland is, in vergelijking met de rest 
van de wereld, van een hoog niveau. De afgelopen 
negentig jaar zijn echter voornamelijk gebruikt voor 
de oprichting van bijzondere, altijd intramurale, 
voorzieningen. Die zijn, gezien sommige kenmerken 
van sommige leden van de doelgroep ook - op 
enigerlei moment in de tijd - nodig. Maar niet voor 
altijd en niet voor iedereen. In Nederland zijn we nu 
op een punt aangekomen, dat we ons moeten 
afvragen of nog meer 'bijzonderheid' nodig is, of dat 
(met enige aanpassingen) meer in de 'algemene' 
(oftewel ambulante) geestelijke gezondheidszorg kan 
plaatsvinden. 

In dit artikel worden allereerst enkele kenmerken 
van forensisch-psychiatrische patiënten genoemd en 
worden enige globale werkprincipes geformuleerd die 
zich hiervan laten afleiden. Vervolgens wordt 
ingegaan op de wijze waarop patiënt en voorziening 
bij elkaar komen, of beter gezegd: juist niet bij elkaar 
komen. De kritiek is dat de voorziening, in plaats van 
resultaat, het begin is van het afstemmingsproces van 
vraag en aanbod. Daardoor bepaalt de bestaande 
organisatie meer de inhoud van de zorg, dan 
andersom. Hierdoor wordt de mythe als zouden er 
niet alleen justitie- en ggz-voorzieningen maar ook 
'justitie: en `ggz-patiënten' bestaan, bevestigd, wordt 
van het onderscheid in recht en psychiatrie een 
scheiding gemaakt en wordt afschuifgedrag in de 
praktijk gestimuleerd. 

Daarna wordt een van de kernproblemen 
beschreven. Degenen die met enige historische 
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hardnekkigheid moeilijk plaatsbaar worden genoemd 
zijn degenen die als grensgeval tussen ziekte en 
gezondheid en tussen vrijheid en dwang verkeren en 
die men al minstens honderd jaar liever concentreert 
op een of enkele plekken, dan verspreidt over het 
land. Om de structuur van de zorg beter te laten 
aansluiten op de gewenste strategieën, wordt tot slot 
een perspectief gepresenteerd dat bekend staat onder 
de naam 'functiegericht' of 'functioneel'. Met behulp 
hiervan wordt de aanzet tot een werkprogramma voor 
de jaren negentig ontworpen: een programmatisch 
georiënteerde zorg, primair regionaal georganiseerd 
en bestuurd door een 'joint venture' van Volksge-
zondheid en Justitie. 

Vraag en aanbod 

De 'vraag' naar forensische psychiatrie wordt niet 
zozeer bepaald door de behoefte van de patiënt - 
velen hebben in het geheel geen behoefte aan hulp -' 
maar ook en soms vooral door de behoefte van zijn 
omgeving en door de eisen die de samenleving als 
geheel stelt: de handhaving van de openbare orde en 
garanties voor de veiligheid van de burgers. In het 
advies Forensische psychiatrie en haar raakvlakken zijn 
verschillende praktijkbeschrijvingen opgenomen. 
Twee ervan worden hier als illustratie gebruikt. 

Casus 1 
'Man, dertig jaar, is jongste van vier kinderen en 

komt uit een Brabants gezin; hij heeft veel botsingen 
met vader als hij ongeveer tien jaar oud is en wordt 
dan in een internaat geplaatst tot zijn vijftiende jaar. 
Hierop volgend komt hij in een 'gesloten' instituut 
terecht. Zijn moeder is vanaf ongeveer zijn negende 
aan de drank. Ze overlijdt als hij zeventien is. Hij 
woont vanaf z'n achttiende jaar op kamers, hoort 
vanaf die tijd stemmen en wordt psychotisch. 
Opname in een psychiatrisch ziekenhuis volgt. Hij 
verkast vijf keer in viereneenhalf jaar tijd binnen 
psychiatrische settingen. Hierna woont hij twee 
maanden met een meisje samen. Als het uitraakt 
verlaat hij de woning en raakt aan het zwerven, als hij 
weer op kamers woont meldt hij zich bij een Riagg 
want de stemmen komen terug. Na brandstichting op 
zijn kamer volgt tbs. Na ontslag opnieuw in de thuis-
lozenwereld. Heeft een AAW/WAO-uitkering, zwerft 
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langs de passantenverblijven, is zeer argwanend.' 
(Projectgoep Slaaphuis, 1990) 

Casus 2 
'De heer C., een 53-jarige man met een chronisch 

waansysteem en een ernstig defect. Op de Foba 
(forensische observatie en begeleidingsafdeling, Huis 
van Bewaring Het Veer, Amsterdam) gedroeg hij zich 
correct en volledig gehospitaliseerd. Sinds negen jaar 
verbleef hij in een psychiatrisch ziekenhuis, de laatste 
jaren in een socio-woning. Wegens een verkrachting 
had hij een straatverbod in het dorp waar de kliniek 
ligt. Hij hield zich daar niet aan en wegens een 
nieuwe verkrachting werd hij gedetineerd. Hij werd 
veroordeeld tot een strafrechtelijke machtiging. 
Terugplaatsing naar het ziekenhuis was niet mogelijk 
vanwege de kans op herhaling van het delict. Het 
ziekenhuis had geen gesloten verblijfsafdeling. 
Ziekenhuizen in de buurt waren niet bereid hem op te 
nemen, omdat hij niet uit de regio kwam en omdat ze 
al een tekort aan chronische plaatsen hadden. Uitein-
delijk werd hij na een wachttijd van een jaar tenslotte 
in De Grote Beek (forensisch psychiatrische kliniek) 
geplaatst.' (Kuperus, 1990) 

Soms onderscheiden forensisch-psychiatrische 
patiënten zich van andere psychiatrische patiënten. 
Bijvoorbeeld wanneer zij een (ernstig) delict hebben 
gepleegd. In een aantal opzichten onderscheiden zij 
zich in weinig van andere psychiatrische patiënten: 
maatschappelijke handicaps, weinig begaafd, lastig in 
de omgang, zwakke sociale vaardigheden, geen werk, 
geen geld. Meestal hebben zij een leven achter de rug 
dat grotendeels werd doorgebracht in het - al dan 
niet vrijwillig gekozen - gezelschap van een hulpver-
lener, hetzij uit de justitie - hetzij uit de zorghoek. De 
casus maken bovendien duidelijk dat men op het ene 
moment 'forensisch' kan zijn (een delict gepleegd), 
het volgende moment weer niet en wellicht daarna 
weer wel. Ook deze overgangen in de tijd maken de 
afstemming van het 'aanbod' op de 'vraag' bijzonder 
moeilijk. 

Wat voor soort zorgaanbod laat zich uit deze 
patiëntkenmerken afleiden? In ieder geval zijn de 
volgende globale werkprincipes belangrijk. 
- Vroegtijdige signalering onder meer door vroeghulp. 
- Een frequent en intensief contact met de patiënt, 
waaronder ook contacten die niet vrijblijvend zijn; de 
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noodzaak van een individu-gerichte benadering 
binnen behandeling en verpleging. 
- Gestructureerde hulp, gekenmerkt door een hoge 
mate van eenheid van zorgverlener, zorgverlening en 
zorglokatie. 
- Aan alle aspecten van de probleemsituatie moet 
aandacht besteed worden en de analyse van die 
situatie vindt idealiter plaats voordat een concreet 
hulpantwoord geformuleerd wordt. De problematiek 
van de patiënt wordt zorgvuldig onderzocht en de 
resultaten worden verwerkt in een individueel plan van 
aanpak; 
- De hulpverlening volgt de patiënt door de tijd heen 
en haakt in op de wisselende zorgbehoeften van de 
patiënt en biedt soms behandeling, soms begeleiding, 
bescherming of verzorging. Soms zijn er perioden dat 
de hulpverlening niets anders kan doen dan contact 
houden met een cliënt. 
- De hulpverlener moet rekening houden met de 
culturele achtergrond van de patiënt. 
- 'Genezing' moet niet altijd centraal staan, maar 
waar mogelijk dient wel gestreefd te worden naar 
beëindiging van de zorg op grond van duidelijke 
behandelafspraken. 
- Revalidatie en resocialisatie (reclassering) zijn 
relatief belangrijk (in het algemeen: de nazorg); 
daarnaast moet het belang van opleiding en training 
(sociale vaardigheden) en van arbeid ten behoeve van 
de patiënt binnen het zorgarrangement niet onder-
schat worden: naast het emotionele, is ook het cogni-
tieve erg belangrijk. 

De (beleids)problemen 

Het probleem in de forensische psychiatrie is dat 
het in de inleiding genoemde beleidsadagium 
('algemeen als het kan, bijzonder als het moet') en de 
zojuist geformuleerde werkprincipes in de praktijk 
onvoldoende tot hun recht komen. Het aanbod is er 
in principe, de vraag ook, maar de twee komen niet 
op de gewenste wijze bij elkaar. Wat gaat er dan 
fout? Zoals in de inleiding werd gesteld, gaat het in 
dit artikel om de praktijk van het beleid, in casu de 
planning van het aanbod en de afstemming daarvan 
op de vraag. 

De fout in de planning van het aanbod zit, op de 
meest elementaire manier uitgedrukt, in de volgorde 
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die gebruikt wordt. Wanneer je de organisatie van de 
zorg wilt regelen, heb je te maken met enkele 
kernvragen: wat voor soort zorg is nodig (welke 
(professionele) activiteiten), hoe (op welke wijze) en 
waar (in wat voor voorzieningen) moet de zorg 
verleend worden en voor wie (voor welke gebruikers) 
is de zorg bedoeld? De vraag is dan: wat zet je 
voorop? Idealiter de soort zorg ('wat') en de 
doelgroep ('voor wie'). 

Echter, in de huidige organisatie van het aanbod 
staat de vraag naar het waar, de voorziening, voorop. 
Dit eindprodukt (ZFR, 1990) is niet het resultaat, maar 
het beginpunt van het afstemmingsproces en op 
grond van deze kant-en-klare eenheid rekent en 
handelt men. Dit werkt door in alle processen die 
voor de uitvoering van belang zijn: indicatiestelling 
en zorgtoewijzing, capaciteitsplanning en kwaliteits-
beleid, financiering, enzovoort. Er bestaat nu nog een 
absolute en rigide koppeling van het 'voor wie' aan 
het 'waar'. Deze koppeling draagt bij aan de mythe-
vorming rondom de gebruiker, faciliteert de scheiding 
tussen twee betrokken beleidsterreinen en stimuleert 
het afschuif- en doorschuifgedrag in de praktijk. 

Mythevorming 

Er bestaan sectoraal en institutioneel omschreven 
patiëntgroepen als `justitie-patiënten', `volksgezond-
heids-patiënten' en 'riagg-, apz-, fpk- enzovoort-
patiënten'. In werkelijkheid bestaan er geen mensen 
die aldus zinvol bestempeld kunnen worden. Het zijn 
voor indicatiestelling en plaatsing zinledige aandui-
dingen. Echter, de mythe wil dat deze patiënten 
bestaan en de suggestie alleen al bemoeilijkt de 
ontwikkeling van goede patiëntenzorg. Zo is de 
combinatie van (agressief) gedrag en (persoonlijk-
heids-)stoornis soms relevanter voor indicatiestelling 
en zorgtoewijzing dan de enkele constatering dat een 
delict aan- of afwezig is. Een deel van de psychi-
atrische patiënten dat een delict heeft gepleegd 
onderscheidt zich feitelijk in weinig van psychi-
atrische patiënten die geen delict hebben gepleegd, 
maar onvrijwillig op civielrechtelijke titel (namelijk 
inbeschikkingstelling, of rechtelijke machtiging) in de 
psychiatrie worden opgenomen. De civielrechtelijke 
sterk gedragsgestoorde en/of agressieve (zogenaamde 
sga-)patiënt wordt nu gekoppeld aan de gelijknamige 
sga-kliniek. De strafrechtelijke patiënt verblijft op 
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verschillende plekken, onder andere in de forensisch-
psychiatrische kliniek (fpk). 

Van de civiel- en strafrechtelijke patiënten wordt 
door sommigen gesteld dat het om 'twee heel 
verschillende groeperingen gaat. Sga-patiënten zitten 
geheel en al in het volksgezondheidscircuit, terwijl de 
fpk-patiënten in het grensgebied tussen volksge-
zondheid en justitie zitten (...) Beleidsmatig moeten 
deze twee patiëntenpopulaties als twee verschillende 
groepen worden gezien.' (Tweede Kamer, verga-
derjaar 1987-1988) Het probleem is nu dat deze 
groepen beleidsmatig dus als heel verschillend beoor-
deeld worden, maar dat in de praktijk de verschillen 
veel minder groot zijn. Er gaapt een grote kloof 
tussen de beleidspraktijk en de zorgpraktijk. 

Gescheiden beleidsterreinen 

De 'gebruiker' van de forensische psychiatrie is 
zowel patiënt, dat wil zeggen een zieke, te behandelen 
persoon, als wetsovertreder die wordt heengezonden, 
die een straf danwel een maatregel krijgt opgelegd. 
Wetsovertredingen behoren tot het specifieke terrein 
van Justitie, psychische stoornissen tot dat van de 
Volksgezondheid. Vanaf het moment dat een delict 
ook als een symptoom van een geestesstoornis kon 
worden beschouwd en men tezelfdertijd zowel delin-
quent als krankzinnig kon zijn (Goethals, 1990), is 
van een eenduidige verdeling in patiënten en crimi-
nelen geen sprake meer en zijn Justitie en Volksge-
zondheid in beleid en praktijk dus min of meer tot 
elkaar veroordeeld. De ervaring van de afgelopen 
decennia is echter dat deze veroordeling tot elkaar 
niet van harte gaat. Er is meer sprake van elkaar 
bestrijdende partijen die de lasten op elkaar proberen 
af te schuiven, dan van 'partners' die elkaar 
wederzijds aanvullen. 

De geschiedenis leert dat keer op keer, op meer of 
minder subtiele wijze (zie casus 2), dezelfde soort 
(lastige) gebruikers dan weer in het ene kamp 
('misdadige krankzinnige', 'delinquente psychisch 
gestoorde', `ggz-patiënt'), dan weer in het andere 
kamp ('krankzinnige misdadiger', geestelijk gestoorde 
delinquent, 'justitie-patiënt') gedefinieerd wordt. 
Eenzelfde doelgroep wordt dus op twee verschillende 
beleidsterreinen aangetroffen die nu eenmaal hun 
eigen, specifieke spelregels kennen. Het gedrag van 
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de arts, de duur, de aard en het doel van de behan-
deling, het aantal verpleegkundigen, enzovoort. Het 
zijn allemaal potentiële verschilpunten, terwijl de pa-
tiënt in beide gevallen volstrekt vergelijkbaar kan zijn. 

Verbijzondering 

De behoefte aan selectie en afbakening (de 'totaal 
andere doelgroep' en de 'unieke landelijke functie') is 
een universeel verschijnsel. In zijn algemeenheid 
hebben alle zorgsystemen de neiging hun cliëntèle te 
'sorteren' naar kenmerken die het verlenen van zorg 
doeltreffender maken of leiden tot gemakkelijker en 
bevredigender werk voor hulpverleners. Ten 
grondslag hieraan ligt de volstrekt natuurlijke neiging 
van elke organisatie om de omgeving, in het bijzonder 
de 'input' uit die omgeving, te beheersen. 
Op het terrein van de (forensische) psychiatrie is 
mede door de verschillen in hoofddoelstelling (bevei-
ligen/behandelen) de neiging tot het slaan van grens-
palen, historisch gesproken, erg groot. Er is een 
steeds verdergaande categorialisering en speciali-
sering van voorzieningen die alle een eigen indicatie-
gebied hebben. De grensgangers, degenen die net niet 
tot het indicatiegebied van de ene en net niet tot het 
indicatiegebied van de andere voorziening behoren, 
vallen tussen de wal en het schip. Om die voorzie-
ningen nog enigszins te sturen zijn in de loop van de 
jaren allerlei wetten en regels ontworpen. De verbij-
zondering daarvan heeft tot steeds meer formalisering 
en bureaucratie geleid. Beide aspecten hebben ten 
minste drie vervelende gevolgen. 
- Er is steeds minder 'natuurlijke' geneigdheid foren-
sisch-psychiatrische patiënten in de normale, 
reguliere zorgkaders te behandelen. De lastige 
patiënten horen altijd bij het indicatiegebied van de 
(gespecialiseerde) buurman. 
- Het afschuif- en doorschuifgedrag in de zorg neemt 
toe en daarmee het aantal patiënten dat tussen wal en 
schip geraakt, een positie die overigens soms ook 
moedwillig door de patiënt wordt opgezocht. 
- Een gerichtheid op voorzieningen of faciliteiten die 
op de lange duur verstarrend werkt en de flexibiliteit 
in de zorg (zorg op maat) niet bevordert. 
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Conclusie 

Het absoluut vastpinnen van gebruikers aan 
voorzieningen, en voorzieningen aan activiteiten die 
wel of niet mogen worden uitgevoerd, belemmert de 
ontwikkeling van het soort zorgaanbod zoals dat 
hiervoor genoemd is. Dit zorgaanbod verwijst naar 
een psychiatrie die alert reageert (voorzorg), die 
flexibel en individu-gericht is, die grensoverschrijdend 
té werk gaat (behandelen, verzorgen, wonen, 
opleiding), die de patiënt volgt, ook als die letterlijk 
of figuurlijk verhuist, die programmatisch is. Voor de 
betrokken patiënten leidt dit vastpinnen in heel wat 
gevallen tot inadequate zorg of in het geheel geen 
zorg. Voor de forensische psychiatrie geldt dat deze 
nu nog te veel los staat van de 'gewone' geestelijke 
gezondheidszorg, zodat de mogelijkheden voor conti-
nuïteit van zorg, voor- en nazorg, goede overgangen 
van de 'bijzondere' forensische naar de 'algemene' 
psychiatrie onvoldoende kunnen worden gebruikt. 

De grensgevallen 

Het zou natuurlijk niet juist zijn te stellen dat geen 
enkele patiënt bij de juiste voorziening aankomt of de 
juiste zorg krijgt. Zolang het gaat om goed te formu-
leren en af te bakenen problemen, vindt de 
afstemming tussen het 'voor wie', het `wat' en het 
'waar' met een redelijke mate van nauwkeurigheid 
plaats. Dit geldt bijvoorbeeld voor plegers van een 
ernstig delict die ter beschikking zijn gesteld en voor 
wie een behandelomgeving noodzakelijk is, zoals een 
forensisch-psychiatrische kliniek of inrichting voor 
terbeschikkinggestelden, met een voldoende veilig en 
voorspelbaar milieu. De indicatiestelling, zorgtoe-
wijzing en plaatsing is voor de 'harde kern' van de 
forensische psychiatrie - degenen waartegen de 
samenleving (duurzaam) beschermd moet worden - 
redelijk eenduidig en daar liggen dan ook niet de 
grootste afstemmingsproblemen. 

De directe koppeling van patiënt aan voorziening 
wreekt zich vooral wanneer het gaat om complexiteit 
en om meerduidigheid met betrekking tot stoornis, 
gedrag en delict waarbij de patiënt zowel bij de ene 
(algemene), als bij de andere (bijzondere), of net niet 
bij de ene (volksgezondheids) en net niet bij de 
andere (justitiële) voorziening past. Met enige histo- 
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rische hardnekkigheid zijn het deze grensgevallen, 
degenen die verkeren op de grens van ziekte en 
gezondheid en van vrijheid en dwang, die moeilijk 
plaatsbaar zijn: te 'ziek' voor de gevangenis, maar te 
'gezond' voor het psychiatrisch ziekenhuis, 'in 
'vrijheid' de tbs-inrichting verlaten, maar slechts 
'onder dwang' (verder) door de ggz geholpen kunnen 
worden. 

Ziek of gezond 1 

De discussie over de grens tussen ziek en gezond 
dateert van jaren her. In het begin van de eeuw ging 
het over de personen die tussen krankzinnigheid en 
onmaatschappelijkheid in staan, die hun activiteiten 
voortdurend richtten op verzet, ordeverstoring, het 
kweken van ontevredenheid en het aanbrengen van 
vernielingen. 'Verlos het geneeskundig gesticht van 
deze elementen die er historisch en praktisch niet 
horen en interneer ze, zoo nodig, in een bijzonder 
asiel, dat op hun behoefte is ingericht.' (Kat, 
geciteerd in Pouw, 1988) Vandaag wordt de discussie 
onder meer gevoerd aan de hand van de klinische 
diagnose 'persoonlijkheidsstoornis'. (APA, 1987) 
`Those patients who were diagnosed as suffering from 
a personality disorder behaved in a manipulative 
attention-seeking and annoying manner and they 
appeared to be in control of the suicidal urge. These 
patients were thus denied the benefits of being 
regarded as ill. They were also, however, denied the 
privilege of being regarded as normal'. (Van 
Leeuwen, 1990) 

Het onderscheid 'ziek' of 'gezond' heeft niet alleen 
voor de gebruiker belangrijke consequenties, bijvoor-
beeld in het vaststellen van de mate van schuld, maar 
ook voor de verstrekker van toekomstige zorg: 'ziek' 
betekent in Nederland doorgaans premie-gefinancierd 
op grond van 'een' Algemene Wet Bijzondere Ziekte-
kosten (AWBZ), 'gezond' betekent financiering uit de 
algemene middelen, de rijksbegroting, namelijk 
justitie. 

Vrijheid of dwang 

Ook de grens tussen de polen vrijheid-dwang, 
waarin het samenlevingsbelang een belangrijke rol 
speelt, is al lange tijd omstreden. Een voorbeeld is de 
kritiek die rond de eeuwwisseling bestond op het 
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ontslagbeleid van de gestichten. Eerst wanneer de 
rechter concludeerde dat een delinquent krankzinnig 
- dat wil zeggen volledig ontoerekenbaar - was, werd 
hij een zieke die in een krankzinnigengesticht moest 
worden geplaatst. Deze strafrechtelijk geplaatsten 
werden in de praktijk, op eenvoudig advies van de 
geneesheer, na enkele weken of dagen zelfs weer 
'hersteld' verklaard en in vrijheid gesteld. (Jelgersma, 
1902) 

Mede door de introductie van de Psychopaten-
wetten in 1928 veranderde deze situatie. De geestes-
zieke werd vanaf die tijd anders beoordeeld: 'niet 
meer als grond van het inroepen van verzachtende 
omstandigheden, waardoor de zieke niet of licht(er) 
gestraft werd, doch als legitimering van een continue 
controle, die wel niet als straf gedefinieerd mag 
worden, doch toch als effect heeft dat de zieke uit de 
samenleving verwijderd mocht worden.' (Goethals, 
1990) 

Langdurig uit de samenleving: akkoord, maar voor 
de meesten komt toch de tijd dat ze er ook weer in 
kunnen. De schatting is echter dat ongeveer vijftig 
procent van de tbs-gestelden na afloop van de tbs 
langdurig aangewezen zal zijn op een of andere vorm 
van geestelijke gezondheidszorg. (Kosto, 1990) Dit 
zou moeten gebeuren met behulp van een 
(civiel)rechtelijke machtiging, omdat de ex-terbeschik-
kinggestelde meestal niet vrijwillig van een vervolgbe-
handelaanbod gebruik zal maken. De rechter kan 
echter niet zomaar de opgeheven strafrechtelijke 
tbs-maatregel omzetten in een civielrechtelijke 
machtiging, omdat beide soorten machtigingen 
gebruik maken van eenzelfde soort gevaarscriterium 
(voor `anderen'). 

Spreiden of concentreren 

De dilemma's ziekte/gezondheid en vrijheid/dwang 
zijn beide al ten minste honderd jaar in de planning 
van de forensisch-psychiatrische zorg terug te vinden 
in de keuze tussen concentreren en spreiden. Het hele 
probleem in een notedop: een of enkele landelijke 
(justitiële of volksgezondheids)voorzieningen of alles 
'in de regio'? De geschiedenis leert dat niet alleen 
'functionele' motieven, zoals incidentie van de 
problematiek, verblijfplaats van de cliënt, de mate 
van bijzonderheid van de zorg, maar ook meer of 
minder dubieuze motieven, zoals het vermeende 
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gevaar voor 'besmetting', een rol bij de keuze 
speelden. Zoals in de inleiding al werd gesteld is in 
de afgelopen negentig jaar voornamelijk het concen-
tratieprincipe toegepast en wel in de vorm van de 
oprichting van enkele bijzondere, altijd intramurale, 
voorzieningen. Een echt dilemma is de keuze dus tot 
nu toe niet geweest! 

Een specifieke aanpak voor een specifieke patiënt 
op een specifiek moment wordt vertaald in een aparte 
en 'kant-en-klare' organisatie. Patiënt en voorziening 
worden zo op een te beperkt aantal factoren 
vastgepind. Tot die factoren behoort bijvoorbeeld niet 
alleen de noodzaak tot (fysiek) beveiligen, maar ook, 
op enigerlei moment in de tijd, de noodzaak de zorg 
dicht bij de leefomgeving van de forensisch-psychi-
atrische patiënt te verlenen, zodat bijvoorbeeld 
gezinstherapie, indien gewenst, mogelijk is. Het 
samenspel van al die factoren, zowel naast elkaar als 
na elkaar in de tijd, krijgt geen passende vertaling in 
de organisatie. Beveiliging betekent altijd 'concen-
tratie', hetgeen ten koste gaat van de nabijheid van 
een leefomgeving. 

Er zijn in Nederland nog nauwelijks mogelijkheden 
om op een veel individueler niveau te plannen en te 
financieren, geen mogelijkheden om specifieke 
opvangmogelijkheden voor specifieke patiënten 
binnen bestaande voorzieningen te organiseren en te 
financieren via een meer cliëntgebonden budget. Met 
behulp van zo'n flexibele koppeling zou meer dan nu 
het geval is de patiënt in de tijd gevolgd kunnen 
worden, waarbij de verschillende factoren kunnen 
wisselen naar intensiteit. Vergelijk het `Jolanda 
Venema-effect': geen overplaatsing, maar intensieve 
persoonlijke begeleiding en een werkplek in plaats 
van een isoleercel (die echter wel beschikbaar blijft). 
Op het terrein van de forensische psychiatrie kan men 
denken aan een intensiever gebruik van de 
'ambulante' tbs-maatregel en aan meer mogelijkheden 
van 'dwang en drang' in ambulante settingen, zoals 
die van de Riagg. 

Het functiegerichte perspectief 

Een directe koppeling van het 'voor wie' (de 
gebruiker) aan het 'waar' (de voorziening) en het 
vastpinnen van het 'waar' aan het 'wat' (professionele 
activiteiten) is dus niet te prefereren. Hoe zou de 
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koppeling tussen het 'waar', het 'wat' en het 'voor 
wie' dan wel moeten plaatsvinden? In de discussie 
over de organisatie van de zorg is de laatste jaren één 
antwoord op de vraag naar het meest bruikbare 
ordeningsprincipe bekend geworden: de functiege- 
richte of functionele indeling. De Nationale Raad voor 
de Volksgezondheid heeft zich in twee adviezen uitge-
sproken voor een functiegerichte en programmatische 
geestelijke gezondheidszorg. (NRV, 1989a,b) Ook het 
advies Forensische psychiatrie en haar raakvlakken is 
vanuit een functionele optiek geschreven. Behalve de 
NRV, heeft ook de Ziekenfondsraad (ZFR) geadvi-
seerd een meer functiegericht verstrekkingenstelsel 
ten behoeve van psychiatrische hulp te introduceren. 
Staatssecretaris Simons heeft zich uitgesproken voor 
een functiegerichte `pakketomschrijving' in de 
toekomstige 'moderne zorgverzekering voor iedereen' 
(Werken aan zorgvernieuwing, 1990). Hij borduurde 
daarbij voort op de suggesties die al in het rapport 
van de Commissie Dekker in deze richting werden 
gedaan. En ook de Tweede Kamer stelde zich 
herhaaldelijk op het standpunt dat er een 'functiege-
richt zorgstelsel' moest komen. Van een functionele 
ordening wordt verwacht dat men beter dan nu in 
staat is een passend hulpaanbod te waarborgen: zorg 
die flexibeler, meer op maat, samenhangender en een 
betere continuïteit garandeert. 

Wat vermag het functiegerichte? In een functiege-
richte ordening staat niet de vraag 'waar' de zorg 
wordt uitgevoerd (de voorziening) voorop, maar de 
vraag 'voor wie' de zorg bedoeld is. Op grond 
daarvan wordt bepaald welke professionele activi-
teiten, zogenaamde 'functies', voor deze mensen 
noodzakelijk zijn. Tot slot zijn er de voorzieningen 
die de functies uitvoeren. Het verschil in volgorde 
lijkt academisch, maar is het niet. Het toepassen van 
een functionele benadering in de zorgverlening heeft 
praktische gevolgen voor iedereen die bij de 
uitvoering betrokken is. 

Wet- en regelgeving 

De veranderingen in de wet- en regelgeving voor de 
zorgsector, de zogenaamde stelselherziening, die 
mede onder het kopje 'functiegericht' zullen plaats-
vinden, zijn ingrijpend. In de overheidsplannen zullen 
de huidige institutionele verzekeringsaanspraken - de 
verstrekkingen van hulp door of vanwege een Riagg, 
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APZ, of RIBW - zoveel mogelijk plaatsmaken voor 
functionele omschrijvingen, zoals behandelen en 
begeleiden. Zorgaanbieders kunnen op deze verstrek-
kingen 'intekenen' en daarover overeenkomsten 
afsluiten met ziektekostenverzekeraars. Dezen zullen 
niet langer een contracteerplicht hebben, wel een 
zorgplicht. In de overeenkomsten tussen zorgverze-
keraar en zorgaanbieder worden afspraken vastgelegd 
over aard, omvang, prijs en kwaliteit van de te 
leveren zorg. Het systeem van landelijke uniforme 
tarieven (Wet Tarieven Gezondheidszorg) zal worden 
afgeschaft. In zijn algemeenheid zal er op vele 
beleidsonderdelen sprake zijn van een ver doorge-
voerde deregulering. 
Onduidelijk is nog welke consequenties de 
wijzigingen in het stelsel van ziektekosten voor de 
(forensische) psychiatrie zullen hebben. Dat terbe-
schikkinggestelden in de toekomst hun polis moeten 
bestuderen om er achter te komen met welke 
tbs-inrichting hun ziektekostenverzekeraar een 
contract heeft gesloten, ligt niet voor de hand. Ook 
een aparte 'functionele' verstrekking forensische 
psychiatrie lijkt niet in de rede te liggen. 
Waarschijnlijk zullen delen van de forensisch-psychi-
atrische zorg die onder de verantwoordelijkheid van 
het Ministerie van WVC vallen, zoals de zogenaamde 
KZ-maatregel, de Gevangenismaatregel, de hulpver-
lening op grond van bijzondere voorwaarden, ook 
onder de nieuwe zorgverzekering gaan vallen. 

Zorginhoud 

Het functiegerichte heeft niet alleen betrekking op 
de wet- en regelgeving, maar ook op de zorginhoud. 
Tot slot van dit artikel worden - met die zorginhou-
delijke component als uitgangspunt - enkele beleids-
kwesties besproken, die essentieel zijn voor de 
werkprogrammering voor de jaren negentig van alle 
bij de forensische psychiatrie betrokken partijen. 
Achtereenvolgens komen aan bod: de programma-
tische uitvoering, de (primair) regionale organisatie en 
het nieuwe (be)sturingsconcept welke voor beide 
noodzakelijk is. 
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Programma 

Het systematisch samenstellen van homogene 
groepen van gebruikers en de voor hen noodzakelijke 
functies of activiteiten staat bekend onder de naam 
'programma'. Programma's vormen de schakel tussen 
vraag en aanbod, tussen inhoud en organisatie. Met 
het systematisch classificeren van cliënten naar min of 
meer homogene behoeften aan zorg (Leff, 1986; 
Maussart, 1989) is in de (forensische) psychiatrie nog 
niet zo veel ervaring opgedaan. Er zijn hooguit 
pogingen tot verkenning gedaan. Zo heeft de Advies-
groep Toekomstscenario ggz (NVAGG, 1990) zes 
programma's - waaronder een voor `gedragsstoor-
nissen' - geformuleerd, waarbij per programma is 
omschreven om welke doelgroep het gaat, welke 
activiteiten er deel van uitmaken, welke organisato-
rische randvoorwaarden er zijn om het programma 
adequaat uit te kunnen voeren en welke kwaliteits-
eisen er gesteld moeten worden. 

De in de adviezen Functies van de ggz omschreven 
functies (behandeling, begeleiding, verpleging, 
verzorging, bescherming) zijn voorbeelden van, in 
functionele termen omschreven, behoeften aan zorg. 
(NRV, 1989a/b) Voor de forensische psychiatrie zal 
men - explicieter dan voor de 'algemene' ggz in zijn 
geheel - ook de noodzaak tot (fysieke) beveiliging en 
de verschillende gradaties in de behoefte aan toezicht 
moeten betrekken. (Leff, 1986)' 

Een programmatisch georiënteerde (forensische) 
psychiatrie betekent een herwaardering van het 'wat' 
en het 'voor wie' in het proces van afstemming. 
Centraal in deze benadering staan probleembepaling, 
indicatiestelling - functiegericht, dat wil zeggen 
gericht op af te leveren activiteiten en faciliteiten - en 
zorgtoewijzing. Een van de eerste dingen die moet 
gebeuren is het ontwikkelen van een door Justitie en 
Volksgezondheid gezamenlijk ontwikkelde (regionale) 
indicatiestelling en plaatsing, uiteraard gekoppeld 
aan een registratiesysteem en idealiter ook aan 
case-management. 

De introductie van zorgprogramma's zou ook 
betekenen, dat men gemakkelijker nieuwe benade-
ringswijzen en methodieken inpasbaar maakt. Hier 
zou gedacht kunnen worden aan door de ggz te 
ontwikkelen nieuwe vormen van toezicht en 
begeleiding, bijvoorbeeld ten behoeve van de nazorg 
aan justitieklanten, niet in de klassieke beschermende 
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woonvorm, maar misschien wel als zelfstandig 
wonen. De geestelijke gezondheidszorg zal ook bereid 
moeten zijn om meer aspecten van dwang en drang 
en vooral ook van structurering toe te laten in de 
eigen gelederen. Allemaal randvoorwaarden voor een 
goede voor- en nazorg van forensisch-psychiatrische 
patiënten. Een programmatisch opgezette forensische 
psychiatrie veronderstelt wel dat er een veel grotere 
functionele, maar ook geografische nabijheid moet 
komen van onder meer reclassering en geestelijke 
gezondheidszorg, van districtspsychiatrie en sociale 
psychiatrie, van jeugdpsychiatrie en internaatszorg. 

Regio 

Het is tekenend dat in de Nederlandse gezond-
heidszorg het begrip 'regio' altijd gestaan heeft voor 
een 'werkgebied', een geografisch afgebakend gebied 
waarbinnen de instelling min of meer vrij spel heeft. 
Het is zinvoller regio te beschouwen als `verantwoor-
delijkheidheidsgebied' (catchment area), als een 
gebied waarbinnen een voorziening, of aantal samen-
werkende voorzieningen, verantwoordelijk is voor het 
opsporen en behandelen van alle daarvoor in 
aanmerking komende patiënten. 

Het beleidsadagium in de volksgezondheid is, zoals 
gezegd, al jaren: zo algemeen als mogelijk is, zo 
bijzonder als gewenst. Naar onze mening moeten 
forensisch-psychiatrische programma's niet gebaseerd 
zijn op het bijzondere, maar op het algemene. Behan-
deling en verpleging moeten primair binnen het 
regionale circuit van voorzieningen voor ggz plaats-
vinden, ook als het om bijzonder lastige patiënten 
gaat. De regionale partners treffen met elkaar voorzie-
ningen en maken hierover afspraken met de zorgver-
zekeraars. Is dit niet voldoende, dan kan een beroep 
gedaan worden op bovenregionale voorzieningen. Het 
zorgsysteem wordt dus van onderaf opgebouwd, 
waarbij het bijzondere een afgeleide is van het 
algemene. Het is overigens interessant dat binnen 
justitie ook een tendens van regionalisering, althans 
van decentralisering en van budgettering, gaande is. 

(Be)sturing 

Een programmatische forensische psychiatrie, 
primair regionaal georiënteerd, vraagt om een nieuwe 
bestuursconceptie, een nieuw bestuursmodel. Op veel 
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terreinen, vooral dat van zorg en welzijn, bestaan 
beleidsproblemen die samenhangen met het naast 
elkaar bestaan van zelfstandige besturingssystemen. 
Dit zijn als het ware autonome, autarkische beleids-
kolommen. Zo staat de kolom justitie naast de kolom 
volksgezondheid. Dit probleem bestaat binnen de 
forensische psychiatrie, maar natuurlijk ook binnen 
de verslavingszorg, de ouderenzorg en de gehandicap-
tenzorg. De problemen zouden misschien gedeeltelijk 
kunnen worden opgelost wanneer een op 
gezamenlijke verantwoordelijkheid gestoelde federa-
tieve bestuursconstructie zou ontstaan van justitie en 
volksgezondheid, met contracten als bindmiddel. 

Het uitgangspunt zou niet het integreren van de 
beleidsdoelstellingen van justitie en volksgezondheid 
moeten zijn. Die verschillen zijn legitiem en dat moet 
vooral ook zichtbaar gehouden worden. Het is alleen 
maar goed als op centraal niveau openbare orde en 
volksgezondheid beleidsmatig worden onderscheiden 
en als daar ook verschillende macro-budgetten 
binnen de rijksbegroting voor bestaan. Maar op de 
werkvloer, op het decentraal niveau, waar gemeente-
besturen, gevangenisdirecteuren, politiemensen, 
psychiaters, verpleegkundigen, ziekenhuismanagers 
en verzekeraars elkaar ontmoeten met de bedoeling 
overeenkomsten te sluiten, zal wel iets moeten veran-
deren. 

Men zou dan kunnen denken aan de bestuurscon-
structie die door de NRV is voorgesteld voor de 
verslavingszorg. (NRV, 1990) Een door verschillende 
partijen en beleidssectoren gedragen zorgsysteem, 
gefinancierd uit verschillende bronnen, een zekere 
vergelijkbaarheid in de verschillende versleutelings-
en allocatiesystemen, een herkenbare financiële 
ruimte voor de doelgroep, samenwerking rond deze 
punten van verzekeraars en andere financiers 
enerzijds en zorgaanbieders anderzijds. 

Centraal wordt dus onderscheiden tussen macro-
doelstellingen, zoals bestraffen/beveiligen en behan-
delen/beschermen; decentraal bestaat een bestuurs-
model gebaseerd op samenwerking. En onder dat 
regionale bestuursmodel worden programma's 
opgezet voor forensisch-psychiatrische patiënten, 
opgezet en uitgevoerd door justitie en volksge-
zondheid samen. Programma's die een mix zijn van 
beveiliging en risico, van 'care' en `cure'. Op die 
manier geeft een regionale en functionele benadering 
meer mogelijkheden om te voorkomen dat verschil- 
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lende sectoren in de samenleving hun last op elkaar 
afschuiven; meer mogelijkheden om praktische oplos-
singen te vinden zo dicht mogelijk bij de situatie waar 
de problemen zich voordoen. En, tot slot: meer 
mogelijkheden om consequenties te kunnen trekken 
uit de conclusie dat het onderscheid tussen psychisch 
gestoorde gedetineerden en gedetineerde psychisch 
gestoorden slechts relatief is. 

Noot 

' (Residentiële) `beveiliging' is 
bijvoorbeeld fysieke beveiliging 
en/of intensieve personeelsfor-
matie. De functie is bedoeld voor 
'gevaarlijke' personen: lhose who 
do not manifest the ability to 
control behavior dangerous to 
themselves or others'. (Leff e.a., 
1986) De functie `beschermen' 
wordt door de NRV omschreven 
als het aanreiken van hulpmid-
delen of faciliteiten om een 
bepaalde infrastructuur te kunnen 
garanderen voor die mensen die 
door hun psychiatrische handicap 
daar niet zelf over kunnen 
beschikken. Onder infrastructuur 
wordt verstaan: dagelijkse levens-
behoeften, huisvesting, dagactivi-
teiten, vervoer, enzovoort. (NRV, 
1989a) 
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Forensische psychiatrie en 

haar raakvlakken 

Samenvatting van het NRV-advies 

drs. B. Stoelinga* 

Een enkele inrichting schijnt dus voldoende en 
gewenscht; zij biedt voor ons land althans, de meeste 
kans, dat het vraagstuk der 'gevaarlijke' eene 
oplossing zal vinden, die aan de verwachtingen beant- 
woordt en dat het zal zijn een vooruitgang in de 
praktische psychiatrie (...). De praktijk doet dan 
uitspraak, langzamerhand, voet voor voet, in hoeverre 
de jeugdige misdadigers, zij, die in voorarrest twijfel-
achtige geestestoestanden vertoonen, de gevangenis- 
krankzinnigen, de groepen der misdadig-krankzin-
nigen en krankzinnige misdadigers, verder de 
genoemdschadelijken, de acute en chronische 
gevallen en welke categoriën men theoretisch nog 
verder wil onderscheiden, voor plaatsing in de annex 
in aanmerking komen. Of dan weer andere, verder 
strekkende bemoeiingen noodzakelijk zullen zijn, zal 
de toekomst leeren; op dit oogenblik is dit door 
niemand met eenige zekerheid te zeggen'.' 

Met dit citaat uit 1902 opent het Advies forensische 
psychiatrie en haar raakvlakken. Het maakt duidelijk 
dat er al heel lang problemen worden gesignaleerd in 
de opvang, behandeling, begeleiding en resocialisatie 
van psychiatrische patiënten die met politie/justitie in 
aanraking zijn gekomen. De combinatie (straf)recht 
en psychiatrie wordt doorgaans omschreven als foren-
sische psychiatrie. De problemen hebben onder meer 
betrekking op het onvoldoende aanwezig zijn van 
ambulante en intramurale ggz-hulp (onder andere 

Riagg en apz) en van duurzame beschermde 
huisvesting (onder andere ribw) voor, tijdens en na 
verblijf in het `justitie-circuit'. In het bijzonder gaat 
het om het ontbreken van: 

* De auteur is secretaris van de commissie Forensische 
Psychiatrie van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid 
(NRV). 
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- vroeghulp, crisisinterventie en verwijsmogelijkheden 
op het politiebureau; 
- behandelings- en begeleidingsmogelijkheden voor 
gedetineerden met psychische stoornissen binnen het 
huis van bewaring/gevangenis (te weinig 'geestelijke 
gezondheidszorg voor gedetineerden'); 
- behandelings- en begeleidingsmogelijkheden buiten 
huis van bewaring/gevangenis in de (intramurale) 
ggz; 
- voldoende mogelijkheden in de 'nazorg' (behan-
deling, begeleiding, wonen): na het huis van 
bewaring, de forensisch psychiatrische kliniek of de 
tbs-inrichting; 
- positief beleid (preventie) gericht op het voorkomen 
van het voortbestaan of het verergeren van probleem-
situaties (in het bijzonder voor jeugdigen die op het 
punt staan een zwervend bestaan te gaan leiden, 
verslaafd te raken, in de prostitutie te belanden of 
een criminele carrière op te bouwen). 

Parallel aan deze problemen bestaat er al langere 
tijd behoefte aan meer en betere verbindingen tussen 
het circuit van politie/justitie en dat van de 
geestelijke volksgezondheid. Deze (beleids)intentie is 
de reden waarom de NRV een commissie forensische 
psychiatrie heeft benoemd. Het Advies forensisch 
psychiatrie en haar raakvlakken fungeert als nota van 
uitgangspunten van waaruit verdere advisering zal 
plaatsvinden. De hoofdlijnen van dit advies worden 
hierna, onder de kopjes: patiënt, praktijk, plaatsing 
en perspectief, samengevat. Tot slot worden aan het 
eind van deze samenvatting de aanbevelingen uit het 
advies integraal overgenomen. Aan het eind van deze 
samenvatting is een lijst met 'beleidsvragen foren-
sische psychiatrie' opgenomen. Deze lijst werd aan de 
deelnemers van het ochtenddeel van het symposium 
'Forensische psychiatrie: ver van huis' gepresenteerd. 

Patiënt 

Forensisch-psychiatrische patiënten vormen geen 
homogene groep. Er bestaan onderling verschillen in: 
- aard en ernst van de psychische problemen (al dan 
niet gecombineerd met verslaving); 
- mate van sociale redzaamheid (wonen, werken, 
relaties); 
- gedrag dat sociaal (on)aanvaardbaar is; 
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— ernst van het gepleegde delict (en het gevaar voor 
herhaling); 

Combinatie(s) van deze factoren leidt tot verschil-
lende uitkomsten. Er zijn patiënten met 'lichte' 
psychische stoornissen, die een ernstig dodingsdelict 
hebben gepleegd en er zijn personen met 'ernstige' 
psychische stoornissen, die vastzitten wegens winkel-
diefstal of wegens schennis van de openbare orde. De 
ene patiënt is agressief, maar niet gevaarlijk; de 
andere rustig, maar onberekenbaar. Er zijn personen 
waarbij gedrag en stoornis samengaan en er zijn 
mensen met gedrag- en aanpassingstoornissen waarbij 
geen sprake is van een tegelijkertijd bestaande 
ernstige psychische stoornis. 

Naast verschillen zijn er ook overeenkomsten. Zo 
behoren psychiatrische patiënten die met 
politie/justitie in aanraking zijn gekomen voor het 
overgrote deel tot de mannelijke sekse, terwijl een 
toenemend aantal allochtoon is. In de praktijk 
worden ze ervaren als lastige, weinig gemotiveerde en 
moeilijk (be)handelbare personen in wie veel energie 
moet worden gestoken, terwijl daar vaak weinig 
(hulpverleners)eer aan te behalen is. Gemeenschap-
pelijk is ook, dat het contact met politie/justitie of 
volksgezondheid vanuit de patiënt gezien, een 
momentopname in zijn leven is: nu zwervend, morgen 
in de gevangenis, volgende week in het psychiatrisch 
ziekenhuis, daarna weer zwervend. Of: als 15-jarige 
onder toezicht van de justitiële kinderbescherming, 
als 18-jarige in contact met de psychiatrie en versla-
vingszorg en als 23-jarige in de tbs-inrichting. 

Duidelijk is, dat de complexiteit van met elkaar 
verweven factoren (gedrag, stoornis, delict, functio-
neren, geschiedenis) die in een individueel geval met 
enige moeite te herleiden en van elkaar te onder-
scheiden zijn, zich minder leent voor het doen van 
algemeen geldende uitspraken over ziekte en 
gezondheid. 

Praktijk 

De patiënt met de moeilijke (soms onmogelijk) te 
beantwoorden vragen die hem begeleiden, ziet zich 
geconfronteerd met twee beleidsterreinen, te weten 
justitie en (geestelijke) volksgezondheid. Deze twee 
beleidsterreinen functioneren van oudsher relatief 
gescheiden van elkaar en de blokkades tussen beide 
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zijn, zowel op bestuurlijk als uitvoerend niveau, hoog. 
Dit is, door de verschillende accenten in 
(hoofd)doelstelling, niet verwonderlijk. Bij traditie 
laat justitie zich leiden door het beveiligingsaspect 
van de samenleving. De aandacht is daarom vooral 
gericht op de ernst van het gepleegde delict en de 
geschatte kans op herhaling. Bij volksgezondheid is 
men primair georiënteerd op behandeling en resocia-
lisatie van de patiënt. Het accent ligt meer op de ernst 
en de aard van de psychische stoornis en de mate van 
sociaal functioneren. 

In de praktijk bestaat bij het management, de 
werkers en de gebruikers van de 'algemene' 
geestelijke gezondheidszorg (onder andere Riagg, apz, 
ribw) vaak een grote weerstand tegen forensisch- (en 
'ex-forensisch-') psychiatrische patiënten. Zowel het 
justitie-stempel, de aard van het gepleegde delict als 
het onmaatschappelijke gedrag (de agressie) spelen 
een rol. Er bestaat de neiging om de forensisch 
psychiatrische patiënt te zien als iemand die in alle 
opzichten 'bijzonder' is. Veel forensisch-psychi-
atrische patiënten onderscheiden zich echter in 
weinig van sommige andere psychiatrische patiënten. 

De algemene geestelijke gezondheidszorg schiet te 
kort wanneer zij geen plaats (meer) biedt aan voor 
behandeling weinig gemotiveerde, ernstig lijdende 
patiënten, aan patiënten die chaotisch zijn of aan 
patiënten voor wie het perspectief ontbreekt zich 
zonder blijvende begeleiding te reïntegreren in het 
eigen milieu. Voor deze psychiatrische patiënten kan 
het risico bestaan uit de maatschappij te worden 
gestoten, richting gevangenis. Daar krijgen zij alsnog 
een structurerende omgeving. Deze patiënten hebben 
dan niet met één, maar met twee draaideuren te 
maken: zowel van gezondheids- als van justitie-instel-
lingen. De terughoudendheid van de 'algemene' ggz 
leidt bovendien tot een groter wordend accent van de 
zorg binnen het justitie-circuit. Dit komt de resociali-
satie van patiënten niet ten goede. 

Plaatsing 

De verscheidenheid aan en ingewikkeldheid van 
problemen maakt het moeilijk om forensisch psychi-
atrische patiënten en de activiteiten die voor hen 
nodig zijn, scherp af te bakenen en te verdelen over 
kant-en-klare organisatorische eenheden. Toch is de 
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traditie om af te bakenen en grenspalen te slaan 
groot. Wanneer men echter, zoals nu nog gebeurt, 
groepen patiënten koppelt aan 'kant-en-klare' 
sectoren of voorzieningen, dan onstaan er meer 

' problemen dan er worden opgelost. Op de grenzen 
van de voorzieningen gaat het immers altijd mis. Altijd 
duiken er weer patiënten op die net niet bij de ene of 
net niet bij de andere voorziening passen. Deze 
'grensgangers' zijn net geen 'justitie' (te ziek voor de 
gevangenis), of net geen 'volksgezondheid' (te gezond 
voor het psychiatrisch ziekenhuis); horen net niet in 
een kliniek voor sterk gedragsgestoorde en/of agres-
sieve patiënten (delict gepleegd) of net niet in een 
forensisch psychiatrische kliniek (geen delict 
gepleegd); zijn te psychiatrisch voor de verslaaf-
denzorg en te verslaafd voor de psychiatrie. 
Natuurlijk is niet iedereen 'grensganger'. Echter, hoe 
complexer de problematiek hoe meer kans om tussen 
de wal en het schip te vallen. De grensgangers zijn 
voor een deel het produkt van de huidige structuur en 
organisatie. 

Perspectief 

De forensische psychiatrie staat nu nog te veel los 
van de reguliere ggz. Het gevolg is dat er onvol-
doende mogelijkheden zijn voor continuïteit van zorg, 
voor- en nazorg, goede overgangen van de 
'bijzondere' forensische naar de 'algemene' psychi-
atrie. Ook kan men onvoldoende in functioneel 
opzicht verwante zorgvormen in elkaars verlengde 
plaatsen. Door voortgaande sectoralisering en catego-
rialisering (iedere doelgroep zijn eigen voorziening en 
iedere voorziening zijn eigen indicatiegebied) is de 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid die nodig is 
voor een adequate zorg aan forensisch-psychiatrische 
patiënten naar de achtergrond verschoven. 

Echter, een beleid dat, anders dan in 1902, meer 
gericht is op spreiden dan op concentreren, meer op 
opbouw van onderop dan van bovenaf, niet alleen het 
bijzondere ziet, maar ook het algemene benadrukt, 
vereist wel een andere vorm van sturing, financiering 
en organisatie van de zorg. Het huidige `voorzienin-
gengerichte' systeem benadrukt meer de verschillen 
dan de overeenkomsten in de zorg. Het idee dat er 
voor iedere doelgroep een aparte voorziening is, 
bevestigt het beeld van 'de' in alle opzichten 
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bijzondere forensisch-psychiatrische patiënt. 
Beter is een sturingssysteem dat gebaseerd is op 

individuen, op voor hen noodzakelijke functies en 
programma's, dat regionaal georganiseerd is (met een 
bovenregionaal vangnet) en dat onder gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van de uitvoerders en financiers 
van zorg tot stand wordt gebracht. Om deze 
functionele samenhang ook in operationeel opzicht 
vorm te laten krijgen, is een actief proces van samen-
werking vereist. Daarbij behoren ook 'incentives' voor 
hulpverleners om zich voor deze vaak minder 
'dankbare' groep in te zetten. 

De commissie heeft zich in haar advies daarom 
vooral geconcentreerd op de voorwaarden om dit 
perspectief te realiseren. Het advies is in weerwil van 
de historische hardnekkigheid van de problematiek, 
optimistisch van toon. Het symposium beoogde dit 
beleidsoptimisme te confronteren met de praktijk, een 
werkprogramma voor de toekomst te formuleren en - 
bovenal - een lans te breken voor de opvatting dat de 
forensische psychiatrie een (soms bijzonder) 
onderdeel is van de 'gewone' geestelijke gezond-
heidszorg. 

Aanbevelingen 

Dit eerste advies van de Raad is vooral richting-
gevend en kaderstellend. Het geeft nog geen opera-
tionele antwoorden. Verdere uitwerking is wenselijk. 
Die uitwerking ligt soms meer op het terrein van 
andere (advies)organen zoals het College voor zieken-
huisvoorzieningen, Ziekenfondsraad, Nationale 
Ziekenhuisraad, Inspectie, Ministerie van Justitie, 
Ministerie van WVC, enzovoort. De Raad doet de 
volgende aanbevelingen. 

— Het advies sturen aan relevante organisaties en 
personen werkzaam in het veld van beleid en praktijk 
met verzoek om commentaar. Daaraan gekoppeld zal 
de commissie kort na het verschijnen van het advies 
een bijeenkomst organiseren voor belanghebbenden 
uit praktijk en beleid. In het verlengde van deze 
bijeenkomst — waarvan de inleidingen in dit thema-
nummer van Justitiële Verkenningen zijn opgenomen — 
zouden rond de genoemde thema's de volgende 
activeiten ontwikkeld kunnen worden. 
— De Raad is van plan om zo spoedig mogelijk na 
deze bijeenkomst (in samenwerking met het College 
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voor Ziekenhuisvoorzieningen) een eerste aanzet te 
geven voor de indeling in werkgebieden (spreiding 
van voorzieningen). 
— Door belanghebbende zorgaanbieders (Besturen-
overleg ggz, Commissie forensisch psychiatrische zorg 
van de NZR) zou een aantal aspecten (zoals 
capaciteit, spreiding en financiering) nader uitgewerkt 
kunnen worden. Hierbij zou ook het advies van het 
College voor Ziekenhuisvoorzieningen (1987) 
betrokken moeten worden. 
— Voor wat betreft de financiering bestaan onduide-
lijkheden over de verantwoordelijkheden (onder 
andere met betrekking tot `ggz-hulp' aan gedeti-
neerden). Recentelijk heeft de staatssecretaris van 
WVC de Ziekenfondsraad verzocht om bij de verdere 
uitwerking van een functiegericht stelsel van 
geestelijke gezondheidszorg aandacht te besteden aan 
de positie van de forensische psychiatrie. De ZFR 
zou bij haar advisering dit advies en vervolgadviezen 
kunnen betrekken. Het is van groot belang dat er 
door degenen die verantwoordelijk zijn voor de 
financiering, onderzoek wordt gedaan naar de plaats 
van de zorg aan forensisch-psychiatrische patiënten 
in het toekomstige ziektekostenstelsel. 
— Om een regionaal georiënteerd forensisch-psychi-
atrisch circuit als onderdeel van de reguliere ggz te 
introduceren, stelt de commissie een pragmatische 
gedragslijn voor. Met een forensisch-psychiatrisch 
circuit zou in een of enkele gebieden (zogenoemde 
rigg-gebieden) ervaring opgedaan moeten worden. 
Hierbij zou ook het advies van de ZFR (zie 
hierboven) betrokken moeten worden. In deze 
gebieden zouden dan vooral de volgende taken uitge-
voerd moeten worden: een goed geïntegreerd netwerk 
van functies en programma's; functiegerichte 
registratie en documentatie; bindende onderlinge 
afspraken omtrent probleembepaling, indicatie-
stelling, zorgtoewijzing, coördinatie; ontwikkeling van 
een stelsel van afspraken (protocol) over procedures, 
verplichtingen, geschillen, enzovoort. 

Gezien het feit dat de zorg voor forensisch-psychi-
atrische patiënten veelal uit verschillende sectoren 
afkomstig zal zijn, is een vorm van regionaal 
case-management noodzakelijk. De opgedane 
ervaringen en bereikte resultaten kunnen vervolgens 
worden benut ten behoeve van een algemene 
invoering in het hele land. 
— In deel II van het advies heeft de Raad een aantal 
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dilemma's beschreven. De NRV is van plan om op 
korte termijn te adviseren over het dilemma in het 
gebruik van dwang in de (geestelijke) gezond-
heidszorg. 
— In dit eerste advies van de Raad over de forensische 
psychiatrie is de nadruk gelegd op de volwasse-
nenzorg. Op verschillende plekken in het advies is 
echter wel de kwetsbare positie genoemd van 
jeugdigen die zich in het 'voor-traject' van de foren-
sische psychiatrie bevinden. Daarom is voor 
preventie, signalering en vroegtijdige aanpak een 
belangrijke rol weggelegd. Dit geldt in het bijzonder 
voor jeugdigen die dreigen een zwervend bestaan te 
leiden, verslaafd te raken, in de prostitutie te 
belanden of een criminele carrière op te bouwen. De 
Raad maakt zich grote zorgen over de jeugdigen met 
psychische stoornissen die op het punt staan een 
forensisch-psychiatrische carrière op te bouwen. Zij 
stelt voor om in de vervolgadvisering daar expliciet 
aandacht aan te besteden. 
— Een ander ernstig probleem dat op korte termijn 
aandacht verdient, is de opvang van (gedetineerde) 
verslaafden met psychiatrische problematiek. Vervolg-
advisering hierover zou in overleg met de Werkgroep 
verslavingszorg van de NRV moeten gebeuren. 

'Beleidsvragen' forensische psychiatrie 

Tijdens en na de vaststelling van het advies Foren-
sische psychiathe en haar raakvlakken is er met veel 
mensen gesproken over vervolgadvisering. Deze zou, 
kort en bondig, gericht moeten zijn op het beant-
woorden van concrete beleidsvragen, op het oplossen 
van problemen die door de nota worden opgeroepen. 
Vooruitlopend op een dergelijk vervolgadvies wordt 
hieronder een aantal suggesties gegeven van beleids-
vragen die in het kader van het het advies beant-
woord dienen te worden: 
— Wat is een werkbaar 'basisgebied' voor de foren-
sische psychiatrie, een of meer Riagg-gebieden 
bijvoorbeeld? 
— Hoe moet het overleg over de forensische psychi-
atrie (in brede zin!) in zo'n basisgebied plaatsvinden: 
wie zijn deelnemers, doelstelling, frequentie, bevoegd-
heden, enzovoort? (Een 'basisberaad' of iets 
dergelijks: ggd, gmd, reclassering, hvb, fpk, riagg, 
OvJ, politie, apz) 
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Noot 

— Hoe dient de relatie tussen basisgebied en bovenre-
gionale voorzieningen te zijn? 
— Hoe moeten aanmelding, registratie, onderzoek, 
indicatiestelling en zorgtoewijzing georganiseerd 
worden, regionaal/bovenregionaal? 
— Idem voor case-management? 
— Moet de Riagg een reclasseringsfunctie krijgen en 
wat zou dat kosten? 
— Hebben gevangenen recht op AWBZ-hulp 
(aanspraak) en kan een Riagg of een 'poli' deze 
leveren? 
— Is het aanvaardbaar dat binnen justitie-instellingen 
en binnen WVC-instellingen een verschillend 
medisch-psychiatrisch regime heerst? Zouden artsen 
die in justitieverband werkzaam zijn niet eigenlijk 
gedetacheerd moeten worden vanuit de gezond-
heidszorg? (Een 'ambassademodel'). 
— Wat is de functie van de inspectie (GIGV) met 
betrekking tot de forensische psychiatrie? 
— Wat zijn de concrete mogelijkheden voor 'onvrij-
willige', niet-klinische behandeling in Nederland? 
Welke maatregelen zouden getroffen moeten worden? 
(vergelijk de maatregel van 'hulp en steun') 
— Wat is de plaats waar de forensische psychiatrie (in 
de meest brede zin van het woord) in het toekomstig 
zorgstelsel? Wat bepaalt wie betaalt? 
— Welke financiële problemen ontstaan op dit 
moment voor de patiënt/gedetineerde bij de overgang 
van justitie naar ggz (onder meer uitkeringen, eigen 
bijdragen, enzovoort)? 

'Rapport van de Commissie van 
Prae-advies (Commissie 
Jelgersma, 1902) omtrent de vraag, 
op welke wijze in eventueele 
moeilijkheden bij de plaatsing van 
gevaarlijke krankzinnigen kan 
worden voorzien. 
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Een reactie van WVC op het 

NRV-advies 

drs. C.F.A.M. Kat en drs. N.C. Oudendijk* 

Inleiding 

Het verschijnen van een advies over een zo gecom-
pliceerd onderwerp als de forensische psychiatrie 
moet als een mijlpaal worden beschouwd. We willen 
het zelfs een verdienste noemen dat een adviescom-
missie van zo brede samenstelling over een zo breed 
onderwerp in betrekkelijk korte tijd op één lijn komt 
en een rapport op tafel legt dat niet louter van 
abstracties aan elkaar hangt. Ook de grondigheid 
waarmee het onderwerp met al haar zware en 
droevige kanten is belicht, en tegelijkertijd de 
luchtigheid van stijl waarin het is geschreven, wordt 
gewaardeerd. Het rapport bevat een aantal 
handgrepen voor verdere discussies op bestuurlijk en 
uitvoerend niveau, en zal ongetwijfeld aanleiding 
geven voor een formeel beleidsstandpunt op een later 
tijdstip. 

In dit artikel zal allereerst in hoofdlijnen worden 
nagegaan wat de belangrijkste verdiensten zijn van dit 
rapport. Vervolgens zullen we bezien in hoeverre het 
tot op heden gevoerde overheidsbeleid met de 
strekking van dit advies spoort en of we daarin 
gemeenschappelijke elementen kunnen herkennen. 
Tot slot is de vraag interessant wat het veld zelf 
inmiddels tot stand heeft gebracht: daar waar de 
praktijk van alledag toch continu haar dwingende 
eisen stelt. 

Drie verdiensten 

Een eerste verdienste van het rapport is de aanzet 

* De auteurs zijn respectievelijk taakcoördinator en 
Directeur van de Directie Geestelijke Gezondheidszorg en 
Beroepen van het Ministerie Van WVC. 
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die het biedt om een aantal hardnekkige problemen — 
of misverstanden zo men wil — in de forensische 
psychiatrie mede te helpen oplossen door uit te gaan 
van de circuitgedachte. Het is de rode draad door het 
hele rapport heen. Waarom de circuitgedachte? 

Bij een analyse van alle activiteiten die kunnen 
worden gepleegd rond een persoon die met Justitie in 
aanraking komt en die bovendien psychisch gestoord 
is, blijkt hoe noodzakelijk het is om steeds uit te 
blijven gaan van één gezamenlijke en brede optiek. 
Het gaat in de forensische psychiatrie om één circuit, 
waarin een groot aantal actoren — instanties, personen 
— via alle mogelijke routes en volgens verschillende 
procedures gedurende een lange periode in de weer is 
rond één en dezelfde casus. Dat hele ingewikkelde 
systeem is nu eens goed in kaart gebracht. 

De casus-beschrijvingen zijn in dit verband wel zeer 
illustratief en geven goed de spanning weer tussen 
rechtshandhaving en beveiliging enerzijds en zorg en 
hulpverlening anderzijds. Dit verklaart de brede 
formulering van de doelgroep zoals in het rapport 
wordt gebruikt. Het verklaart ook de variatie aan 
routes waarlangs de betrokkene door het strafrech-
telijk systeem en de geestelijke gezondheidszorg kan 
gaan. De keuzes die moeten worden gemaakt: op het 
politiebureau, door het Openbaar Ministerie, bij het 
rechtelijk vonnis en tijdens de tenuitvoerlegging van 
straf of maatregel, zijn bepalend voor iemands 
verdere leven. 

Het gaat bij de circuitgedachte met name om het 
appel op de partijen om de eigen instanties, de eigen 
voorzieningen wat meer te relativeren en meer oog te 
hebben voor de continuïteit van de processen. Voor 
het tbs-veld betekent dit dat het zichzelf als een 
onderdeel ziet van een groter forensisch psychiatrisch 
circuit, gerelateerd aan het brede algemene veld van 
de geestelijke gezondheidszorg. Voor de algemene 
geestelijke gezondheidszorg betekent dit dat zij de 
forensische psychiatrie als onlosmakelijk aan haar 
verbonden weet en er niet voor weg vlucht. 

Dit brengt ons bij de tweede grote verdienste van 
het advies en dat is, dat het vanuit patiëntenperspectief 
geschreven is. Dit inzicht kan grote gevolgen hebben 
voor de wijze waarop we de betrokkene willen zien. 
Iedere keer blijkt de 'lastige Justitie-klant' niet te 
manoeuvreren en niet in een van de vele 
kant-en-klare vakjes te passen die vanuit Haagse of 
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Rijswijkse burelen zo keurig voor hem of haar zijn 
klaar gezet. 

In het advies wordt duidelijk geopteerd voor de 
brede variant. Daarmee zijn we het volledig eens, 
omdat ze spoort met de beleidslijn die het Ministerie 
van WVC al langer hanteert. Het Ministerie van 
Justitie hanteert vanuit haar verantwoordelijkheid 
voor de beveiliging van de maatschappij de smalle 
definitie. Zij moet zorgen voor een goed functio-
nerend strafrechtelijk apparaat binnen de grenzen die 
de samenleving daaraan stelt. Daarbinnen heeft 
Justitie een bijzondere verantwoordelijkheid vocir de 
tenuitvoerlegging van de tbs. Zolang zij de 
beschikking heeft over voldoende tbs-capaciteit en er 
een goede doorstroming naar de reguliere zorg wordt 
gegarandeerd in de vorm van vervolgvoorzieningen, 
dan is er voor haar in principe niets aan de hand. 
Vanuit die invalshoek zijn dan ook geen grote 
knelpunten of dilemma's zichtbaar. 

Volksgezondheid moet echter uitgaan van de optiek 
van de patiënt; en die is doorgaans over een veel 
langere periode patiënt, soms zelfs van wieg tot graf, 
vol met problematische gebeurtenissen, ontwikke-
lingsstoornissen en/of psychische afwijkingen. Vanuit 
die optiek is een detentieperiode of enkele jaren tbs 
slechts een episode binnen een langer traject waarin 
de onderliggende problematiek, de psychische 
stoornis of geaardheid van de persoon en dus de kans 
op recidive steeds een rol blijven spelen. 

Het derde positieve element in het advies is de 
bottom-up-benadering, de uitnodiging aan het veld om 
de circuitgedachte zelf te gaan invullen waar dat 
mogelijk is. In het rapport worden daarvoor — zij het 
nog abstract — de eerste suggesties aangereikt. Het is 
eigenlijk niet zo vreemd dat beide departementen zo 
nu en dan vervallen tot de definiëringskwestie 'breed 
versus smal'; waar het gaat om de grensgevallen, de 
overlappingen en waar de onderscheiden verantwoor-
delijkheden wel heel dicht bij elkaar liggen, zijn de 
dilemma's rond bestwil en gevaar, stoornis en delict, 
behandelen en straffen, psychiatrie en recht, weer 
voelbaar en geven aanleiding tot spanningen. Beide 
sporen liggen diep verankerd in ons rechtsgevoel en 
zijn in onze wettelijke regels en structuren neergelegd. 
Zo hebben we in Nederland, in vergelijking met de 
meeste buitenlanden, een vrij genuanceerd systeem, 
dat steeds opnieuw pleit voor de brede, overkoepe-
lende visie: inbedden in plaats van afbakenen. 
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Overheidsbeleid 

Hoe spoort het beleid van de overheid tot nu toe 
met de visie uit het veld die in het NRV-advies is 
neergelegd? Daarvoor willen we even stilstaan bij de 
eerdere beleidsbrieven die de Ministeries van Justitie 
en WVC het licht hebben doen zien. De in deze 
brieven beleden beleidsintenties zijn wat betreft 
gezamenlijke beleidsregie, gezamenlijke indicatie-
stelling en de regionale, inhoudelijke taakverdeling 
tussen de betrokken instellingen (terminologie 
afkomstig uit de brief van februari 1988) tot op heden 
nog niet voldoende in daden omgezet. 

Dit heeft ons inziens alles te maken met het verschil 
in optiek dat zojuist in wat grove lijnen is aange-
geven. Er staan dit jaar twee beleidsdocumenten op 
stapel: een 'voortgangsbrief forensische psychiatrie' 
en de Nota tbs. Naar aanleiding van de concepten 
van beide nota's ontstaat een nieuwe discussie over 
de principiële rol- en taakverdeling tussen beide 
ministeries, de verantwoordelijkheden en het belang 
van formele betrokkenheid van het Ministerie van 
WVC bij de planning en financiering van nieuwe 
capaciteit. 

De directe aanleiding voor de discussie is de 
voorgenomen bouw van een zevende tbs-inrichting en 
de financiële consequenties daarvan. Het gaat daarbij 
niet zozeer om het karakter van een dergelijke kliniek 
(Rijks/particulier) maar wel om de, naar onze 
mening, onvoldoende bestuurlijke samenwerking 
tussen beide ministeries waar het gaat om de capaci-
teitsplanning, de financieringsbasis, het differentiatie-
vraagstuk en dergelijke belangrijke dingen meer. Een 
bestuurlijk overleg tussen de bewindslieden van 
Justitie en WVC is hierover gaande. 

Een ander belangrijk gegeven voor de komende 
jaren is een veranderende overheidstaak. De overheid 
is in haar geheel bezig om zich op haar taakstellingen 
te bezinnen om uiteindelijk enkele kerntaken over te 
houden. Binnen het volksgezondheidsbeleid van 
WVC staan wat dit betreft twee begrippen centraal, te 
weten de stelselwijziging zorgverzekering en de 
bestuurlijke vernieuwing. Bestuurlijke vernieuwing 
komt erop neer dat de overheid de verantwoorde-
lijkheid en de rol van partijen — zorgverzekeraars, 
zorgaanbieders en consumenten/patiënten — wil 
vergroten en haar eigen rol wil verkleinen. Anders 
gezegd: de overheid treedt terug ter wille van een 
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grotere vrijheid voor het veld. Welke vrijheid de 
partijen aan kunnen om via zelfregulering, zelfor-
dening en onderlinge afspraken op verantwoorde 
wijze die zorg te verlenen, is uiteraard afhankelijk van 
de wettelijke verantwoordelijkheid die de overheid 
wenst te blijven dragen, of moet blijven dragen. 

De forensische psychiatrie, i.c. de behandelcapa-
citeit binnen het justitiële circuit en de fpk-en, is naar 
onze mening een sector, waarin de overheid een 
grotere verantwoordelijkheid zal moeten blijven 
houden. Dit houdt in dat de financiering van de tbs 
en de fpk binnen de algehele wijziging van het stelsel 
van ziektekostenverzekeringen apart zal worden 
geregeld. Bestuurlijke vernieuwing geeft in ieder geval 
waar dat mogelijk is, de nodige speelruimte, ruimte 
om meer zorg op maat te realiseren, ruimte ook om 
dat sneller te kunnen bieden en om noodzakelijke 
vernieuwingen sneller door te voeren dan nu door 
procedurele eisen en de wetgeving mogelijk is. 

Initiatieven uit hét veld 

Het veld was al eerder van start gegaan met het 
aanleggen van dwarsverbindingen om tot de noodza-
kelijke circuits te komen. We willen graag enkele van 
deze initiatieven noemen. 	• 

Enkele particuliere tbs-inrichtingen zijn doende om 
poli-klinische en deeltijdbehandelingsfaciliteiten te 
creëren in de algemene geestelijke gezondheidszorg. 
Dit is een interessante ontwikkeling. Ten eerste 
omdat zo een overgangsfase wordt gecreëerd voor de 
eigen cliëntèle tussen het tbs- en het ggz-circuit. Ten 
tweede omdat op deze wijze een alternatief wordt 
ontwikkeld, en voor een al te langdurige klinische 
behandeling, èn voor de behandeling van daders, 
voor wie een tbs met verpleging als te zwaar wordt 
beschouwd. Ten derde biedt het de mogelijkheid om 
de intern opgebouwde expertise elders te kunnen 
aanbieden. 

In sommige regio's ontstaan samenwerkingsver-
banden tussen Riagg en Reclassering (zie de bijdrage 
van Dietvorst elders in dit nummer). Het NRV-advies 
maakt er ook gewag van. Waar duidelijk sprake is 
van overlap met de sociaal-psychiatrische werkeen-
heden van de reclassering, dienen de — kunstmatig 
onderscheiden? — zorgvormen beter en zorgvuldiger 
met elkaar te worden vermengd (zie de bijdrage van 
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Van Vliet). De justitiële instellingen moeten meer 
kunnen vertrouwen op de ondersteuning vanuit de 
ambulante geestelijke gezondheidszorg. Zowel in de 
fase vooraf als in de fase ná het strafrechtelijk 
gebeuren is de regionale afstemming nog zeer onont-
gonnen. We doelen hier op de gewenste grotere 
betrokkenheid van de ribw-en en APZ-en bij het 
nazorgtraject van patiënten. Enkele instellingen 
hebben reeds hun bereidheid op dit vlak uitge-
sproken. 

Een ander vermeldenswaard initiatief uit het veld is 
het feit dat het Directeurenoverleg tbs-instellingen en 
het Sectie-bestuur ggz van de NZR elkaar hebben 
gevonden in de Commissie Forensisch Psychiatrische 
Zorg. Ook dit moet als een verheugende stap worden 
gezien. 

Een ander fenomeen dat ons zeer aanspreekt is de 
acceptatie van tbs-instellingen als participant van de 
Rigg. Maar ook in de omgekeerde richting, vanuit het 
particuliere initiatief van de ggz wordt gelonkt om de 
zevende tbs-inrichting mede te doen oprichten. 

Regionalisatie 

Tot slot willen we kort ingaan op het differentiatie 
en het regionalisatievraagstuk. Wij gaan er van uit dat 
in ieder geval de tbs-instellingen en in de beginfase 
zeker ook de fpk's een landelijke opnamefunctie 
vervullen. De justitie-verantwoordelijkheid voor de 
tenuitvoerlegging van de tbs dwingt daar terecht toe. 
Een centrale sturing in en een bewakingsfunctie voor 
indicatie, opname en ontslagprocedures door de 
overheid (Justitie èn WVC) ligt voor de hand. 

Dit neemt overigens niet weg dat de klinische 
settingen voor de (supra-)regio een forensisch psychi-
atrische functie zullen moeten vervullen. Zo zal het 
voortraject (inclusief de preventie, signalering en 
vroegtijdige aanpak) en het natraject typisch 
regionaal gekleurd moeten zijn. Het middentraject, 
waarvan de tbs en fpk de kern vormen, is daarin niet 
een autonome, geïsoleerde bunker maar een centrum-
voorziening met een multifunctioneel karakter. De 
centrale overheid zal het veld voor deze regionalisatie 
in de forensische psychiatrie voldoende beleids-
vrijheid moeten geven. 
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Justitie en Volksgezondheid 

als gelijkwaardige partners 

mr. C.E.C. Droogendijk en drs. L.C.M. Tigges* 

Aan het veld ván de forensische psychiatrie kunnen 
grofweg twee polen worden onderscheiden, een 
psychiatrische en een justitiële. Beide polen hebben 
hun specifieke karakter en stellen hun eigen eisen, 
eisen waartussen een spanningsveld waarneembaar is. 
Zo moet er een evenwicht bestaan tussen de eisen van 
beveiliging, bescherming van de rechtspositie (van de 
patiënt) en behandeling. Hoewel de forensische 
psychiatrie een duidelijk eigen karakter heeft kan zij 
niet los gezien worden van de algemene psychiatrie. 
Wij achten het feit dat de Nationale Raad voor de 
Volksgezondheid in haar advies Forensische psychi-
atrie en haar raakvlakken hiervoor nadere aandacht 
vraagt van groot belang. De justitiële pool van de 
forensische psychiatrie blijft in onze opvatting in het 
NRV-advies echter wat onderbelicht. In onze bijdrage 
zullen we het belang van deze justitiële of forensische 
Pool benadrukken. In het eerste deel zullen wij op het 
ter zake relevante algemene justitiebeleid ingaan en in 
het tweede deel zal nader worden ingegaan op het 
NRV-advies. 

Algemeen justitiebeleid 

Komt men te spreken over het algemene justitie-
beleid voor zover dit relevant is voor het centrale 
thema van de werkconferentie van de NRV dan ligt 
het voor de hand aan te haken bij de onlangs aan de 
Tweede Kamer aangeboden beleidsnota Recht in 
Beweging. Enkele kernbegrippen uit deze nota zijn: 
intensiveren van kerntaken, bevorderen van 

* De auteurs zijn respectievelijk medewerker van de afdeling 
Beleidsontwikkeling en sectormanager tbs bij de Directie 
Delinquentenzorg en Jeugdinrichtingen van het Ministerie 
van Justitie. 
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maatschappelijke netwerken en moderniseren van de 
organisatie. 

Intensiveren van kerntaken/moderniseren van de 
organisatie 

Voor de in casu relevante justitiële beleidssectoren 
— gevangeniswezen en tbs — worden deze begrippen 
onder meer geconcretiseerd in het deconcentratie-
project. In het kader van dit project worden taken en 
bevoegdheden op financieel, personeel en materieel 
vlak van het centrale niveau overgebracht naar het 
sectorniveau en van daaruit, voor zover mogelijk, 
naar de afzonderlijke inrichtingen. Aansturing en 
controle zullen plaatsvinden op basis van een gebud-
getteerde jaarplanning. 

In het verlengde hiervan is een tweede ontwikkeling 
van belang. Het betreft een van de gevolgen van de 
zogenoemde 'grote efficiency operatie'. Doel van deze 
operatie is te komen tot een klein en flexibel 
rijksoverheidsapparaat door zich te concentreren op 
haar kerntaken. Dit streven naar zogenoemde 
'kernministeries' brengt onder meer met zich mee dat 
uitvoerende, gedetailleerd regelgevende en controle-
rende taken van de rijksoverheid moeten worden 
afgestoten. Als gevolg daarvan zullen penitentiaire 
inrichtingen, jeugdinrichtingen en tbs-klinieken gelei-
delijk binnen een jaar of drie wat losser van het 
Ministerie van Justitie kunnen komen. In bestuurlijke 
zin tekenen zich dus belangrijke veranderingen af in 
de relatie tussen Justitie en de direct onder haar 
verantwoordelijkheid vallende inrichtingen. 

Maar niet alleen binnen het justitiële veld vinden 
belangrijke veranderingen plaats. Ook in de aangren-
zende beleidssectoren van de algemene geestelijke 
gezondheidszorg zijn belangrijke ontwikkelingen 
gaande. Ontwikkelingen die van (grote) invloed 
kunnen zijn op de plaats en positie van de justitiële 
zorgvoorzieningen in relatie tot dat veld. We doelen 
dan in het bijzonder op het plan tot herstructurering 
van het stelsel van ziektekostenverzekeringen, in de 
wandelgangen het plan Simons genoemd. 

Kern van de stelselwijziging is dat de primaire 
verantwoordelijkheid voor de zorgverlening en de 
bekostiging ervan komt te liggen bij verzekerden, 
verzekeraars en zorgaanbieders. Om dit uitgangspunt 
reëel te laten zijn zullen partijen op voet van 
gelijkheid met elkaar moeten kunnen onderhandelen. 
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Dit impliceert onder meer dat zorgverzekeraars met 
elkaar moeten kunnen concurreren en dat de verze-
kerde vrij kan kiezen. Is de verzekerde psychiatrische 
patiënt een tbs-gestelde, dan zal in de praktijk van de 
vrijheid om naar eigen voorkeur een zorgaanbieder te 
kiezen — dat wil zeggen een tbs-inrichting — weinig 
terecht kunnen komen. 

Voor wat betreft de vrijheid om de zorgverzekeraar 
te kiezen, zal naar onze mening nog moeten blijken in 
hoeverre zorgverzekeraars bereid zullen zijn zich voor 
deze toch wel zware risicogroep in te zetten. De 
overheid blijft echter eindverantwoordelijkheid 
houden. Nu we met de zorg voor psychiatrische 
patiënten te maken hebben met een kwetsbare sector 
is het voorstelbaar dat de overheid voor deze (en 
andere kwetsbare sectoren) meer verantwoorde-
lijkheid zal blijven dragen dan voor andere sectoren 
binnen de gezondheidszorg. 

De wijzigingen die het bij de Eerste Kamer 
aanhangige wetsvoorstel Stelselwijziging ziektekosten-
verzekering, tweede _fase in de AWBZ beoogt aan te 
brengen, zullen vermoedelijk hun volle betekenis voor 
het justitiële veld pas krijgen als de uitkomsten van 
het beleidsmatig tracé zichtbaar zijn geworden. Het 
lijkt ons derhalve van belang te weten hoe WVC's 
beleidsnota Werken aan Zorgvernieuwing verder vorm-
en inhoud zal krijgen. In deze nota wordt onder meer 
voorgesteld in het ggz-veld het zorgpakket niet langer 
uit te drukken in verstrekkingen, maar de zorg te 
definiëren in 'functionele termen'. Het advies van de 
NRV gaat daar ook uitgebreid op in. 

Bevorderen van maatschappelijke netwerken 

Een ander aspect uit het beleidsplan Recht in 
Beweging is het bevorderen van maatschappelijke 
netwerken. Ten behoeve van het onderhavige thema 
zouden we daaronder willen verstaan het aangaan 
van samenwerkingsverbanden met het veld van de 
algemene geestelijke gezondheidszorg. Een belangrijk 
deel van de aan Justitie toevertrouwde personen die 
te kampen hebben met ernstige psychische/psychi-
atrische problemen, bestaat uit personen aan wie de 
maatregel tbs is opgelegd. 

Voor de huidige populatie ter beschikking gestelden 
geldt dat een aanzienlijk aantal van hen blijvend 
geestelijk invalide is en levenslang aangewezen zal 
blijven op een gestructureerd milieu. Naar 
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verwachting zal ontslag uit de tbs bij deze categorie 
slechts mogelijk zijn, indien op vervolgvoorzieningen 
een beroep kan worden gedaan. Vanuit de 
overweging dat de tbs - gelet op haar ingrijpend 
karakter - beëindigd moet worden zodra dit verant-
woord is, dient de verpleging te worden beëindigd 
zodra de maatschappelijke veiligheid door minder 
ingrijpende voorzieningen kan worden verzekerd. 
Daarbij kan gedacht worden aan het ontwikkelen en 
verruimen van mogelijkheden tot voortzetting van 
behandeling en begeleiding in voorzieningen als 
algemeen psychiatrische ziekenhuizen, halfway-
houses en beschermende woonvormen, dan wel aan 
intensieve begeleiding door de reclassering. 

Het is nu juist deze doorstroming naar voorzie-
ningen op het terrein van de algemene geestelijke 
gezondheidszorg die regelmatig op problemen stuit. 
Deze problemen hangen samen met het stigma van 
justitie-verpleegde en ook met het feit dat na beëin-
diging van de tbs terugname door een tbs-inrichting 
thans niet mogelijk is. Het verruimen van plaatsings-
mogelijkheden met de zojuist genoemde oogmerken 
heeft vooralsnog de voorkeur boven het creëren van 
soortgelijke voorzieningen in het tbs-veld omdat 
hiermee wordt geanticipeerd op het toekomstpers-
pectief van een aantal tbs-gestelden. Bovendien wordt 
de kans dat de tbs-gestelden het tbs-circuit verlaten, 
kleiner indien zij in een tussenvoorziening worden 
opgevangen binnen het tbs-circuit. 

Behalve een mogelijk vroegtijdige beëindiging van 
de tbs-maatregel kan een goede aansluiting van de 
behandeling in het tbs-kader tot gevolg hebben dat de 
kans wordt verkleind dat een ex-ter beschikking 
gestelde (of gedetineerde) ten gevolge van inadequate 
opvang na afloop van zijn verblijf in de tbs, snel 
terugvalt in zijn oude (criminele) gedragspatroon. 
Aan deze vorm van secundaire preventie zou naar 
ons oordeel meer aandacht kunnen worden besteed. 
We achten het tegen deze achtergrond van groot 
belang dat er een goede dialoog tot stand komt tussen 
hier betrokken partijen: halfway-houses, bescher-
mende woonvormen/apz, reclassering en 
tbs-klinieken. 
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Districtspsychiaters 

Zojuist werd stilgestaan bij personen die zich reeds 
in een verpleeg- of behandelsituatie bevinden. We 
willen nu kort aandacht vragen voor hen die nog aan 
het begin van de strafprocessuele procedure staan. 
We doelen op in verzekering gestelden en voorlopig 
gehechten die op een politiebureau verblijven en 
dringend psychiatrische hulp nodig hebben. Voor 
zover het gaat om voorlopig gehechten op een politie-
bureau of in een penitentiaire inrichting is de 
districtspsychiater de centrale verbindingsfiguur. Via 
de districtspsychiater — doorgaans parttime in dienst 
bij Justitie en daarnaast veelal werkzaam in de 
geestelijke gezondheidszorg — verlopen de contacten 
met de rechterlijke macht (officier van justitie en 
rechter- commissaris), de penitentiaire inrichtingen en 
de algemene geestelijke gezondheidszorg. Personen 
die in verzekering gesteld zijn, zich op een politie-
bureau bevinden en psychische hulp nodig hebben 
vallen formeel onder verantwoordelijkheid van de 
Riagg. De praktijk wijst echter uit dat de in verze-
kering gestelde niet altijd op Riagg-hulp kan rekenen. 

Er zijn ook positieve ontwikkelingen in de hulpver-
lening aan hen die zich in voorlopige hechtenis 
bevinden en die willen we hier niet onvermeld laten. 
Zo is in Rotterdam een project opgezet waarin het 
Openbaar Ministerie, de districtspsychiatrische 
dienst, de reclassering en de Riagg samenwerken. De 
doelgroep wordt gevormd door personen tegen wie 
een strafvervolging is ingesteld en die voor een 
bepaalde vorm van behandeling in aanmerking 
komen. De betrokkene krijgt de keus tussen gevange-
nisstraf of behandeling. Kiest hij/zij voor behan-
deling en wordt deze succesvol afgesloten dan wordt 
de betrokkene in beginsel veroordeeld tot een 
onvoorwaardelijke straf die gelijk is aan het 
voorarrest. 

Wij achten dit een goede ontwikkeling, al blijkt wel 
dat dit waardevolle initiatief in het voortbestaan 
wordt bedreigd doordat het betrokken Riagg onvol-
doende middelen heeft om de aan deze behandeling 
verbonden kosten te dragen. Wij willen ervoor pleiten 
dat in die gevallen dat zich nieuwe initiatieven 
voordoen die daarin bestaan dat Riaggs bereid zijn 
nieuwe en/of ongebruikelijke vormen van hulp te 
bieden, dit tevens gepaard gaat met een herover-
weging van de prioriteitstelling binnen het gamma 
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van hulpvormen die de Riagg wil (blijven) bieden. 
Wellicht dat op deze wijze voorkomen kan worden 
dat een op zich waardevol project moet worden 
stopgezet wegens financiële problemen. 

Advies NRV 

We willen nu kort ingaan op het advies van de 
NRV Forensische psychiatrie en haar raakvlakken. 
Aanleiding tot het advies is de al langere tijd 
bestaande behoefte bij zowel de gezondheidszorg als 
de overheid aan meer duidelijkheid over de relatie 
tussen de forensische psychiatrie en de geestelijke 
gezondheidszorg, aldus de NRV. (Advies, 1991, p. 7) 
Onder forensische psychiatrie wordt dan verstaan de 
combinatie van rechtspleging en psychiatrie, meer in 
het bijzonder die van de strafrechtspleging en psychi-
atrie. Het terrein van advisering wordt in het rapport 
omschreven als 'de ontmoeting tussen strafrechts-
pleging (politie en justitie) en psychiatrie (onderzoek, 
advisering, begeleiding, behandeling, enzovoort). 
(Advies, 1991, p. 8) Uit deze beschrijving moge 
duidelijk zijn dat het aan de Staatssecretaris van 
WVC uitgebrachte advies ook voor het Ministerie van 
Justitie relevant is. De hieronder weergegeven 
beschouwingen over het advies zijn van voorlopige 
aard en dragen een verkennend karakter. De Minis-
teries van Justitie en WVC zullen in een gezamenlijke 
reactie nader op dit advies ingaan. 

We hebben in het algemeen een positief oordeel 
over het advies. Het is verheugend vast te stellen dat 
het veld van de algemene geestelijke gezondheidszorg 
wordt uitgenodigd zich open te stellen voor de 
beschreven categorie moeilijke patiënten. In het 
advies vinden we de patiënt in de forensische psychi-
atrie getypeerd als 'een persoon met psychische stoor-
nissen die op grond van zijn (crimineel) gedrag met 
justitie in aanraking is gekomen.' (Advies, 1991, p. 10) 
Dat in deze omschrijving het bijvoeglijk naamwoord 
'crimineel' tussen haakjes is geplaatst is naar onze 
mening niet toevallig. We lezen hierin een aanwijzing 
voor de invalshoek van waaruit de door de NRV 
gesignaleerde knelpunten in de forensische psychi-
atrie zijn benaderd. In deze benadering staat het 
gezondheidsaspect centraal. Dit begrip is zo 
dominerend aanwezig, dat er kennelijk geen ruimte 
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gevonden is de forensische aspecten van het veld 
meer te belichten. 

Wij vinden dit jammer. Hiermee wordt in onze 
ogen geen recht gedaan aan de beide polen van het 
veld: de psychiatrische en de juridische. Dit heeft tot 
gevolg dat het gepresenteerde beeld vertekend is. Een 
voorbeeld van de doorwerking van deze optiek is 
ondermeer te vinden in de volgende passage uit het 
advies: 'De combinatie van (agressief) gedrag en 
(persoonlijkheids-)stoornis is in die situaties 
relevanter voor indicatie-stelling en zorgtoewijzing 
dan de enkele constatering dat een delict aan- of 
afwezig is. In die zin zouden sommige sga-patiënten 
beter passen in het gestructureerde milieu van een 
tbs-inrichting en sommige ter beschikking gestelden 
beter (en goedkoper) behandeld kunnen worden op 
een sga-afdeling... In het algemeen bepalen niet de 
behoefte van de patiënt, zijn omgeving en de samen-
leving hetgeen in de praktijk aan professionele activi-
teiten en faciliteiten wordt 'aangeboden', maar min of 
meer toevallige in het zand getrokken beleids-
lijnen.'(Advies, 1991, p. 12) 

Naar ons oordeel zijn deze beleidslijnen in het 
geheel niet willekeurig getrokken. We kunnen dit 
toelichten door de verschillen tussen de tbs-categorie 
en de volksgezondheidspatiënten aan te geven. Het 
contact dat de betrokken persoon heeft gehad met 
justitiële autoriteiten vormt een essentieel onderdeel 
en tevens ook de legitimatie van het justitiële 
handelen. De psychische problematiek heeft zich 
onder meer vertaald in een ernstig delict en is daar 
mee strafrechtelijk relevant geworden. 

Anders dan bij personen die op grond van een 
civiele machtiging in een dwangkader worden 
verpleegd en voornamelijk een gevaar voor zichzelf 
vormen, hebben we in de tbs te maken met mensen 
die een gevaar opleveren voor de samenleving. Als 
deze personen via een rechterlijke beslissing onder 
verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie zijn 
gekomen, speelt het aspect van de beveiliging van de 
samenleving een voorname rol in de verpleging en 
behandeling van deze personen. Door aan dit aspect 
in het advies geen wezenlijke betekenis toe te kennen 
komt een aantal specifieke, met het justitiële kader 
samenhangende aspecten niet aan de orde en vindt in 
onze ogen een onjuiste reductie van de werkelijkheid 
plaats. Op enkele van die aspecten zullen wij hierna 
kort ingaan. 
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Allereerst kunnen patiënten in het veld van de 
forensische psychiatrie over het algemeen gekarakte-
riseerd worden als personen met weinig of geen 
motivatie en een laag probleembesef. Een typisch 
justitie-gebonden aspect is echter de inbreuk die de 
betrokkenen hebben gemaakt op de rechtsorde. 
Samen met de vaststelling dat sprake is van een 
gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de 
geestvermogens van betrokkene is de legitimatie 
gegeven van het dwangkader waarbinnen de betrok-
kenen, en wij doelen dan op ter beschikking 
gestelden, gestimuleerd moeten worden tot acceptatie 
van de hen geboden behandeling. Die inbreuken op 
de rechtsorde, zoals wij het zojuist enigszins eufemis-
tisch uitdrukten, zijn in feite ernstige delicten. 

Als wij naar de tbs-populatie kijken zien we dat 
deze in de loop der jaren steeds 'zwaarder' is 
geworden, zowel wat betreft het delict als de ernst 
van de stoornis. Bezien we het straftoemetingsbeleid 
van de rechter over de afgelopen jaren, dan kunnen 
we vaststellen dat de rechter steeds scherpere eisen is 
gaan stellen aan de voorwaarden tot oplegging van de 
maatregel. De rechter besluit slechts tot tbs indien, 
naast een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke 
stoornis van de geestvermogens, sprake is van een 
ernstig misdrijf en er gevaar voor herhaling te 
duchten valt. Dit terughoudend beleid ten aanzien 
van de tbs heeft geresulteerd in een verandering in de 
tbs-populatie. Blikken we terug, dan zien we dat in 
1971, een jaar nadat de vorige nota over de tbs werd 
uitgebracht — bij 38% van de personen die de 
maatregel tbs opgelegd kregen, (mede) sprake was 
van een geweldsmisdrijf. Bij ruim 90% van de huidige 
tbs-patiënten is in hun delict sprake van geweld of 
bedreiging met geweld. Dit gegeven stelt specifieke 
condities aan de verpleging en behandeling. 

Zoeken we verder binnen volksgezondheid naar 
groepen die enige verwantschap vertonen met de ter 
beschikking gestelden, dan komen we in eerste 
instantie terecht bij hen ten aanzien van wie de 
(straf)rechter heeft gelast dat zij in een psychiatrisch 
ziekenhuis geplaatst dienen te worden voor de tijd 
van een jaar. Wij zullen hen verder aanduiden als 
KZ-gestelden. Hoewel KZ-gestelden ogenschijnlijk 
verwant zijn aan ter beschikking gestelden, zijn de 
verschillen niet te verwaarlozen. Ten opzichte van de 
KZ onderscheidt de tbs zich door een beperking van 
het gevaarscriterium in de concrete gevaarzetting voor 
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anderen, de ernst van het begane delict en de wijze 
waarop dat gevaar in de toekomst moet worden 
tegengegaan. De tbs markeert bovendien het weder-
rechtelijke van de gedraging. Als gevolg hiervan ligt 
er een zware nadruk op de beveiliging en is het 
verlenen van vrijheden tijdens de tenuitvoerlegging 
met meer waarborgen omgeven. 

Functie-gerichte benadering 

Keren wij terug naar het advies dan leiden wij uit 
de analyse af dat deze hoofdzakelijk betrekking heeft 
op personen zonder terbeschikkingstelling. Het gaat 
dus voornamelijk om knelpunten binnen het ggz-veld 
zelf, meer in het bijzonder ten aanzien van hen die 
overgeplaatst moeten worden van het ene type 
voorziening naar het andere dan wel als gevolg van 
negatieve competentie in geen enkele voorziening 
worden opgenomen. Omdat volgens het rapport veel 
problemen zijn terug te voeren op het zogenoemde 
'voorzieningen-denken' wordt er de voorkeur aan 
gegeven in het vervolg te denken in termen van 
(zorg)functies en de zorgtoewijzing op deze basis in te 
richten. Hoewel het advies nader op deze functiege-
richte benadering ingaat is onvoldoende duidelijk wat 
deze benadering in concreto inhoudt. Het rapport 
verwijst in dit verband naar een nader door de Zieken-
fondsraad uit te brengen advies over dit onderwerp. 

Hiervoor gaven we reeds aan dat Justitie opteert 
voor het ontwikkelen en verruimen van de mogelijk-
heden om de behandeling van ter beschikking 
gestelden voort te zetten in inrichtingen behorend tot 
het veld van de geestelijke gezondheidszorg. De 
hiergenoemde functie-gerichte benadering kan dus 
ook van belang zijn voor de terbeschikkingstelling. 
Wegens het ontbreken van nadere gegevens is het 
thans niet goed mogelijk aan te geven welke gevolgen 
dit voor het tbs-veld zal hebben. Wij hopen echter 
niet dat het ene probleem - het 'voorzieningen-
denken' - wordt verruild voor het andere - de 
functie-gerichte benadering. 

Regionalisatie 

In het advies wordt een pleidooi gehouden voor 
een gezamenlijke aanpak en toekennen van regionale 
verantwoordelijkheid voor de hele groep van foren- 
sisch psychiatrische patiënten.' Voorwaarde is wel 

Justitie en volksgezondheid 	 51 



Noot 

'a-selecte toegang tot de zorg en behandel (waaronder 
opname-)verantwoordelijkheid voor alle forensisch 
psychiatrische patiënten uit het verzorgings-
gebied.'(Advies, 1991, p. 24) Hoewel het advies in 
onze ogen in dit opzicht niet geheel helder is, moet 
wel duidelijk gesteld worden dat van een aselecte 
toegang tot tbs-inrichtingen geen sprake kan zijn. We 
kunnen daar twee gronden voor aanvoeren. 

De eerste grond is dat Justitie een eigen voorzienin-
genbeleid voert en er uit dien hoofde geen 
voorstander van is dat de capaciteit die zij krachtens 
dit beleid beschikbaar heeft voor de verpleging en 
behandeling van ter beschikking gestelden wordt 
opengesteld voor een indicatiestelling die buiten 
Justitie ligt. De tweede grond is gelegen in de ondui-
delijkheid die er bij ons bestaat over de consequenties 
die een regionaal kader voor indicatiestelling, 
zorgtoewijzing en -coördinatie met zich mee zal 
brengen. Wordt hierbij bijvoorbeeld gedacht aan een, 
de zorggebieden bovengeschikte, regionale opname-
instelling? Wel zijn we van opvatting in het kader van 
de aansluiting van vervolgvoorzieningen de regionale 
verantwoordelijkheid een idee is dat verder uitge-
werkt moet worden. 

Wij zijn van opvatting dat de tbs haar belangrijke 
functie als bijzondere strafrechtelijke maatregel de 
komende jaren zal kunnen blijven vervullen. Een tbs 
die meegroeit met veranderende inzichten in het 
recht; een tbs, waarvan de tenuitvoerlegging 
geschoeid is op moderne inzichten omtrent de 
toetsing en bevordering van kwaliteit en de inrichting 
van de organisatie. Maar uitgangspunt blijft wel dat 
de verantwoordelijkheden gescheiden zijn. In de Nota 
tbs wordt uitvoerig ingegaan op de keus van Justitie 
om een eigen voorzieningenbeleid te blijven voeren. 

Wij willen ons betoog afsluiten met een citaat uit 
het advies waar wij van harte mee instemmen: 
'Justitie en volksgezondheid zijn ... partners die elkaar 
wederzijds beïnvloeden en aanvullen. Wederzijds wil 
zeggen dat niet alleen de strafrechtspleging van 
belang is voor de psychiatrie, maar dat ook het 
omgekeerde geldt.' (Advies, 1991, p. 21) 

' Wij zijn overigens van mening 
dat er niet zo iets bestaat als een 
forensischpsychiatrisch patiënt. 

Behandelingsinhoudelijk heeft de 
term geen betekenis en in 
verstrekkingstechnische zin 
(AWBZ) heeft het begrip evenmin 
een eigen inhoud. 
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Als beloning bewoner 

Beschermende woonvormen voor forensisch 
psychiatrische patiënten 

B.G. Kegge en drs. H.H. Hoekstra* 

De afstand tussen een forensisch psychiatrische 
instelling en zelfstandig wonen blijkt voor veel 
patiënten te groot. Een aanzienlijk deel van de 
patiënten van forensisch psychiatrische instellingen is 
na ontslag dan ook langdurig of blijvend aangewezen 
op de algemene geestelijke gezondheidszorg. De 
behoefte aan opvang en begeleiding van forensisch 
psychiatrische patiënten groeit nog steeds en het 
ontbreken van voldoende duurzame beschermende 
begeleiding en huisvesting levert anno 1991 nog 
steeds grote problemen op. 

De Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen 
(RIBW-en) worden steeds vaker geconfronteerd met 
(potentiële) bewoners, die een forensisch psychi-
atrische achtergrond bezitten. Beschermende 
woonvormen kunnen een deel van de forensisch 
psychiatrische patiënten huisvesting, ondersteuning, 
begeleiding en gestructureerde dagopvang bieden. De 
onbekendheid met de forensisch psychiatrische patiënt, 
de negatieve beeldvorming en de aard van de proble-
matiek maken dat ook plaatsing in een beschermende 
woonvorm geen eenvoudige aangelegenheid is. 

De afstand tussen een forensisch psychiatrische 
instelling en zelfstandig wonen blijkt voor veel 
patiënten te groot. Een aanzienlijk deel van de 
mogelijkheden tot plaatsing van forensisch psychi-
atrische patiënten in beschermende woonvormen. 
Eerst zal aan de orde komen wat een beschermende 
woonvorm is, wie er wonen en werken en wat men er 
doet. Vervolgens wordt iets meer verteld over de 
behoefte aan duurzaam beschermd wonen. 

* De heer B.G. Kegge is momenteel directeur van de 
Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) in 
's-Hertogenbosch. De heer H.H. Hoekstra is als beleidsme-
dewerker werkzaam bij het bureau van de Nederlandse 
Vereniging van Beschermende Woonvormen (NVBW). 
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Aansluitend worden de ervaringen van beschermende 
woonvormen met forensisch psychiatrische patiënten 
beschreven en enkele knelpunten daarbij aangestipt. 
Ons betoog wordt afgesloten met enkele conclusies en 
aanbevelingen. Over deze materie is overigens een 
meer uitgebreid rapport voorhanden. (NVBW, 1991) 

Beschermende woonvormen 

Er zijn momenteel 140 beschermende woonvormen 
in Nederland met ongeveer 3.350 plaatsen. Bescher-
mende woonvormen maken sinds 1 januari 1989 deel 
uit van een Regionale Instelling voor Beschermd 
Wonen (RIBW). De huidige 36 RIBW-en zijn 
regionaal georganiseerde woonvoorzieningen, die 
voor korte of langere tijd huisvesting, ondersteuning 
en begeleiding aan psycho-sociaal kwetsbare 
personen bieden. 

Wat zijn beschermende woonvormen? Bescher-
mende woonvormen, de naam zegt het al, zijn 
woningen die meer bieden dan alleen wonen. Er 
wordt door professionele medewerkers begeleiding 
geboden aan mensen die het zonder hulp niet redden. 
Het gaat hierbij om langdurig zorg-afhankelijke 
mensen, die stap voor stap een zo zelfstandig 
mogelijk bestaan proberen op te bouwen. Belangrijke 
uitgangspunten bij de begeleiding van de bewoners 
zijn de begrippen normalisatie en integratie. Men 
houdt zich in een beschermende woonvorm niet bezig 
met intensieve therapieën en/of behandelingen, maar 
stimuleert de bewoners zo zelfstandig mogelijk hun 
weg te vinden. Dat betekent dat de begeleiding de 
bewoners zoveel mogelijk stimuleert gebruik te maken 
van de gebruikelijke voorzieningen in de samen-
leving. De nadruk van de begeleiding ligt dus op het 
bevorderen van de zelfstandigheid en de maatschap-
pelijke integratie van bewoners. Woonvormen zien er 
dan ook vaak uit als gewone eengezinswoningen in 
een woonwijk. Immers, dat is het beste uitgangspunt 
om te werken aan zelfredzaamheid in huis en 
buitenshuis. 

De bewoners van de woonvormen zijn meestal 
mensen met een psychiatrische en/of psycho-sociale 
handicap. Vaak zijn ze behandeld geweest en hebben 
moeite de draad van het dagelijks leven weer op te 
pakken. In deze omschrijving van de huidige 
bewoners worden geen psychiatrische diagnoses 
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genoemd of anderszins bepalingen gesteld omtrent de 
aard en de ernst van de psychiatrische problematiek. 
In principe komen dus veel mensen in aanmerking 
voor een plaats in een beschermende woonvorm, 
uiteraard afhankelijk van het 'matchen' van de 
hulpvraag en het zorgaanbod. Binnen de ruim 
omschreven doelgroep passen naar ons idee ook 
mensen vanuit de forensische psychiatrie. 

Hoe wordt men geplaatst in een beschermende 
woonvorm? De Regionale Indicatie Commissie (RIC) 
beslist over de indicatie-stelling. Een verwijzer 
(huisarts, maatschappelijk werker) kan betrokkene 
aanmelden bij deze commissie. Deze bestaat uit 
medewerkers van de RIBW, de Regionale Instelling 
voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg 
(Riagg), een algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis 
(APZ) en het verbindingskantoor van de zorgverze-
keraar. Indien betrokkene voor plaatsing (positief) is 
geïndiceerd, kan tot plaatsing worden overgegaan. 

De behoefte aan duurzaam beschermd wonen 

Zolang er behoefte bestaat aan duurzaam 
beschermd wonen en begeleiding kan een bescher-
mende woonvorm een goed alternatief, en liever nog 
perspectief, bieden voor de hulpvrager. We worden in 
deze mening gesterkt door de resultaten van een 
onderzoek gehouden in de jaren tachtig door 
Heydendael e.a. (1980). Naar ons idee is hier sprake 
van een belangrijk onderzoek, dat in Nederland zeer 
ondergewaardeerd is. Het onderzoek richtte zich op 
de langdurige gebruikers van psychiatrische centra, 
tbs-instellingen, beschermende woonvormen en 
tehuizen voor daklozen. Men constateerde bij de 
gebruikers van de vier onderzochte instellingen grote 
overeenkomsten in allerlei gedragskenmerken. Een 
opmerkelijke constatering is dat er géén gedragsken-
merken konden worden opgespoord, die specifiek 
behoorden bij één van de vier gebruikersgroepen. De 
scheidslijnen tussen zogenaamde doelgroepen van 
instellingen blijken in de praktijk dus erg vaag. 

Wat heeft dit onderzoek nu te maken met de 
problematiek van de forensisch psychiatrische 
patiënt? In zijn algemeenheid moet worden geconsta-
teerd, dat ggz-instellingen nauwelijks zijn ingesteld op 
plaatsing van forensisch psychiatrische patiënten. 
Daar zijn allerlei goede redenen voor. Instellingen 
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dienen zich naar ons idee echter meer te realiseren, 
dat men een gezamenlijke verantwoordelijkheid heeft 
ten behoeve van de hulpvraag van cliënten. Ook ten 
aanzien van de forensisch psychiatrische patiënt geldt 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Voorkomen 
moet worden dat mensen op grond van bepaalde 
kenmerken geweerd worden of nergens blijken te 
passen. 

RIBW-en kunnen een belangrijke rol vervullen in 
de opvang en begeleiding van forensisch psychi-
atrische patiënten, omdat beschermende woonvormen 
in potentie over mogelijkheden beschikken om aan 
een deel van de vraag van deze patiënten te voldoen. 
Zij zijn immers gebaat bij het wonen onder 
begeleiding (zo genormaliseerd en geïntegreerd 
mogelijk) met als doel te streven naar zelfstandigheid. 
RIBW-en kunnen de problemen echter niet alleen 
oplossen. En die zijn er in overvloed. 

Vooraleer de ervaringen van beschermende 
woonvormen met forensisch psychiatrische patiënten 
te beschrijven, willen we eerst een indruk geven van 
het aantal plaatsingen van forensisch psychiatrische 
patiënten in beschermende woonvormen en het 
succes ervan. Landelijk worden er jaarlijks tussen de 
10 en 25 forensisch psychiatrische patiënten geholpen 
met een plaatsing in een beschermende woonvorm. 
Deze cijfers hebben betrekking op de daadwerkelijk 
gerealiseerde plaatsingen en zijn dus indicatief. Ze 
zeggen zeker niet alles over de werkelijke behoefte 
aan plaatsen in beschermende woonvormen ten 
behoeve van forensisch psychiatrische patiënten. 

Op basis van de ervaringen bij de RIBW 's-Herto-
genbosch blijven cijfermatig de helft van de bewoners 
met een tbs-verleden lang wonen in een bescher-
mende woonvorm. Een kwart stroomt vrij snel door 
en het andere kwart gaat in de meeste gevallen terug 
naar de instelling. In het algemeen zijn de ervaringen 
van beschermende woonvormen met forensisch 
psychiatrische patiënten in vier onderwerpen te 
verdelen; de voorbereiding tot plaatsing, de overgang 
van een gesloten naar een open systeem, de veran-
dering van een veiligheidsklimaat naar een begelei-
dingsklimaat en de ondersteuning van het personeel. 

De voorbereiding tot plaatsing 

Wanneer er vanuit de forensische psychiatrie een 
beroep wordt gedaan op de beschermende 
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woonvormen dan wordt de aanvrager geconfronteerd 
met belemmeringen. Het beeld van een gevaarlijke en 
lastige cliënt dat de samenleving heeft, leeft in eerste 
instantie ook bij de medewerkers van beschermende 
woonvormen. Daarnaast voelen de begeleiders zich 
verantwoordelijk voor de veiligheid van de reeds 
aanwezige bewoners. De ervaring leert dat wanneer 
een bezoek wordt gebracht aan de kandidaat, de 
vooroordelen sterk verminderen. Ook kunnen 
eventuele belemmeringen worden besproken, waarna 
de mogelijkheden en onmogelijkheden van de 
plaatsing eveneens aan de orde kunnen komen. 
Daarna kan worden geprobeerd de kandidaat de 
betreffende woonvorm te laten bezoeken, om kennis 
te maken met medebewoners. Als de kandidaat 
begeleid wordt door geüniformeerde bewakers - en 
dat gebeurt nog steeds - kan dit natuurlijk averechts 
werken. 

Indien de kennismaking positief verloopt is het van 
belang duidelijke afspraken te maken ten aanzien van 
de formele verantwoordelijkheid, de juridische status 
van het verblijf en wat te doen bij calamiteiten. Het is 
gebruikelijk, dat indien de kandidaat onoverkomelijke 
problemen veroorzaakt de forensische instelling 
garant staat voor heropname. 

Wanneer een plaatsing van een kandidaat wordt 
overwogen, dienen met de staf van de beschermende 
woonvorm afspraken te worden gemaakt over de 
begeleiding van de patiënt. De afspraken en 
waarborgen van de begeleiding worden schriftelijk 
vastgelegd in de vorm van aanwijzingen. De patiënt 
verklaart zich hiermee akkoord. De afspraken kunnen 
bijvoorbeeld gaan over beperking of onthouding van 
alcohol. Aansluitend kan de aanmelding worden 
voorbereid met een plan om de overgang naar de 
beschermende woonvorm zo geleidelijk mogelijk te 
laten verlopen. Wanneer de patiënt de afspraken niet 
nakomt, dan kan de forensische instelling na overleg 
met de staf van de beschermende woonvorm en de 
reclassering het proefverlof blijvend of permanent 
intrekken. Sommige patiënten blijken een aantal 
kortdurende crises-interventies in de forensische 
instelling nodig te hebben vooraleer een nieuw even-
wicht in de beschermende woonvorm gevonden is. 

Een belangrijk aandachtspunt is dat de RIBW 
verantwoordelijk is voor de begeleiding bij een 
verblijf van een forensisch psychiatrische patiënt met 
woon- en proefverlof. Bij een proefverlof rapporteert 
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de reclassering omtrent het verblijf in de bescher-
mende woonvorm aan de forensische instelling. Deze 
informatie zal vooral gebaseerd zijn op de gegevens 
die door de beschermende woonvorm worden 
verstrekt. 

De overgang van een gesloten naar een open systeem 

De overgang van een forensische instelling naar een 
beschermende woonvorm is voor de meesten erg 
groot. Immers, de kandidaat komt in een huis in de 
wijk te wonen waar letterlijk alle deuren wijd open 
staan. Zonder voorbereidingsfase, een soort gewen-
ningsproces, is het moeilijk de overgang soepel te 
laten verlopen. In deze gewenningsperiode nemen de 
sociale vaardigheden een centrale plaats in. Heel 
belangrijk is hierbij dat betrokkene rekening houdt 
met de medebewoners en verantwoording leert te 
dragen voor de woonomgeving. 

De kandidaten worden niet alleen geconfronteerd 
met de overgang van een gesloten systeem naar een 
open systeem, maar ze zijn vaak ook gewend aan een 
zeer gestructureerde dagindeling. Dit, terwijl 
bewoners binnen een beschermende woonvorm 
ogenschijnlijk hun dag meestal zelf indelen. Het is 
handzaam dit te onderkennen en vanaf het begin van 
de plaatsing een overgangsprogramma aan te bieden. 
Dit programma zal naast allerlei leer- en ervarings-
momenten vooral tot doel hebben, het stringente 
systeem dat men gewend was, af te bouwen. Hiervoor 
in de plaats komt dan het invullen van eigen wensen 
en behoeften. Al snel zal de bewoner merken dat het 
veiligheidsaspect, wat in het vorig bestaan nogal 
benadrukt werd, plaats maakt voor een begeleidings-
klimaat met meer vrijheden. 

Verandering van het veiligheidsaspect naar een 
begeleidingsklimaat 

Van de buitenkant gezien komt de bewoner uit een 
regime waar verboden, geboden, afspraken en regels 
een zeer belangrijke rol speelden. In beschermende 
woonvormen heerst er een begeleidingsklimaat op 
basis van onderhandelingen, doch ook hier zijn 
afspraken en regels. Je zou kunnen zeggen dat de 
bewoner hier een sleutel krijgt, waar hij vroeger 
moest wachten op iemand met een sleutel. Ik heb er 
al op gewezen dat ook in een beschermende 
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woonvorm regels en afspraken zijn. Het verblijf is 
natuurlijk niet zo vrijblijvend als het lijkt. In een 
beschermende woonvorm zijn ook huisregels: wie 
doet het huishouden, wie kookt er en wie doet de 
boodschappen, hoe gaan bewoners met elkaar om, 
enzovoort. 

Is de bewoner eenmaal gewend geraakt aan het 
leven in de woonvorm, dan is de tijd aangebroken te 
gaan bekijken wat de toekomstplannen zijn. 
Langdurig blijven wonen met begeleiding is mogelijk, 
maar er kan ook gewerkt worden naar meer zelfstan-
digheid. Elk begeleidingsplan is een individuele 
afspiegeling van iemands mogelijkheden. Alle 
afspraken worden zo duidelijk mogelijk vastgelegd, 
eventueel bijgesteld en regelmatig geëvalueerd. De 
begeleider speelt in de omgang met de bewoners een 
zeer belangrijke rol. 

De ondersteuning van het personeel 

Al bij het bespreken van de voorbereidingsfase 
merkten we op hoe belangrijk het is dat er contacten 
tot stand komen tussen het personeel van de foren-
sische instelling en de beschermende woonvorm. In 
die uitwisseling komt vaak kennisoverdracht tot stand 
en worden allerlei ervaringsgegevens uitgewisseld, 
een soort bijscholing dus! Binnen beschermende 
woonvormen is doorgaans weinig specifieke deskun-
digheid in de omgang met forensisch psychiatrische 
patiënten. Met de aanmeldende instanties en/of de 
reclassering kunnen duidelijke afspraken worden 
gemaakt op het gebied van extra ondersteuning of 
begeleiding, als een team hier behoefte aan heeft. 
Verder kan het raadzaam zijn als organisatie van 
beschermende woonvormen enkele verpleegkundigen 
aan te trekken, die ervaring hebben met de hier 
besproken doelgroepen. Vanzelfsprekend is het 
verstandig in allerlei bijscholingsprogramma's 
aandacht te besteden aan speciale doelgroepen. 

Tot slot 

Beschermende woonvormen gaan uit van normali-
satie en integratie. De nadruk van de begeleiding ligt 
op het stimuleren van de zelfstandigheid en het 
bevorderen van de maatschappelijke integratie. 
Beschermende woonvormen kunnen derhalve voor 
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een aantal forensisch psychiatrische patiënten een 
perspectief zijn. Ervaringen van RIBW-en met foren-
sisch psychiatrische patiënten laten zien dat bescher-
mende woonvormen in potentie de mogelijkheid 
bezitten om tot plaatsing en begeleiding van foren-
sisch psychiatrische patiënten over te gaan. De 
omvang van de groep patiënten is klein. Echter, de 
aard van de problematiek en een aantal knelpunten 
maken van de plaatsing geen eenvoudige zaak. Voor 
deze knelpunten zullen oplossingen moeten worden 
gezocht. 

De RIBW-en en de forensische instellingen bezitten 
duidelijk complementaire functies. Een intensief 
contact tussen deze instellingen is een noodzakelijke 
voorwaarde om succesvol te kunnen plaatsen. 
Beschermende woonvormen kunnen, vóórdat een 
kandidaat-bewoner wordt aangemeld bij de 
indicatie-commissie, reeds contact hebben met de 
forensisch psychiatrische instelling. Zowel de 
hulpvragen van de patiënt als de mogelijkheden van 
de beschermende woonvorm moeten in beeld worden 
gebracht. De beschermende woonvorm en de foren-
sische instelling kunnen gezamenlijk een aanvraag tot 
plaatsing indienen, eventueel zelfs met een 
gezamenlijk opgezet begeleidingsplan. Op deze wijze 
heeft een indicatie-commissie beter inzicht in de 
mogelijkheden van een (positieve )indicering. 

Ook met de reclassering dienen afspraken te 
worden gemaakt. De reclassering zou ook incidenteel 
aan de indicatie-vergaderingen kunnen deelnemen 
om een aanmelding en mogelijke plaatsing toe te 
lichten. Een betere samenwerking tussen de 
betrokken instellingen en het oplossen van tekorten 
aan deskundigheid en het doorbreken van de 
negatieve beeldvorming van de patiënt zullen meer 
mogelijkheden tot plaatsing opleveren. Daarbij is een 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid het sleutel-
begrip voor een hulpverlening op menselijke maat. 
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Slecht of ziek 

Dader-hulpverlening bij een Riagg 

J. Dietvorst* 

Ga direct naar de gevangenis, ga niet langs af, u 
ontvangt geen bonus. Zo helder en eenduidig is de 
structuur van de wereld in het gezelschapsspel 
Monopoly. Goed en kwaad zijn daar eenduidige 
begrippen, gezond en ziek komen niet voor en dus 
staan beide begrippenparen geheel los van elkaar. De 
realiteit is anders, maar is onze realiteit wel anders 
genoeg? Ik zal iets vertellen over het proces van een 
systeemtherapie onder aandrang, het systeem in dit 
geval is de Riagg Stad Utrecht. Wat was de klacht, of 
misschien beter gezegd de aanklacht. 

In november 1987 staat in de Volkskrant een artikel 
naar aanleiding van het onderzoek van drs. B. 
Kuyper. Hij was de hulpverleningsmogelijkheden aan 
daders van seksueel geweld nagegaan. Kuyper was 
tot de conclusie gekomen dat deze mogelijkheden 
nagenoeg niet bestonden, onder andere als gevolg van 
het feit dat de Riaggs zeer terughoudend of weiger-
achtig waren met betrekking tot hulpverlening aan 
seksuele delinquenten. Professor Beijaert van het 
Pieter Baancentrum stelde volgens dit onderzoek dat 
hij jaarlijks zeker tien daders, ook wel plegers 
genoemd, naar de Riagg zou kunnen doorverwijzen. 
Aangezien er bij de Riagg geen enkel animo bestond, 
gebeurde dit niet of nauwelijks. 

Professor Beijaert was ex-bestuurslid van Riagg-
Utrecht en zijn ervaringen moesten bijna zeker ook 
over het Utrechtse gaan. De RSU-directie nam de 
toegeworpen handschoen op en nodigde professor 
Beijaert uit voor een gesprek. De discussie over 
hulpverlening aan daders was daarmee voor de RSU 
begonnen. Deze verliep volgens mij tekenend, of 
beter gezegd symptomatisch. Het management van de 
Riagg Stad Utrecht raakte ervan overtuigd dat 
hulpverlening aan daders binnen de instelling onvol- 

* De auteur is verbonden aan de Riagg Stad Utrecht. 
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doende was en op korte termijn uitgebreid moest 
worden. De hulpverleners waren op zijn zachtst 
gezegd echter niet sterk gemotiveerd. In de discussies 
die volgden werden allerlei argumenten naar voren 
gebracht. Deze waren en zijn ook nog steeds zinnig, 
al blijft de vraag of deze zaken alleen genoemd 
werden vanwege hun zinnigheid. Ik noem de hoofd-
argumenten. 
— Dit was de zoveelste doelgroep, die zo maar naar 
de Riagg werd toegeschoven; we moesten toch ergens 
een grens stellen en konden dat het beste nu doen. 
— Bij deze doelgroep werd wederom geen extra geld 
geleverd. De Riagg had al capaciteitsproblemen en 
die werden nu nog groter. Wij moesten nu daders 
gaan helpen, terwijl al geen hulp meer verleend 
mocht worden aan slachtoffers. Wij moesten nu dus 
onder dwang hulp gaan verlenen aan daders, terwijl 
wij door nieuwe prioriteitsstellingen gedwongen 
werden mensen die zich gemotiveerd zelf voor hulp 
aanmeldden af te wijzen. 
— Meer dan ten aanzien van welke andere doelgroep 
ook werd gesteld dat voor hulpverlening aan daders 
aparte kennis is vereist, een apart en eigensoortig 
behandelaanbod noodzakelijk is en dat er mogelij-
kerwijs sprake zou zijn van een apart specialisme. Als 
de Riagg dan al hulp zou moeten gaan verlenen aan 
deze doelgroep dan zouden we ons hier uitgebreid op 
moeten voorbereiden door voorafgaande studies, 
door eerst deskundigheid te ontwikkelen, om 
vervolgens pas voorzichtig met een enkel experiment 
van start te gaan. Tijdrekken dus. 
— Een ook in het advies Forensische psychiatrie 
genoemd argument was de vraag of het eigenlijk niet 
beter, zo niet noodzakelijk zou zijn te komen tot een 
categoriale voorziening voor hulp aan deze 
doelgroep. Dan zou het financiële probleem ook 
direct opgelost zijn. 
— Verder werden er allerlei bezwaren genoemd met 
betrekking tot het feit dat daders en slachtoffers 
binnen dezelfde instelling behandeld zouden worden. 
Dit zou niet alleen tot algemene, emotioneel getinte 
problemen kunnen leiden, maar men vroeg zich ook 
af wat er zou gebeuren indien dader en slachtoffer 
elkaar in de wachtkamer zouden ontmoeten. 
— We maakten ons zorgen over de sfeer binnen de 
instelling; onze naam — kennelijk onze goede naam — 
zou kunnen veranderen. 
— Verder werden er allerlei kritische vragen gesteld 
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met betrekking tot de veiligheidsaspecten. Op welke 
wijze zouden hulpverleners beveiligd worden tegen 
agressieve patiënten en zouden patiënten tegenover 
elkaar voldoende kunnen worden beveiligd. Wij 
maakten ons ernstige zorgen over de positie van de 
Riagg in geval van recidive van een ernstig delict; wat 
zou daarbij de verantwoordelijkheid van de Riagg 
zijn. Los van die formele verantwoordelijkheid zagen 
wij de koppen over onze Riagg al in de krant. 
- Ook werd natuurlijk het stokpaard van de 
democratie bereden. Kon een medewerker van de 
Riagg per dienstopdracht gedwongen worden om 
gedwongen hulpverlening te verrichten; dwang van 
beide kanten dus. 
- Men vroeg zich af wat een patiëntenraad, indien 
we die al gehad zouden hebben, van de voorliggende 
plannen zou vinden. Zou een patiëntenraad wel voor 
deze uitbreiding van de Riagg-doelgroep zijn (een 
toch niet zo heel gekke vraag indien u zich een 
groepstherapie voorstelt die functioneert met vier 
brave burgers, die moeite hebben met hun eigen 
ziekte-inzicht, aangevuld met vier criminelen, wier 
problemen mogelijkerwijs meer liggen op het vlak van 
het schuldbewustzijn). 

De diagnose betreffende het systeem Riagg Stad 
Utrecht met betrekking tot de klacht waar het hier om 
gaat lijkt mij duidelijk. Ofschoon er grote noodzaak 
wordt geconstateerd tot verandering is de patiënt 
hiervoor niet gemotiveerd. Er zijn kennelijk allerlei 
emotionele weerstanden en het ziekte-inzicht is 
gering. Ik wil u een enkele hypothese voorleggen, 
waar een en ander volgens mij mee te maken zou 
kunnen hebben. 

Onderzoek heeft aangetoond dat een zekere mate 
van wederzijdse positieve identificatie tussen patiënt 
en therapeut een belangrijke positieve factor vormt 
met betrekking tot het therapieresultaat. Ik denk dat 
het voor een behandeling, zowel wat betreft het 
resultaat als wat betreft de werkrelatie, van belang is 
dat de therapeut zich enigszins kan en wil inleven in 
de persoon en de problematiek van een patiënt, dat 
hij de patiënt kan en wil begrijpen en dat hij kan en 
wil begrijpen wat deze patiënt drijft. Als het gaat over 
het thema ziek/gezond zijn de meeste therapeuten in 
meerdere of mindere mate bereid en in staat tot deze 
identificatie. Ze zijn daar ook voor opgeleid. Als een 
therapeut zich niet kan/wil identificeren kan hij - als 
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afweer — meer nadruk leggen op de rolverdeling 
hulpgever-hulpvrager: 'Ik ben gezond en jij bent 
ziek'. Deze rolverdeling geeft de therapeut voldoende 
zekerheid en mogelijk is toch een redelijk therapiere-
sultaat te bereiken. 

Bij de behandeling van daders komt de identificatie 
veel sneller in het gedrang. (Ook) voor de therapeut 
gaat het over het thema goed of slecht. De weerstand 
van de therapeut tegen identificatie leidt tot een 
sterkere mate van splitsing: 'Ik, de therapeut ben de 
goede; jij, de patiënt bent de slechte.' Zich als 
therapeut terugtrekken op de rolverdeling hulpver-
lener versus hulpvrager is als afweer niet voldoende. 
De therapeut meet zich de rol van rechter of zelfs van 
officier van justitie aan. De dader wordt veroordeeld. 
Een produktieve hulpverleningsrelatie is dan niet 
mogelijk. 

Illustratief voor deze hypothese vind ik het in het 
advies Forensische psychiatrie aangehaalde voorstel 
van Van Vliet (zie elders in dit nummer), om in het 
kader van hulpverlening aan daders niet te spreken 
van een vertrouwensrelatie, maar van een 
betrouwbare relatie. Ik als hulpverlener ben kennelijk 
mijn vertrouwen in mijn patiënt verloren en de 
wederzijdse betrouwbaarheid wordt vormgegeven en 
bestaat vervolgens bij de gratie van een vastgelegd en 
ondertekend protocol. 

Er bestond dus bij de medewerkers van de Riagg 
Stad Utrecht niet veel motivatie om aan dader-
hulpverlening te gaan doen. Daar ik mij voeg in de 
strekking van het advies forensische psychiatrie ga ik 
niet in op de achtergronden en de argumentatie van 
het management van de Riagg Stad Utrecht waarom 
dader-hulpverlening zo nodig door de Riagg gedaan 
zou moeten worden. Op gezag van het management 
werd het systeem Riagg Stad Utrecht onderworpen 
aan een therapie onder aandrang, die heeft bestaan 
uit veel praten. En als men zich bedenkt dat wij eind 
1987 begonnen zijn met deze discussies en nu juist 
deze maand beginnen met de eerste behandeling van 
een dader volgens ons protocol, dan blijkt daaruit dat 
er hier zeker geen sprake is geweest van een kort 
durende therapie. 

De voornaamste conclusies uit deze besprekingen 
luiden: De RSU is onder nader vast te stellen 
voorwaarden bereid hulpverlening aan justitiabelen, 
ook wel met daders aangeduid, te verlenen. Ons 
rechtsstelsel kent de mogelijkheid dat in plaats van 
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gevangenisstraf andere maatregelen worden opgelegd, 
waaronder het ondergaan van een behandeling. Het 
is, zo overwogen we, niet aan de hulpverlening, om 
de juistheid van dit stelsel in twijfel te trekken of 
daaraan extra onnodige voorwaarden te verbinden. 
Het is wel aan de hulpverlening om op basis van de 
waarden en uitgangspunten die voor haar vakgebied 
gelden een passende vorm te vinden om ook aan 
daders hulp te verlenen. De hulpverlening kan 
derhalve wel nadere voorwaarden stellen, maar steeds 
zullen wij erop moeten toezien dat deze voorwaarden 
een bijdrage leveren om het doel, in casu de hulpver-
lening aan justitiabelen, te realiseren. 

Verder werd opgemerkt dat het niet zo dient te zijn 
dat hulpverlening aan daders steeds de eerste 
prioriteit vormt. Hulpverlening aan daders zal passen 
in het beleid van de RSU om voor allerlei 
doelgroepen te komen tot een zekere mate van 
contingentering. Wij vonden het noodzakelijk af te 
sluiten met de volgende opmerking: 'Belangrijk bij dit 
alles is duidelijk te formuleren dat de RSU een 
behandelingsinstituut is op basis van vrijwilligheid.' 
Men voelt de ambivalentie: vrijwillige behandeling 
onder dwang. 

Besloten werd tot het opstarten van een project. De 
doelgroep van dit project voor hulpverlening aan 
daders moest nog nader omschreven worden. Daarbij 
werd onderscheid gemaakt in een aantal categorieën, 
analoog aan onderscheidingen die in justitiële termen 
te maken zijn. Volgens ons diende het begrip daders 
een veel ruimere uitleg te hebben dan alleen maar 
daders van seksueel geweld. Het zou wat ons betreft 
ook gaan om geweldplegers sec, om daders van 
vermogensdelicten al dan niet met geweld, kortom 
om al diegenen die strafbare feiten hebben gepleegd 
en waarvoor een indicatie voor behandeling is gesteld 
c.q. is te stellen. Wij meenden de volgende uitgangssi-
tuaties te moeten onderscheiden: 
a. Daders die (nog) niet vervolgd worden en zich 
vrijwillig aanmelden. Voor hen staat de normale 
aanmeldings en intakeprocedure van onze Riagg 
open. 
b. Daders die in verzekering worden gesteld. De 
politie kan voor een eventuele beoordeling de 
afdeling Krisiscentrum van onze Riagg inschakelen. 
Hoofdvraag bij die beoordeling is of er termen voor 
een opname, al dan niet met dwang, aanwezig zijn. 
Wordt de in verzekeringsstelling omgezet in een 
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verdere gevangenhouding dan dient de districtspsy-
chiater ingeschakeld te worden. 
c. Daders die vervolgd zullen worden en een 
advocaat in de arm hebben genomen. In beginsel telt 
hiervoor hetgeen hierboven onder a vermeld stak. 
Een en ander kan moeilijker worden indien het 
vooral de advocaat is die aanstuurt op het realiseren 
van hulpverlening. Die aandrang kan te maken 
hebben met het gegeven dat er een indicatie voor 
hulpverlening lijkt te bestaan, maar kan ook voort-
spruiten uit de verwachting om op deze wijze een 
vermindering van straf c.q. vrijstelling van rechtsver-
volging, te bewerkstelligen. De beste weg lijkt ons de 
advocaat contact op te laten nemen met de reclas-
sering. 
d. Daders die aan de officieren van justitie zijn 
voorgeleid. Op grond van het opportuniteitsbeginsel - 
dat wil zeggen dat de officier van justitie de 
bevoegdheid heeft al dan niet onder voorwaarde van 
verdere vervolging af te zien - kan de officier van 
justitie bepalen dat van strafvervolging wordt 
afgezien indien de betrokkene hulpverlening 
ontvangt. 
e. Daders die door de rechtbank zijn veroordeeld. 
Dat kan voorwaardelijk en onvoorwaardelijk zijn. Als 
het voorwaardelijk is kan het tot de voorwaarden 
behoren dat hulpverlening zal plaatsvinden. Ook is 
het mogelijk dat een gevangenisstraf wordt opgelegd 
met de bepaling dat een gedeelte niet ten uitvoer 
hoeft te worden gelegd als hulpverlening zal plaats-
vinden. 
f. Daders die door de rechtbank tot een maatregel 
zijn veroordeeld. Aan de dader is een tbs zonder 
verpleging opgelegd, maar wel met de voorwaarde 
dat behandeling zal plaatsvinden. 
g. De dader zit in de gevangenis zijn straf uit. In het 
algemeen geldt hier dat de medische verzorging, 
inclusief de ggz, door justitie verzorgd dient te 
worden. 

Het project van de Riagg Stad Utrecht is bedoeld 
voor de situaties beschreven onder d, e en f, en .kan 
dan ook het beste worden aangeduid als: hulpver-
lening in het kader van een justitieel opgelegde 
maatregel. De term vrijwilligheid is inmiddels geheel 
tussen de regels verdwenen. 
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Behandelaanbod en de interne organisatie 

We hebben de doelgroep zo breed gedefinieerd dat 
iedere dader, die een maatregel krijgt opgelegd en die 
qua problematiek in de Riagg-populatie valt, en voor 
wie een zinnig ambulant behandelaanbod is vast te 
stellen, in aanmerking komt. Dit houdt volgens ons in 
dat het totale behandelaanbod van alle RSU-
afdelingen in principe mogelijk moet zijn en dus ter 
beschikking dient te staan. 

Een indicatie-onderzoek met een toekomstige 
patiënt zal onder andere als resultaat een behande-
lingsindicatie opleveren. Aard en doel van de behan-
deling zullen daarin beschreven zijn benevens de 
deskundigheidseisen die aan de therapeut gesteld 
moeten worden en binnen welke afdeling de behan-
deling zal plaatsvinden. Medewerkers die bij het 
project betrokken worden dienen in principe interesse 
te hebben in het werken met deze doelgroep. Extra 
tijd en geld zal worden vrijgemaakt voor deskundig-
heidsbevordering van deze medewerkers. Verder komt 
er een speciaal voor de bij dit project betrokken 
medewerkers op te richten intervisieverband, waaraan 
ook een medewerker van de reclassering zal 
deelnemen. Een afdelingshoofd is belast met het 
management en de inhoudelijke leiding van dit 
project. 

Ik heb tot nu toe aandacht besteed aan het interne 
RSU-proces. Dat wil zeker niet zeggen dat andere 
instanties hierbij niet betrokken zijn geweest. 
Integendeel, er is regelmatig en uitvoerig overleg 
geweest met de reclasseringsvereniging Utrecht. Dit 
heeft geleid tot een beter begrip van elkaars situatie 
en de moeilijkheden en mogelijkheden voor ons 
beiden met betrekking tot dit project. Concreet heeft 
een en ander geleid tot het zogenaamde protocol 
`daderhulpverlening'. Dit protocol beschrijft de regels 
volgens welke de driehoeksrelatie patiënt — reclas-
sering — Riagg dient te verlopen. De herziene versie 
van dit protocol is aan het eind van dit artikel toege-
voegd. 

In de praktijk bleek het van belang enkele punten 
duidelijk te regelen. Zo zegt het protocol niets over 
het moment waarop de Riagg om een beoordeling 
met betrekking tot behandelbaarheid kan worden 
gevraagd. De Riagg was beducht om te veel bij justi-
tiezaken betrokken te raken en allerlei justitietaken 
toegeschoven te krijgen. Volgens ons zou daarom 
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eerst bij vonnis een maatregel moeten worden 
opgelegd; vervolgens zouden wij dan kijken of we 
een behandelingsindicatie zouden kunnen stellen. 
Indien behandeling bij ons niet mogelijk zou zijn, dan 
zouden wij de zaak terugverwijzen naar de reclas-
sering, eventueel met aanduiding van wat naar ons 
idee wel als behandeling zinnig zou kunnen zijn. 
Bij het overleg over de eerste casus bleek de reclas-
sering ervan uit te gaan dat de Riagg juist in de 
voorfase, bij de door de reclassering voorgeselec-
teerde casus, een beoordeling over behandelbaarheid 
zou uitspreken. De reclassering kan dan immers in 
haar rapport, dat zij pro justitie uitbrengt, niet alleen 
een maatregel voorstellen maar ook aangeven dat 
uitvoering van deze maatregel door de Riagg is 
toegezegd en door patiënt wordt geaccepteerd (zie het 
behandelcontract aan het eind van dit artikel). 
Inmiddels is het protocol in de richting van de visie 
van de reclassering aangepast. 

Intakegesprekken kunnen dus plaatsvinden als de 
patiënt in voorarrest zit. De vraag was: komt de 
patiënt dan met twee bewakers naar de Riagg of gaan 
wij op 'huisbezoek'. U begrijpt de 'enthousiaste' 
reacties van de Riagg-medewerkers voor dit 
huisbezoek al. 

Stel er is een positieve behandelingsindicatie en stel 
dat de patiënt zelf enigermate gemotiveerd is. 
Wanneer start dan de behandeling? Direct nadat deze 
indicatie gesteld is of pas als de rechtszitting is 
geweest en de maatregel is opgelegd. En wanneer 
start de behandeling als er bijvoorbeeld een maatregel 
wordt opgelegd, maar de tevens opgelegde detentie-
periode nog niet is afgelopen. Wacht de Riagg dan 
met de start van de behandeling totdat de patiënt uit 
de gevangenis ontslagen is? Waarom gaan we 
eigenlijk niet vast beginnen terwijl de patiënt, die 
toch behandeld moet worden en kennelijk behan-
delbaar is, in de gevangenis zit. 

We hebben vooralsnog geen antwoorden op deze 
vragen en de vragen die nog zullen opdoemen. Wat ik 
probeer duidelijk te maken is dat deze vragen gesteld 
worden of gesteld gaan worden. Als instellingen de 
ogenschijnlijk duidelijke grenzen van goed en kwaad 
loslaten en zich tegelijkertijd ook nog bezig gaan 
houden met vragen betreffende ziek en gezond dan 
begeven zij zich op een hellend vlak. Verandering is 
een voortgaand proces. In onze situatie was tot nu toe 
bij de rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie 
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weinig animo voor gezamenlijk overleg. Willen we 
komen tot een samenhangend geheel van maatregelen 
en behandelprogramma's, dan zullen de diverse 
partijen om de tafel dienen te gaan zitten. 

Zeven gevalsbeschrijvingen 

Ter afsluiting zal ik een indruk proberen te geven 
van de patiënten die tot de doelgroep kunnen 
behoren door een paar praktijkvoorbeelden te 
beschrijven. De eerste twee zaken hebben wij reeds 
uitgevoerd, dus geheel buiten dit project om. De 
overige voorbeelden zijn in het overleg met de reclas-
sering aan de orde geweest. Behandeling van incest-
problematiek heb ik expliciet niet opgenomen, 
ofschoon we deze reeds langer verrichten. 

— Een jongvolwassen vrouw, die een MBO-opleiding 
volgt, raakt ongewenst zwanger van de vriend met wie 
zij samenwoont. Ze durft een en ander noch met haar 
ouders noch met haar vriend te bespreken uit angst 
dat ze het kind zal moeten behouden. Voor zichzelf 
en voor de buitenwereld verbergt ze haar zwanger-
schap, hetgeen geheel schijnt te zijn gelukt. De 
geboorte, die ze geheel 'in eigen beheer' doet, weet ze 
ook verborgen te houden. Direct na de geboorte 
doodt zij haar kind. Ze had gehoopt dat het kind 
dood geboren zou worden hetgeen tot haar ontstel-
tenis niet het geval bleek te zijn. Volgens de gerechts-
psychiater zou er sprake zijn geweest van een kraam-
bedpsychose. Behandeling wordt geadviseerd. Verder 
wordt ze in het Riagg-onderzoek beschreven als een 
vrouw die is opgegroeid in een parentificerend milieu, 
met geringe separatie/individuatie, met een zeer 
sterke neiging zich afhankelijk op te stellen, verstrikt 
te raken in sterke loyaliteitsconflicten. De ouders 
hebben al langdurig conflicten en denken sinds dit 
voorval aan scheiding. Een paar jaar eerder zijn reeds 
enkele relatie- en gezinsgesprekken gevoerd. De 
behandeling was een gezinstherapie, die een jaar 
geduurd heeft, plus gelijktijdige individuele 
gesprekken één keer per week, die anderhalf jaar 
geduurd hebben. Het resultaat is positief. 

— Een man van achter in de twintig met een 
HBO-opleiding wordt naar ons verwezen door het 
Pieter Baancentrum. Een van de vrienden van deze 
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patiënt heeft in een uit de hand lopend relatieconflict 
zijn vriendin gedood. Patiënt was hierbij aanwezig en 
heeft de betreffende vrouw vastgehouden, terwijl haar 
vriend haar doodde. Er hebben zich in het leven van 
patiënt nooit eerder enigszins vergelijkbare situaties 
voorgedaan, integendeel, hij was juist — vanuit het 
ouderlijk gezin — sterk anti-geweld en anti-militaris-
tisch. Het ouderlijk gezin wordt beschreven als 
'gewoon' en niet sterk conflictmatig. De behandeling 
is aan deze patiënt opgelegd. Patiënt zelf is gemoti-
veerd omdat hij zijn eigen daad niet kan plaatsen. 
Verdere klachten zijn concentratieproblemen, prikkel-
baarheid, sinds de daad gebrek aan toekomstper-
spectief en zeer regelmatige herbeleving van het 
misdrijf. Verder kan opgemerkt worden dat patiënt 
verschillende kortdurende relaties met vrouwen heeft 
gehad, die steeds stukgelopen zijn, deels tegen de wil 
van patiënt. Hij wordt door de `intaker' beschreven 
als een narcistische persoonlijkheid, die de eigen 
kleinheids- en onmachtsgevoelens compenseert door 
een sterke loyaliteitsband aan te gaan met domine-
rende mannen. Er wordt verondersteld dat mogelijk 
tweede generatie-problematiek een rol speelt. Er 
hebben geen eerdere hulpverleningscontacten plaats-
gevonden. De behandeling is een analytische vis-a-vis 
met een frequentie van een keer per week met een 
mannelijke therapeut; de behandeling duurt twee jaar 
en de resultaten worden als zeer gunstig beschreven. 

— Het betreft een intelligente man van begin dertig. 
Diverse traumatische jeugdervaringen worden 
beschreven. Er is sprake van emotionele verwaar-
lozing door de moeder, waardoor bij patiënt een 
grote wrok tegen haar is ontstaan. Verder is er sprake 
van identiteitsproblematiek, verlatingsangst en een 
grote emotionele onevenwichtigheid. Voorts worden 
agressieve gevoelens en agressieve impulsdoorbraken 
vermeld, vooral als patiënt alcohol gebruikt heeft 
tijdens een wat depressievere periode. Er is sprake 
van in ernst toenemende mishandeling van vader en 
patiënt's vriendin (de enigen die hem nabij staan). 
Een en ander leidt tot contact met justitie. Riagg-
hulpverlening in de vorm van psychotherapie wordt 
voorgesteld, onder andere in verband met de vrees 
dat de agressieve impulsdoorbraken in heftigheid 
kunnen toenemen. (Deze patiënt pleegt later een 
dodingsdelict.) 
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— Het betreft hier een vrouw van midden veertig. Zij 
komt uit een geïsoleerd en liefdeloos gezin. Het is 
eigenlijk onduidelijk wie patiëntes moeder is geweest. 
Mogelijk was dit haar oudere zuster. Er is al jaren 
lang sprake van huwelijksproblemen. Nadat patiënte 
en haar man enkele zoons hadden gekregen werd een 
dochter geboren. In een depressieve periode heeft 
patiënte geprobeerd deze dochter te doden. Ze heeft 
erop gereageerd met suïcide-pogingen en is psychi-
atrisch opgenomen geweest, onder andere in verband 
met wanen. Ze wordt beschreven als hysterisch/ 
paranoïd. In het reclasseringscontact wordt duidelijk 
dat herhaling gaat optreden van het lastigvallen van 
de dochter. Bij patiënte bestaat inzicht in de 
noodzaak van behandeling. De Riagg wordt gevraagd 
om in een nader onderzoek na te gaan wat de behan-
delingsmogelijkheden zijn en om nader te kijken naar 
de moeder/dochterrelatie. Er wordt gedacht aan een 
behandeling/begeleiding door de Riagg, waarbij 
zeker medicatie van belang kan zijn. 

— Een jongeman die buiten Nederland geboren is 
voegt zich, als hij begin twintig is, bij zijn familie in 
Nederland. Hij heeft hoge verwachtingen ten aanzien 
van werk, opleiding en inkomen. Dit loopt allemaal 
uit op teleurstellingen, die leiden tot hasj-gebruik en 
kleinere vermogensdelicten. Patiënt wordt beschreven 
als eenzaam, apathisch, hij heeft last van slaapstoor-
nissen en hij verwaarloost zich. Ook gaat hij stemmen 
horen. Later is er sprake van ontuchtige handelingen 
en eenvoudige mishandelingen, waardoor hij met 
justitie in aanraking komt. Inzicht in de noodzaak 
van hulp zou aanwezig zijn. Er wordt aan Riagg-
behandeling gedacht, in de steunend-structurerende 
sfeer, waarbij medicatie wordt overwogen. 

— Een man, midden dertig, komt uit een verbrokkeld 
en chaotisch gezin en heeft mede daardoor een 
inrichtingsverleden. Zijn niveau is 'BLO'. Hij heeft 
sterke minderwaardigheidsgevoelens, is vandaaruit 
zeer prestatiegericht en onder andere jaloers op zijn 
broer, die het verder geschopt heeft. Zijn prestatiege-
richtheid uit zich ook in sterk seksueel obsessieve 
fantasieën met betrekking tot vrouwen, die vervolgens 
tot exhibitionistisch gedrag leiden. Patiënt heeft zich 
in zijn werk in eerste instantie nog zeer kunnen 
waarmaken, waarschijnlijk heeft hij zich daar 
overwerkt. Patiënt heeft reeds in een eerdere fase een 
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voorwaardelijke veroordeling gekregen wegens 
exhibitioneren. De daarop volgende aversie-therapie 
heeft nauwelijks geholpen. Er is weer sprake van een 
sterke terugval en patiënt exhibitioneert zeer regel-
matig. De reclassering maakt zich zorgen over het feit 
dat langzaam maar zeker een steeds agressievere 
ondertoon in de benadering van de vrouwelijke slach-
toffers zichtbaar wordt. De angst dat patiënt over zal 
gaan tot aanranding wordt uitgesproken. Een 
opgelegde maatregel in de vorm van Riagg-behan-
deling wordt voorgesteld. Men denkt daarbij aan 
gedragstherapeutische begeleiding, eventueel onder-
steund met medicamenteuze behandeling en een 
poging om een betere dagvulling en dagbesteding op 
touw te zetten. 

— Een 28-jarige man komt uit een Iluwengezin' met 
een van oudsher slechte relatie tussen de ouders. De 
vader wordt als zeer dominant beschreven. Er spelen 
sterke loyaliteitsconflicten. Patiënt heeft moeite met 
autonomie. Hij trouwt met een vrouw uit eenzelfde 
soort gezin. Het huwelijk krijgt volstrekt geen kans 
door frequente inmenging van beide ouderlijke 
gezinnen in het leven van het jeugdige echtpaar. De 
man reageert krampachtig passief en blijkt onmachtig 
om de onenigheden die met beide ouderparen en in 
het huwelijk ontstaan het hoofd te bieden. Na enig 
alcoholgebruik (er is geen sprake van alcoholisme) 
vindt een verkrachting plaats. Patiënt is hierdoor zelf 
geschokt en gemotiveerd voor behandeling. Er wordt 
gedacht aan Riagg-bemoeienis, waarbij onder andere 
middels systeemtherapie geprobeerd kan worden om 
zowel patiënt als het echtelijk systeem van meer 
autonomie te voorzien; dit zou ook kunnen 
betekenen een langerdurende relatietherapie. 

Tot slot 

Geestelijke gezondheidszorg-instellingen en hun 
medewerkers zijn dagelijks bezig met veranderings-
processen. Deze richten zich van zelfsprekend begrij-
pelijk op de patiënten; het is immers de patiënt die 
moet veranderen en niet de therapeut of de instelling. 
Bij deze veranderingsprocessen nemen wij regelmatig 
bij de patiënt een lage motivering en angst voor 
verandering waar. Hulpverlening aan daders vraagt 
kennelijk verandering van de instellingen zelf en van 
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de individuele medewerkers. Deze verandering ligt 
gevoelsmatig op zo'n hellend vlak dat angst optreedt 
om weg te glijden, angst voor verandering. De 
weerstand is hoog, de motivatie is laag en het ziekte-
inzicht is beperkt. Er zal volgens mij enige aandrang 
noodzakelijk zijn om een dergelijk systeem tot de 
vrijwillige keuze te brengen om een veranderings-
proces aan te gaan. 

In de Riagg Stad Utrecht is dit veranderingsproces 
in gang gezet. Dat betekent dat het daar nu realiteit 
wordt dat daders straks als patiënt de keuze krijgen 
tussen 'ga direct naar de gevangenis, ga niet langs af' 
en 'neem een kanskaart en ga langs de Riagg'. 
Waarmee ik expliciet suggereer dat er voor de 
persoon in kwestie, dader en/of patiënt, sprake dient 
te zijn van een zekere keuzevrijheid tussen: gevan-
genis of Riagg, slecht of ziek. 

Bijlage 1: Protocol daderhulpverlening 

Riagg Stad Utrecht/Reclassering Utrecht 

Dit protokol vormt de concretisering van de RSU-notitie Hulpverlening aan 
daders (november 1990). Het beschrijft de afspraken en regels die nageleefd 
dienen te worden in de relatie verwijzer (i.c. de reclassering) — cliënt — RIAGG 
(medewerker); dit binnen het gezamenlijke project: 'Hulpverlening in het 
kader van een justitieel opgelegde maatregel'. 

1. Wie komt als cliënt in aanmerking? Het gaat om personen/cliënten die 
RIAGG-behandeling bij vonnis opgelegd hebben gekregen. Er zijn drie catego-
rieën te onderscheiden: 
— Daders, die aan de officier van justitie zijn voorgeleid en bij wie op grond 
van het opportuniteitsbeginsel van strafvervolging wordt afgezien onder 
voorwaarde dat de betrokkenen zich onder Riagg behandeling stelt. 
— Daders, die door de rechter zijn veroordeeld en aan wie als voorwaarde 
Riagg behandeling is opgelegd. 
— Daders, die door de rechter zijn veroordeeld en aan wie een tbs zonder 
verpleging is opgelegd met als bijzondere voorwaarde Riagg behandeling. 
Voor alle drie de kategorieën geldt dat de behandeling door de reclassering 
in haar rapportage dient te zijn voorgesteld. 
2. De cliënten worden door de Reclassering Utrecht bij het hoofd van de 
afdeling Psychotherapie aangemeld. Meestal zal dit gebeuren door de 
contactpersoon van de reclassering. 
3. De aanmelding geschiedt in een schriftelijke vraagstelling tot onderzoek 
naar de mogelijkheid van een ambulante behandeling/begeleiding van 
betrokken cliënt. Eventueel kan overleg over de aanmelding gevoerd worden 
(zie aanmeldingsformulier). 
4. De cliënt dient de reclassering schriftelijk te machtigen om strafrechtelijke 
gegevens door te geven van de Riagg (zie machtigingsformulier). 
5. In vervolg op de aanmelding door de reclassering vindt er altijd een 
onderzoek plaats met de vraagstelling of Riagg-hulpverlening geïndiceerd is. 
Tevens wordt er bij een positieve indicatie een behandelingsplan opgesteld. 
6. Het hoofd van de afdeling Psychotherapie wijst een Riagg-medewerker aan 
die het onderzoek zal doen. De uitnodiging van de cliënt van het eerste 
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gesprek loopt via de reclassering. Vervolggesprekken worden — zo nodig — 
afgesproken in overleg tussen Riagg-medewerker en cliënt. 
7. De gesprekken vinden in principe in het Riagg-gebouw plaats. Er kunnen 
redenen aanwezig zijn de gesprekken elders te houden, bijvoorbeeld in het 
huis van bewaring of in de thuissituatie van cliënt. Dit is ter beoordeling van 
de Riagg. 
8. Bij een positieve indicatie wordt een behandelplan opgesteld. De hoofd-
lijnen van dit behandelplan worden weergegeven in een behandelcontract (zie 
behandelcontractformulier). 
9. Het behandelcontract bevat tenminste uitspraken over het globaal na te 
streven doel, frequentie van de contacten, verwachte duur van de behan-
deling, berichtgeving aan de reclassering, repercussie bij het niet-nakomen 
van de afspraken. 
10. Het voor te stellen behandelplan en behandelcontract worden in het 
zogenaamde adviesgesprek met de cliënt besproken. De cliënt dient schrif-
telijk toestemming te verlenen om Riagg-informatie te doen toekomen aan de 
reclassering. 
11. Het behandelplan en het behandelcontract worden in afschrift toege-
stuurd aan de reclassering. 
12. De reclassering beoordeelt of in de reclasseringsrapportage de voorge-
stelde Riagg-behandeling als op te leggen maatregel wordt opgenomen. 
13. Via de reclassering ontvangt de cliënt een afschrift van het behandelplan 
en het behandelcontract. 
14. Indien de reclassering besluit de behandeling in haar rapportage voor te 
stellen zorgt de reclassering voor ondertekening door de cliënt van het 
behandelcontract. 
15. Het behandelcontract wordt bijgevoegd bij het reclasseringsrapport. 
16. De reclassering laat de Riagg weten of zij behandeling voorstelt. 
17. Bij een negatieve indicatie met betrekking tot Riagg-behandeling wordt 
een analoge procedure gevolgd. 
18. De reclassering deelt de inhoud van de vonniswijzing mee aan de Riagg 
(afdelingshoofd). Tevens wordt aangegeven wanneer met de behandeling kan 
worden begonnen (onder andere in verband met mogelijke detentie). De 
behandeling vindt plaats in het Riagg-gebouw. 
19. De Riagg gaat na of eventuele slachtoffers ook bij de RSU bekend zijn. Zo 
nodig worden passende maatregelen genomen. 
20. De Riagg wijst een behandelaar aan. Zo snel mogelijk (vanuit de Riagg 
gezien) wordt met de behandeling begonnen. De uitnodiging voor het eerste 
gesprek wordt door de Riagg gedaan. 
21. Over de voortgang van de hulpverlening wordt de reclassering periodiek 
geïnformeerd. De voortgangsinformatie is globaal. Per behandeling kunnen 
afspraken worden gemaakt over de frequentie van de voortgangsinformatie, 
met een minimum van eens per half jaar. Het niet verschijnen van een cliënt 
op een afspraak wordt eveneens aan de reclassering gemeld. Herhaald niet 
verschijnen van de cliënt wordt als beëindiging aangemerkt. 
22. De RSU stelt de reclassering onder opgave van de reden op de hoogte 
van de beëindiging van de behandeling. Bij voorkeur gebeurt dat voorafgaand 
aan de beëindiging. Lukt dat niet dan wordt dat uiterlijk binnen drie weken na 
de beëindiging gemeld. Over het resultaat van de behandeling wordt de 
reclassering globaal geïnformeerd. 
23. De reclassering draagt zorg voor rapportage aan de rechterlijke macht. 
24. De reclassering stelt indien daartoe aanleiding is, de RSU op de hoogte 
van de genomen maatregelen tegen de cliënt die eenzijdig de behandeling 
heeft beëindigd c.q. de behandelafspraken niet nakomt. 
25. De RSU biedt een kwantum van 12 concrete behandeluren per week. De 
instroomcapaciteit wordt dus afhankelijk van de geïndiceerde frequentie van 
het aantal contacten. 
26. In principe gelden er geen leeftijdsgrenzen. In de praktijk zal gestreefd 
worden naar een leeftijdsspreiding van 17 tot 40 jaar. 
27. In de taakstelling van de RSU-medewerkers, die aan dit experiment 
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meedoen, zal intervisie voor een nader vast te stellen duur opgenomen 
worden. Een medewerker van de reclassering zal meedoen aan deze inter-
visie. 
28. Indien hetzij RSU hetzij de reclassering meent dat de hierboven vermelde 
afspraken niet of onvoldoende worden nageleefd wordt een directie-overleg 
bijeengeroepen. Een en ander pas nadat is gebleken dat in het reguliere 
overleg tussen de medewerkers geen oplossingen gevonden worden.Een 
overleg op directieniveau vindt eveneens plaats indien blijkt dat elementen 
niet of niet voldoende in dit protocol zijn geregeld. 
29. De voortgang van dit project wordt tenminste een maal geëvalueerd en 
wel voor het eerst in het eerste kwartaal van 1992. 

Bijlage 2: Behandelcontract 
Hulpverlening als justitieel opgelegde maatregel 

Cliënt: 
naam: 
adres: 
geboortedatum + plaats: 

Intakegesprekken hebben plaats gevonden op: 
Naam intake medewerker RSU: 

Globale beschrijving van de doelen van de behandeling: 

Behandeladviezen: 

Soort behandeling: 
Frequentie en duur van het behandelcontact: 
Geschatte totaalduur van de behandeling: 
Wordt medicatie overwogen: ja / nee 
Zo ja, welke medicatie: 
Naam Riagg-behandelaar: 

Ondergetekende cliënt gaat akkoord met: 
— bovengenoemd behandeladvies; 
— het verstrekken van globale informatie over voortgang en afsluiten van de 
hulpverlening aan de betrokken reclasseringswerker (naam: ...; instelling: ...) 
door middel van voortgangsberichten per (bijvoorbeeld twee maanden, drie 
maanden, enzovoort); 
— het tijdig (binnen drie weken) doorgeven door de Riagg-behandelaar aan 
de reclasseringswerker als cliënt niet langer meewerkt aan de behandeling, 
met opgave van de reden daarvan; 
— het inzien van relevante strafrechtelijke stukken door de behandelaar. 

De behandeling gaat in na vonniswijzing. 

Datum 
Naam/handtekening 
RSU-medewerker 
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Sociaal psychiatrisch 

reclasseringswerk op een 

kruispunt 

J.A. van Vliet* 

Inleiding 

Reclassering is te omschrijven als een vorm van 
categoriale hulpverlening. Dit heeft te maken met de 
door de reclassering te bereiken doelgroep, 'namelijk 
degenen, die in contact (geweest) zijn met politie en 
justitie dan wel daarmee in contact dreigen te komen. 
(...) Het justitiële facet vormt de legitimatie voor het 
reclasseringscontact. Is het contact eenmaal gelegd, 
dan bestaat een deel van het reclasseringswerk uit 
werkzaamheden die ook in de niet-justitiële sfeer 
worden verricht.' (Soetenhorst-de Savornin Lohman, 
1985, p. 21) 

De reclassering heeft een tweeledige doelstelling, 
die kan worden onderscheiden in taken ten behoeve 
van justitiële instanties en hulpverlenende en coCirdi-
nerende taken rechtstreeks ten behoeve van cliënten. 
Er is sprake van een onderscheid en niet van 
gescheiden taken, aangezien beide facetten van de 
reclasseringsdoelstelling voortdurend en nauw met 
elkaar zijn verweven. De reclassering is vanuit haar 
functie te beschouwen als een grensvoorziening 
tussen justitiële instanties en de niet-justitiegebonden 
hulpverlening. (Soetenhorst-de Savornin Lohman, 
1985, p. 19) De réclassering is georganiseerd in 
negentien stichtingen, die de negentien arrondisse-
menten als werkgebied omvatten. De hiervoor 
gegeven afgrenzing van het werkterrein van de reclas-
sering bepaalt in belangrijke mate de beperkingen 
maar ook de mogelijkheden van diezelfde reclas-
sering. 

De voor de reclassering meest kenmerkende 
taakvelden zijn: 

* De auteur is bureauhoofd Sociaal psychiatrisch werk bij 
de Reclassering Arnhem. 
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— vroeghulp op politiebureaus, te omschrijven als een 
eerste (crisis)opvang, probleeminventarisatie en 
hulpverlening aan mensen die strafrechtelijk in verze-
kering zijn gesteld; 
— voorlichting aan justitiële organen, zoals de 
rechter-commissaris en het Openbaar Ministerie, over 
cliënten die een strafbaar feit hebben begaan. Het 
gaat hier om een vorm van beschrijvende diagnostiek, 
met als doel de beslissing van de rechter over de 
cliënt te beïnvloeden door het doen van een prognos-
tische uitspraak over de kans op strafrechtelijke 
recidive en het geven van een gemotiveerd hulpverle-
nings en sanctioneringsadvies. (Pyrek, 1991) 
— het uitvoeren van alternatieven voor vrijheids-
straffen; 
— psycho-sociale hulpverlening, nazorg na detentie, 
en dergelijke; 
— penitentiair reclasseringswerk. 

Sociaal psychiatrisch werk 

Sociaal Psychiatrisch Reclasseringswerk (SPW) is 
een integraal onderdeel van het takenpakket van de 
reclassering en is per reclasseringsstichting 
verschillend georganiseerd. In het arrondissement 
Arnhem in een gespecialiseerd multi-disciplinair 
team. Als opvallende en belangrijke taak die het SPW 
binnen de reclassering uitvoert moet, naast de 
hiervoor beschreven reclasseringstaken, nog worden 
genoemd de zorg voor de terbeschikkinggestelden. 
Daaronder moet worden verstaan: begeleidende en 
controlerende taken in het kader van tenuitvoer-
legging van de terbeschikkingstelling met verpleging 
en met aanwijzingen. 

De groep cliënten die bij het SPW terecht komt 
bestaat uit mensen met een meervoudige proble-
matiek, zoals in het NRV-advies duidelijk is 
beschreven. Vaak is een delict het voorlopig eindpunt 
in een reeks van impliciete of expliciete hulpvragen 
van de cliënt, waarop de samenleving niet (of niet 
adequaat) heeft gereageerd. Bij het SPW heeft men 
voortdurend te maken met cliënten die ernstige en 
opzienbarende delicten hebben gepleegd. Het gaat 
dan om dodings-, bizar-seksuele en andere geweld-
dadige delicten en brandstichting. Daarnaast vaak om 
een recidive van eenvoudige delicten en overtre-
dingen die een veelvuldig contact van de cliënt met 
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politie en justitie onvermijdelijk maakt. 
Het gaat om cliënten met uiteenlopende psychi-

atrische en persoonlijkheidsstoornissen en met beper-
kingen in hun sociaal functioneren. Er is vaak sprake 
van een beperkt of ontbrekend inzicht in hun eigen 
problematiek, een beperkt probleemoplossend 
vermogen en een sterk onvermogen relaties aan te 
gaan en te onderhouden. Zij leven daardoor vaak 
geïsoleerd van of in conflict met hun omgeving, 
hebben structureel financiële problemen en komen 
moeilijk tot het verwoorden van hun problemen en 
hulpvragen. Vaak zullen zij de taal meer als wapen 
gebruiken dan als middel tot een adequate communi-
catie. Gebruik van alcohol of drugs heeft daarbij vaak 
nog een ontremmende werking. 

Deze kenmerken van de cliëntengroep hebben 
natuurlijk ook gevolgen voor hun relatie met hulpver-
lenende- en andere instanties. Er is sprake van een 
lage (aanvangs)motivatie. De gehanteerde metho-
dieken of therapievormen worden vaak niet 
toereikend geacht, waardoor diverse hulpverlenende 
instanties deze cliënten al hebben afgeschreven. 
Overigens is motivatie een betrekkelijk begrip. In elke 
hulpverleningsrelatie is een zekere mate van externe 
dwang en opportunisme aanwezig: 'om mijn 
huwelijksrelatie te redden accepteer ik Riagg-hulpver-
lening; om niet in een psychiatrische inrichting te 
hoeven worden opgenomen accepteer ik ambulante 
hulpverlening; om niet gedetineerd te worden 
accepteer ik ambulante hulpverlening.' (Tichelaar, 
1991) 

Het SPW van de reclassering houdt zich gedurende 
lange periodes met deze cliënten bezig, in het 
algemeen vanaf het begin van hun gang door het 
justitiële proces tot vaak lang daarna. Regelmatig 
vindt gedurende de begeleiding door de reclassering 
recidive plaats. Ter illustratie van de diversiteit van 
het aanbod volgt een tamelijk willekeurige greep uit 
de cliënten die in 1991 bij het SPW-team werden 
aangemeld: 
— Cliënte, 49 jaar, heeft een fles sherry ontvreemd in 
een supermarkt. In verband met in het proces-verbaal 
vermelde omstandigheden is er overleg geweest met 
de huisarts en daarna met de Officier van Justitie. Na 
een kort rapportje kan de zaak worden geseponeerd 
en door ons afgesloten. 
— Cliënt, 33 jaar, heeft op de snelweg onder invloed 
van alcohol een ongeluk veroorzaakt. Hij wilde bij 
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wijze van suïcide tegen de vangrail aanrijden maar 
kwam er levend af. Er reed helaas nog iemand tussen 
zijn auto en de vangrail. Hij is later weer aange-
houden met alcohol achter het stuur na een ruzie met 
zijn partner. 
— Cliënt, 27 jaar, wordt verdacht van huisvredebreuk 
en eenvoudige mishandeling van zijn ex-vriendin 
onder invloed van bevels-hallucinaties. Cliënt kan 
zich een aantal zaken niet herinneren. 
— Cliënt, 20 jaar, heeft onder invloed met zijn auto 
een andere auto aangereden. De bestuurder daarvan 
is overleden. Cliënt voelt zich slachtoffer. 
— Cliënt, 39 jaar, heeft zijn dochtertje van drie jaar 
vanaf het eerste levensjaar seksueel misbruikt. Hij 
ontkent. Is al eerder in verband met seksuele proble-
matiek verwezen naar een hulpverleningsinstelling, 
die echter een wachtlijst had van anderhalf jaar. 
— Cliënt, 23 jaar, wordt verdacht van vrijheidsbe-
roving en bedreiging tegen het leven van zijn 
vriendin. Hij heeft haar herhaalde malen opgesloten. 
Zij durft nu pas voor de eerste keer aangifte te doen. 
— Cliënt, 34 jaar, destijds terbeschikking gesteld 
geweest in verband met doodslag op zijn levens-
partner, heeft nu een vrouw waar hij een seksuele 
relatie mee had ernstig mishandeld. Er is sprake van 
jaloezie. 
— Cliënt, 40 jaar, wordt verdacht van medeplich-
tigheid bij diefstal; heeft op de uitkijk gestaan. Hij 
heeft contact met een Riagg. 
— Cliënt, 29 jaar, heeft bij een echtelijke ruzie zijn 
vrouw met scheermesjes 'bewerkt'. 
— Cliënt, 52 jaar, heeft zijn echtgenote gedood en 
haar als vermist opgegeven. Toen zij na enkele weken 
werd gevonden bekende hij meteen. 

Het zal bij deze beschrijvingen opvallen, dat het 
meer gaat om het gepleegde, vaak bizarre delict, dan 
om de psychiatrische diagnose. Dit is het gevolg van 
het feit dat het hier intakes betreft, waarbij in de 
meeste gevallen nog geen verder onderzoek is 
gepleegd, maar ook van het simpele feit dat niet de 
diagnose maar het contact van de cliënt met politie 
en/of justitie voor de reclassering een intake- en 
selectiecriterium is. Gedurende het contact van de 
cliënt met de reclassering krijgt de diagnose meestal 
pas in een later stadium vorm en betekenis. 

Voor de reclassering is de diagnose geen middel om 
cliënten te toetsen aan de doelstelling, maar een 
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hulpmiddel om te komen tot de juiste hulpverlenings-
strategie voor de betreffende cliënt. Mijn ervaring is, 
dat bij veel hulpverleningsinstellingen de diagnostiek 
in eerste instantie wordt gebruikt om te bepalen wie 
tot onze cliëntengroep behoort en wie niet. Vaak 
vallen cliënten die een (gewelddadig) delict hebben 
gepleegd in dat stadium al af. 

De begeleiding die SPW biedt gaat uit van een 
beperkte hulpverleningsambitie. Doelstelling is het 
voorkómen van strafrechtelijke recidive. Daarvoor 
wordt een geïntegreerde aanpak gehanteerd waarin 
tijdens de begeleiding gevarieerd kan worden van 
zorg tot een therapeutisch gerichte benadering, van 
crisisinterventie tot het samen met de cliënt afwegen 
of de gewenste eindsituatie is bereikt. (Nota herfor-
mulering, 1983) Daarnaast zijn een op materiële 
zaken gerichte hulpverlening en een `outreachende', 
experimenterende opstelling in het contact onont-
beerlijk en gaan in het algemeen vooraf aan meer 
(psycho)-therapeutisch gerichte interventies. (Sociaal 
psychiatrisch reclasseringwerk, 1991) 

Juridische kaders 

Door de eerder genoemde kenmerken van de 
cliënten heeft het SPW in haar aanpak, behalve voor 
het directe, individuele belang van de cliënt ook oog 
voor het 'samenlevingsbelang' dat wil zeggen het 
belang van mogelijk (toekomstige) slachtoffers. 
Daarom zal regelmatig, naast een taxatie van de 
toestand van de cliënt, ook een taxatie gemaakt 
worden van het (actuele) gedrag van de cliënt in 
relatie tot mogelijk dreigend delictgedrag. 

Deze forensisch-psychiatrische invalshoek is binnen 
de ambulante voorzieningen specifiek voor het sociaal 
psychiatrisch reclasseringswerk en komt het duide-
lijkst tot uitdrukking wanneer gewerkt wordt in 
gedwongen kaders. De belangrijkste zijn proefverlof 
tbs, tbs met aanwijzingen en bijzondere voorwaarden, 
bijvoorbeeld bij schorsing voorlopige hechtenis en bij 
een voorwaardelijk strafdeel. Om zowel vertrouwen te 
behouden ten opzichte van de justitiële instanties als 
ten opzichte van de cliënt is duidelijkheid over onze 
werkwijze noodzakelijk. 

Dit leidt er toe, dat naar mijn opvatting het binnen 
ons kader beter zou zijn te spreken van het onder-
houden van een 'betrouwbare relatie' dan van een 
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'vertrouwensrelatie' met de cliënt. Met deze 
'betrouwbare relatie' wordt bedoeld, dat er vanaf het 
begin van het contact voor alle partijen duidelijkheid 
bestaat over het wel- en niet-nakomen van afspraken 
en de consequenties daarvan. 

Ter illustratie het volgende voorbeeld. Een dertig-
jarige cliënt, Chris, werd zeven jaar geleden veroor-
deeld tot een tbs na het plegen van een ernstig 
geweldsdelict. Hij werd in enkele tbs-klinieken 
behandeld. Ook binnen de klinieken trad hij nogal 
eens dreigend en gewelddadig op. Bij de laatste 
tbs-verlengingszitting werd door de kliniek een 
verlenging van de maatregel geadviseerd. Op grond 
van een contra-expertise en een door de rechtbank 
gevraagd reclasseringsplan werd de tbs beëindigd en 
zou Chris een vrijwillig contact met het SPW 
aangaan. Hij kwam niet, zoals met hem was 
afgesproken, direct naar het bureau van de reclas-
sering, maar liet weten eerst nog wat te willen 
genieten van zijn nieuw verworven vrijheid. Er was 
geen machtsmiddel voorhanden om hem te dwingen 
tot een andere opstelling. 

Al na een paar weken nam hij, waarschijnlijk 
omdat hij zich eenzaam voelde, contact op met zijn 
ex-vriendin, waarmee hij gedurende zijn opname geen 
contact meer had gehad. Ondanks het feit dat zij hem 
afwees bleef hij zich meer en meer opdringen met als 
gevolg: dreiging, bedreiging en manifest agressief 
gedrag ten aanzien van de vrouw en haar omgeving. 
De politie in de betreffende gemeente stond al in de 
aanslag om Chris in te rekenen. Deze signalen 
bereikten de sociaal psychiatrisch reclasseringswerker 
die Chris trachtte te bereiken. Toen dit na enkele 
dagen lukte bleek hij flink onder invloed van alcohol. 
Hij werd er van doordrongen, dat hij zich, om 
ongelukken te voorkomen, beter zelf bij de politie 
kon melden. Chris deed dit en werd in verzekering 
gesteld. Gezien zijn agressieve en dreigende gedrag 
werd op verzoek van de Officier van Justitie door de 
politie de Riagg 7 x 24 uursdienst gevraagd te komen. 
Op basis van hun bevindingen wilde de Officier 
eventueel besluiten een strafrechtelijke in bewarings-
telling te vorderen. Dit werd door de Riagg geweigerd 
omdat het om een 'justitieel probleem' zou gaan. Op 
grond van afspraken tussen reclassering en 7 x 24 
uursdienst verzochten ook wij hen om Chris te gaan 
beoordelen. Aan dit verzoek werd voldaan en het 
leverde de volgende informatie op. 
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In het actuele gedrag van Chris was geen psycho-
pathologie te onderkennen, van alcoholgebruik was 
(na uren in de politiecel) geen sprake en voor het 
onderkennen van een eventuele persoonlijkheids-
stoornis ontbrak de kennis van betrokkenes achter-
grond. Deze wilde men evenwel ook niet leren 
kennen. De conclusie was dat Chris geen gevaar voor 
zichzelf opleverde, er slechts sprake was van 
bedreiging van anderen en dus geen reden om Chris 
vast te houden. Op basis van deze conclusie zou 
Chris zonder meer zijn heengezonden, waarna hij 
naar verwachting spoedig weer tot hetzelfde gedrag 
zou vervallen. Daarom werd door de psychiater en de 
sociaal psychiatrisch werker van de reclassering een 
spoedrapport uitgebracht waarin het actuele gedrag 
van Chris in verband werd gebracht met zijn psycho-
pathologie en delictgedrag. In dit rapport werd 
voorgesteld Chris strafrechtelijk in bewaring te stellen 
en deze in bewaringstelling direct te schorsen onder 
bijzondere voorwaarden, zodat een kader voor 
verdere hulpverlening kon ontstaan. De voorwaarden 
hielden onder meer een verbod in om zich in de 
woonplaats van zijn slachtoffer op te houden en 
contact met haar te zoeken en de verplichting contact 
met het SPW te houden. 

Met hem en met de rechter-commissaris werd 
afgesproken, dat gerapporteerd zou worden als hij de 
voorwaarden zou overtreden. Hij zou dan terug 
moeten naar het politiebureau. Dwang, of liever 
externe motivatie, kwam tijdelijk in de plaats van 
intrinsieke motivatie of van onvermogen. Duidelijk 
moet worden gesteld dat deze externe motivatie een 
vorm van afhankelijkheid is, die zorgvuldig gehan-
teerd en gedoseerd moet worden. Het gaat er slechts 
om te voorkomen dat cliënten in een nog grotere 
afhankelijkheid geraken, zoals bij een opname of 
detentie het geval zou zijn. 

Samenwerking 

Binnen een dergelijk kader is het mogelijk andere, 
niet-justitiële hulpverleningsinstellingen in te 
schakelen, zoals Riagg, psychiatrisch ziekenhuis en 
therapeutische gemeenschap. Hiermee kan de cliënt 
(desgewenst) een inhoudelijk vertrouwelijk contact 
aangaan, terwijl het SPW de functie van 'case-
manager/zorgcoe•rdinator" op zich neemt, zoals dat 
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nu al in een flink aantal gevallen gebeurt. Voor-
waarde hiervoor is dat deze instellingen bereid zijn 
met de reclassering samen te werken en niet bij 
voorbaat de cliënt van hulp of opname uitsluiten op 
basis van diens justitiële heden of verleden. 

Belangrijk is het kennen en erkennen van elkaars 
positie en rol en de bereidheid een zekere verant-
woordelijkheid te dragen voor de hulp of zorg aan de 
cliënt, die zich niet altijd in de ingeslepen paden van 
de traditionele hulpverleningsmethodieken voegt, 
maar soms een draaideurcliënt is en blijft. Bij deze 
samenwerking behoort ook een zekere vorm van 
informatie-uitwisseling, zoals deze in het protocol van 
de Riagg Utrecht over de samenwerking met de 
reclassering tot uitdrukking komt. Een probleem met 
dit protocol is naar mijn mening overigens wel dat de 
nadruk komt te liggen op het daderschap van de 
cliënt en veel minder op de problematiek waarvoor 
behandeling van de betreffende cliënt nodig is. 

Zowel door een grote toename van het aantal 
cliënten bij het SPW van de reclassering als door een 
gecompliceerder worden van de bij cliënten 
aanwezige problematiek is op veel momenten samen-
werking met andere instellingen en voorzieningen 
nodig en wenselijk. Dit is niet alleen het geval 
wanneer de strafrechtelijke legitimatie voor het 
reclasseringscontact niet meer aanwezig is. De reclas-
sering beschikt over een aantal mogelijkheden op het 
gebied van sociaal-psychiatrische zorg, maar heeft 
een erg beperkte capaciteit en een beperkte 
geografische nabijheid tot de cliënt. 

Met name ook dit laatste aspect betekent dat het 
van belang kan zijn samenwerking te hebben met 
instellingen die meer in de nabijheid van de cliënt 
werken. Daarnaast beschikt de reclassering niet zelf 
over psycho-therapeutische mogelijkheden of over 
intra-murale voorzieningen, zoals bijvoorbeeld voor 
crisisopvang. Ook hiervoor is samenwerking en 
verwijzing nodig. Gebleken is, dat de aanwezigheid 
van een SPW-team de onderlinge communicatie, en 
daarmee ook de samenwerking, tussen reclassering en 
ggz bevordert. (Van Vliet, 1990; De Turck, 1990) 

Tot slot 

Sociaal psychiatrisch reclasseringswerk heeft een 
groot aantal cliënten in begeleiding, die tot de groep 
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behoort waarover in het advies wordt gesproken. Ook 
zijn de problemen in de samenwerking en aansluiting 
tussen algemene voorzieningen, ggz en justitiële 
hulpverlening bekend en dagelijks aan de orde. 
Daarbij behoort ook nogal eens de vruchteloze 
onenigheid over bestwil en gevaarscriterium. 

Het is dan ook van groot belang, dat het advies van 
de NRV onder meer aanbeveelt tot een programma-
tische aanpak te komen en tot regionaal georiën-
teerde forensisch-psychiatrische circuits. 
Sociaal-psychiatrisch reclasseringswerk functioneert 
op een kruispunt van justitie, forensische psychiatrie 
en diverse algemene voorzieningen, zowel binnen als 
buiten de geestelijke gezondheidszorg. Daardoor is 
het naar mijn mening wellicht een voorziening die de 
mogelijkheid heeft centraal te functioneren in een 
netwerk van zorgcoërdinatie, die voor de hier 
bedoelde cliëntengroep noodzakelijk is. 

Noot 

' Over zorgcodrdinatie en casema-
nagement is inmiddels veel infor-
matie beschikbaar. Toegankelijk is 
de brochure van de NVAGG: 
Lezingen en verslag studiedag 
casemanagement 10 mei 1990, 
Utrecht, november 1990. 
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Ervaringen met psychisch 

gestoorde gedetineerden in 

een HvB 

B. Bijker• 

Voor een goed begrip van de ervaringen met 
psychisch gestoorde gedetineerden in een Huis van 
Bewaring lijkt het mij noodzakelijk allereerst enige 
informatie te geven over het Huis van Bewaring, de 
bevolking en het leefklimaat binnen een dergelijke 
inrichting. Vervolgens zal ik mij richten op het 
eigenlijke onderwerp: de psychisch gestoorde gedeti-
neerden die in het Huis van Bewaring verblijven. 
Daarbij zal aandacht besteed worden aan de 
specifieke problemen waar deze groep gedetineerden 
ons voor stelt, aan wat we met hen doen en wat we 
met hen kunnen doen. Afsluitend zal ik enige aanbe-
velingen doen. 

In het Huis van Bewaring verblijven in de eerste 
plaats die mannen en vrouwen die verdacht worden 
van het plegen van een strafbaar feit en van wie het 
Openbaar Ministerie van mening is dat zij gedurende 
hun rechtsgang preventief opgesloten dienen te zijn. 
De preventieve opsluiting is gebaseerd op de ernst 
van het vermoedelijk gepleegde delict, de kans op 
herhaling daarvan, of de kans dat betrokkene zich zal 
onttrekken aan de rechtsvervolging. Dit in tegen-
stelling tot alle andere vermoedelijke plegers van 
strafbare feiten die niet worden opgesloten en thuis 
hun rechtsvervolging afwachten. 

Daarnaast biedt het Huis van Bewaring plaats aan 
mensen die een korte straf of een strafrestant van niet 
langer dan drie maanden moeten uitzitten. Tenslotte 
is het Huis van Bewaring een wachtkamer voor allen 
die op een vervolgplaats elders wachten: gestraften 
die naar een gevangenis moeten, mensen die wachten 
op een plaats in een tbs-inrichting of psychiatrisch 
gaan, enzovoort. Wij kennen kortom een aselecte 

* De auteur is als hoofd Begeleiding werkzaam binnen het 
Huis van Bewaring 'De Schie' te Rotterdam. 
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opname van een bonte verzameling mensen: van de 
meest harde en doorgewinterde crimineel tot de 
onnozele zwakbegaafde die er voor de zoveelste keer 
is ingetuind. 

Vanuit het type dader bezien, onderscheiden we 
grofweg drie categorieën: 
— Een kleine groep van harde criminelen die 
doelbewust strafbare feiten pleegt uit winstoogmerk 
of overtuiging. Hierbij kan men denken aan de 
zogenaamde `gentleman-inbrekers', grote drugshande-
laars, fraudeurs, huurmoordenaars en terroristen. 
— De grootste groep bestaat uit mensen die, laten we 
zeggen, door omstandigheden tot het plegen van 

- delicten zijn gekomen. Het plegen van delicten is 
voor deze groep geen doelbewuste keuze, maar eerder 
het gevolg van het ontbreken van een alternatief om 
tot een bevredigende manier van leven te komen. 
Voorbeelden zijn verslaafden, jongeren met verkeerde 
vrienden, illegale buitenlanders die geld nodig 
hebben, mensen met uitzichtloze leningen. 
— De kleinste groep bestaat uit mensen waarvan wij 
zeggen, daar is iets bijzonders mee aan de hand: 
plegers van delicten uit behoefte, lust of ziekelijke 
neiging zoals brandstichters, daders van van zeden-
misdrijven, kleptomanen, lustmoordenaars. 

De capaciteit van het Huis van Bewaring bestaat uit 
252 cellen en iedere cel wordt jaarlijks gemiddeld drie 
keer gebruikt, zodat er per jaar zo'n 700 gedeti-
neerden worden gehuisvest. De helft hiervan is 
verslaafd aan enige vorm van harddrugs en bijna de 
helft van de bevolking heeft een andere culturele 
achtergrond dan de Nederlandse. Met uitschieters 
naar boven en naar beneden hebben wij over het 
algemeen te maken met volwassen mannen tussen de 
25 en 35 jaar. De gedetineerden zijn ondergebracht in 
leefeenheden met elk 24 cellen. Op zo'n unit van 24 
zijn meestal één of twee penitentiair inrichtings-
werkers (piw'ers) verantwoordelijk voor de dagelijkse 
zorg en begeleiding van de gedetineerden. Naast deze 
piw'ers zijn er diverse diensten en disciplines die 
zorgen voor de ondersteuning van het primaire proces 
dat op de units plaatsvindt: het sociaal-cultureel 
werk, de sociale dienstverlening, de arbeid, het 
maatschappelijk werk, de medische dienst, geestelijke 
verzorging en het psycho-sociaal team, waarin naast 
een full-time psycholoog ook de districtspsychiater 
part-time zitting heeft. Het dagelijkse leven in het 

Psychisch gestoorde gedetineerden 	 87 



Huis van Bewaring is tot in details geregeld en 
vastgelegd middels wet en regelgeving waarin tevens 
de rechtspositie van de gedetineerden is gewaarborgd 
door middel van een formeel beklagrecht. Een 
onafhankelijke Commissie van Toezicht ziet toe op de 
naleving van deze wet- en regelgeving. 

Binnen deze strikt gereglementeerde gemeenschap 
met haar bonte stoet van tijdelijke bewoners bevindt 
zich een groeiend aantal gedetineerden met ernstige 
psychische stoornissen die hen ongeschikt maken 
voor deelname aan de normale, dagelijkse routine. 
Het gaat hierbij om een groep die, grof gemeten, zo'n 
tien procent van de totale bevolking van het Huis van 
Bewaring uitmaakt. Van deze tien procent bestaat 
weer drie procent uit psychoten. Voor de ernstigste 
gevallen is één unit van 24 cellen bestemd: de 
afdeling Bijzondere Zorg. 

Op deze wijze zijn wij tenminste in staat de 
spaarzame en niet-gespecialiseerde middelen zo 
efficiënt mogelijk aan te wenden voor deze categorie 
gedetineerden. Immers de kwaliteit aan psycho-
sociale zorg die wij in huis hebben is afgestemd op 
het feit dat bijna elke gedetineerde door zijn daad en 
de daarop volgende vrijheidsbeneming op een of 
andere wijze psychisch uit zijn evenwicht raakt. En 
iedere gedetineerde reageert daarop vervolgens op 
zijn eigen wijze: bijvoorbeeld door zich af te sluiten 
in een wantrouwend isolement, door agressief of 
ruziezoekend gedrag of door buitensporig veel 
aandacht te vragen voor alle mogelijke lichamelijke 
kwalen, enzovoort. 

Het is onze primaire taak en verantwoordelijkheid 
er voor te zorgen dat betrokkene door zijn detentie 
niet blijvend zal worden geschaad. Het uitvoeren van 
deze opdracht is al moeilijk genoeg en wij constateren 
dan ook met groeiende onmachtgevoelens de 
toename van het aantal gedetineerden met ernstige 
psychische stoornissen. De meeste van deze mensen 
zien wij tijdens hun detentie meer en meer achteruit 
gaan. 

Bij binnenkomst in het Huis van Bewaring (meestal 
de eerste vervolgvoorziening na de drie tot zes dagen 
op het politiebureau) zien we vaak dat het contact 
met de realiteit nog maar uit dunne draadjes bestaat. 
Na verloop van tijd worden tijdens het verblijf in het 
Huis van Bewaring en door het ontbreken en 
uitblijven van adequate behandeling de meeste van 
deze draadjes verder verbroken en krijgen we te 
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maken met iemand die voortdurend tussen de 
leef-unit en de observatiecel heen en weer gaat, van 
Huis van Bewaring naar Huis van Bewaring wordt 
overgeplaatst, of, in het ergste geval, voor lange tijd 
in de isoleercel verblijft totdat ergens anders een 
betere plek is gevonden, dat wil zeggen een plaats 
waar hij of zij kan worden behandeld. Een paar 
voorbeelden uit de praktijk kunnen dit proces 
wellicht verduidelijken. 

Een man van 32 jaar is bij binnenkomst redelijk 
aanspreekbaar. Het bijzondere is dat hij verschij-
ningen van Maria heeft in wiens opdracht hij een 
vrouw moet zoeken. Hij weet zich redelijk aan te 
passen binnen de inrichting, maar na een klein half 
jaar worden de verschijningen intensiever, hoort hij 
meer en meer stemmen en wordt agressief. Soms is hij 
niet te benaderen: verscheurt alles wat hij in zijn cel 
heeft en stopt dat in de toiletpot, gooit met eten en 
slaat zijn handen tot bloedens toe kapot op de 
celdeur. Niemand mag hem helpen. 

Een man van rond de veertig jaar maakt bij binnen-
komst een verwarde en afwezige indruk. Tijdens de 
recreatie zit hij passief voor zich uit te kijken, staat 
soms ineens op en zoekt in vuilnisbakken naar etens-
resten en sigarettenpeukjes. Nadat hij op heterdaad is 
betrapt bij het stelen van spullen van een medegedeti-
neerde, krijgt hij een paar dagen strafcel en wordt 
daarna geplaatst op de afdeling Bijzondere Zorg. Met 
een aangepast dagprogramma lijkt het een tijdje beter 
te gaan. Na een maand verergert zijn gedrag: hij 
vernielt alles wat hij tegenkomt, slaat z'n celramen in 
en wordt in de isoleercel geplaatst. Daar blijft hij zijn 
destructieve gedrag continueren op zijn matras, 
pyama en sokken. Met zijn ondergoed bindt hij 
ledematen en geslachtsdelen af en hij bevuilt zich 
steeds vaker met ontlasting en urine. Na moeizaam 
onderhandelen wordt de man uiteindelijk naar een 
inrichting overgebracht. Hij heeft vier weken in de 
isoleercel moeten wachten op plaatsing. 

In het Huis van Bewaring worden wij geconfron-
teerd met een heel scala aan psychotische reacties: 
mensen die bang zijn dat ze vergiftigd worden en dus 
niet eten; ziekelijk wantrouwen jegens personeel 
(overal zendertjes); horen van stemmen waardoor 
cellen in de brand worden gestoken, automutilatie en 
ernstige zelfverwaarlozing plaatsvinden. Tegenover 
dit soort gedetineerden staat het hele Huis van 
Bewaring-systeem machteloos. Immers, wat moet je 
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met al die wettelijk vastgelegde sanctie en correctie-
mogelijkheden tegenover een hulpeloze, iemand die 
niet meer herkent wat gewenst is. Deze middelen 
werken alleen maar wanneer de gedetineerde en het 
uitvoerend personeel beiden in dezelfde werkelijkheid 
verkeren. 

Hierbij komt nog een extra probleem dat in dit 
verband niet over het hoofd mag worden gezien. 
Binnen de subcultuur van de gedetineerden is geen 
plaats voor de psychisch gestoorde. Deze groeps-
cultuur is gebaseerd op heldere hiërarchieën en de 
daarbij horende posities en afspraken. Wie zich daar 
niet aan houdt, wordt uitgestoten en in het ergste 
geval onderwerp van voortdurende spot en agressie. 
Het zal duidelijk zijn dat iemand wiens banden met 
de werkelijkheid goeddeels verbroken zijn, niet in 
staat is te functioneren binnen die gedetineerden-
cultuur. 

Dit laatste maakt het drama compleet: de psychisch 
gestoorde gedetineerde heeft geen perspectief meer, 
er is geen adequate zorg vanuit de inrichting mogelijk 
en zijn lotgenoten moeten hem niet. Niemand weet 
meer goed raad met hem, hij wordt eindeloos heen en 
weer geschoven tussen voorzieningen, waarvan het 
Huis van Bewaring hem wel moet opnemen op het 
moment dat hij een al of niet ernstig delict pleegt. 
Binnen ons rigide systeem hebben wij, zoals gezegd, 
de mensen waar we het meest bezorgd over zijn bij 
elkaar gezet. Zo worden onze beperkte middelen 
geconcentreerd en proberen we een dagelijks regiem 
op te bouwen waarin we enigszins rekening kunnen 
houden met de specifieke behoeften van deze groep. 
Deze afdeling is niet geïsoleerd ten opzichte van de 
andere afdelingen, waardoor een al te grote 
vervreemding van andere gedetineerden en personeel 
een beetje wordt voorkomen. Door aangepaste 
dagprogramma's, medicatie en ondersteuning van het 
piw-team door de psycholoog en soms de psychiater, 
lukt het ons sommigen buiten de isoleercellen te 
houden en het alsmaar overplaatsen naar andere 
Huizen van Bewaring een lange tijd tot staan te 
brengen. Dan voelen we ons trots en voegen we weer 
een stukje ervaringskennis toe aan onze mogelijk-
heden. 

Maar vaak kunnen we niet anders dan beperkende 
maatregelen uitvaardigen teneinde schade aan mens 
en goed te beperken. Tegelijk zal duidelijk zijn dat 
elke maatregel een steeds groter isolement voor de 
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betrokkene schept: u mag niet meer naar de biblio-
theek omdat u steeds de boeken kapotmaakt en 
bevuilt', betekent ook 'u mag niet van de unit af en 
kunt minder vaak anderen ontmoeten'. 'IJ mag niet 
meer aan het dagprogramma deelnemen totdat u 
meewerkt en uw medicijnen dagelijks inneemt' 
betekent in de praktijk 'u zit de hele dag op uw cel'. 
Het zijn reacties die de onmacht van het systeem op 
pijnlijke wijze benadrukken, alle inspanningen en 
inzet van de mensen die in het Huis van Bewaring 
werken ten spijt. 

In aanmerking genomen dat de ons ter beschikking 
staande middelen en menskracht zijn toebedeeld op 
grond van het zorg hebben voor mensen die in 
dezelfde realiteit leven als wij, staan wij vaak voor de 
keuze op wie we ons het meest moeten richten zowel 
qua mogelijkheden en regelgeving als qua inzet van 
mensen en deskundigheid: de grote groep wiens 
problematiek al ernstig genoeg is en veel zorg geeft, 
of de kleine groep die regelrecht bedreigd wordt met 
lichamelijke en geestelijke ondergang. 

Mijns inziens kan men er niet mee volstaan deze 
zaak af te doen met de opmerking dat dit een 
beheersprobleem is van het gevangeniswezen. Het 
zou van kortzichtigheid getuigen te vergeten dat deze 
mensen vóór hun detentie ook ergens verbleven en ná 
hun detentie ook nog ergens zullen heengaan. Het 
doet mij denken aan een gepensioneerde politie-agent 
die mij vertelde dat het wel eens is voorgekomen dat 
hij met zijn maat een lijk dat in de gracht dreef met 
een stok naar de overkant duwde en vervolgens het 
team van de aangrenzende wijk opbelde om hen te 
vertellen dat er in hun gebied een lijk was gesigna-
leerd. 

De enige reden waarom een psychisch gestoorde in 
het Huis van Bewaring verblijft en niet wordt 
verpleegd, verzorgd en behandeld in een 
medisch-psychiatrische setting, is het feit dat hij of zij 
een delict heeft gepleegd, en meestal niet eens een 
ernstig delict. Ik kan mij niet aan de indruk 
onttrekken, zeker op de momenten dat wij proberen 
psychisch gestoorde gedetineerden weg te plaatsen 
naar een andere setting, dat er teveel nadruk wordt 
gelegd op het delict en te weinig op het feit dat 
betrokkene vooral een patiënt is die behoefte heeft 
aan gespecialiseerde hulp en behandeling. 

Gezien de tekorten aan geschoold personeel en de 
onvoldoende mogelijkheden binnen het regiem en de 
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formele regelgeving, ben ik van mening dat psycho-
tische patiënten niet thuishoren in een Huis van 
Bewaring. Voor een kleine groep, zo'n drie procent, 
dient onverwijld plaats te zijn in een medisch-psychi-
atrische setting aangezien zij worden bedreigd met 
hun geestelijke ondergang. Voor de andere groep, die 
zich nog redelijk staande weet te houden binnen de 
gestructureerde routine van het Huis van Bewaring, 
moeten gespecialiseerde begeleiding en behandeling 
mogelijk worden binnen de inrichting. Deze zou 
moeten aanhaken bij bestaande instellingen: geïso-
leerde hulpverlening leidt tot onvoldoende samen-
werking en resultaat. 

Het ontbreekt ons vaak aan informatie vooraf en 
aan deskundigheid om tijdig de ernstigste probleem-
gevallen te onderkennen. Vaak zijn we er dan laat bij, 
met alle gevolgen vandien. Ik bepleit een regionaal 
netwerk, waarin rondom deze problematiek interdis-
ciplinair kan worden samengewerkt. En daar waar 
onze rechtsorde het toelaat, zou ik willen pleiten voor 
het veelvuldig seponeren van zaken ten gunste van 
behandeling buiten het justitie-circuit. 
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Summaries 

Justitiële Verkenningen (Judicial Explorations) is 
published nine times a year by the Research and 
Documentation Centre of the Dutch Ministry of 
Justice in cooperation with the publishing house 
Gouda Quint BV. Each issue focuses on a central 
theme connected with criminal law, criminal policy 
and criminology. The section Summaries contains 
abstracts of the (internationally most relevant) articles 
of each issue. The central theme of this issue (vol. 17, 
nr. 8, 1991) is Public mental health and Justice. The 
issues contains the papers of a conference held in 
June 1991. This conference was organised by the 
National Council for Public Health following an 
advisory report on policy and practice in the field of 
forensic psychiatry (Advies forensische psychiatrie en 
haar raakvlakken, Nationale Raad voor de Volksge-
zondheid, Zoetermeer, mei 1991). 

B. Stoelinga, P. Vos 
From seperation to differentiation; the relation of 
Criminal Law and Mental Health in policy and 
practice 
In comparisoh with other countries the Netherlands 

have a high level of forensic psychiatric services. 
These specialized and mostly clinical institutions are 
necessary, but not for all patients and not for 
anytime. Dutch mental health policy has, in case of 
forensic psychiatric patients, always facilitated help 
by general mental health institutions, including 
out-patient services. This has especially been the case 
for those persons who have left the criminal 
law-circuit and/or are about to (re-)enter it. The 
authors (committed to the report) do not find this 
policy very successful. Most problems arise with 
patients who do not exactly fit in the existing institu-
tions, e.g.: too `rnad' for the prison and too `normar 
for the hospital. The authors argue in favour of a 
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functional organization of care. The central question 
must be: what activities are necessary for what 
patients? In addition there is the question in which 
institutions these activities can be carried out? In the 
present system it is just the other way around. 

B. Stoelinga 
Summary of the report Forensische Psychiatrie en 
haar raakvlakken 
In the report Forensic psychiatry and her boundaries 

the NRV aims at building a bridge between justice 
and psychiatry. Problems in the care for the forensic 
psychiatric patient do arise primarily with regard to 
adequate facilities for prevention and aftercare. For 
example: out-patient care as a follow-up to clinical 
forensic psychiatric care does not exist in the Nether-
lands. Another crucial problem regarding forensic 
psychiatric patients is their position as 'outcasts'. The 
report supports the functional approach as an alter-
native to the institutional one. This means that a too 
strict definition of forensic psychiatric patients will 
not be used. It is preferred to speak of severely 
disturbed and aggressive psychiatric patients. This 
refers to `regular' care: as normal and integrated as 
possible. The irregular, highly specialized, forensic 
institutions ought to be second choice. Furthermore, 
the report emphasizes the development of integrated 
care programmes and strict appointments about 
diagnostics and registrationforms on a functional and 
geographic basis. 

C.F.A.M. de Kat, N.C. Oudendijk 
A reaction on the NRV-report from the Ministry of 
Welfare, Public Health and Culture • 
The NRV-report highlights three relevant aspects of 

health care concerning forensic psychiatric patients: 
thinking in terms of circuits of care, the patient 
perspective and developing forensic mental health 
care from the bottom up. In this respect the joint 
policy has to be intensified and focused on stimu-
lating the several initiatives and ongoing develop-
ments of cooperation in the field itself on 
(supra)regional level. 

C.E.C. Droogendijk, L.C.M. Tigges 
Justice and Public Health as equal partners 
In June 1991 the National Council for Public 

Health has published a report on forensic psychiatry. 
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The fact that the field of mental health is invited to 
open up for mentally iii offenders is considered to be 
one of the major strongpoints of this report. However 
the survey is also thought to be slightly out of 
balance. After all, forensic psychiatry has two 
distinctive aspects: mental health on one side and 
criminal justice on the other. The latter aspect has 
been underrated. Arguments are put forward to 
underline the unique character of the forensic aspects 
of the field. Underestimating the importance of these 
aspects hampers effective discussions on solving 
existing pressure points in this field. 
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Literatuuroverzicht 

Literatuur-informatie 

Van de artikelen die in deze 
rubriek zijn samengevat, kunnen bij 
de documentatie-afdeling van het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum van het 
Ministerie van Justitie tegen 
betaling kopieën worden aange-
vraagd. Door de documentatie-
afdeling worden boeken, tijdschrift-
artikelen, rapporten en jaarver-
slagen met betrekking tot bovenge-
noemde gebieden toegankelijk 
gemaakt. De documenten die vanaf 
1987 zijn verschenen, worden 
automatisch ingevoerd. Op 
aanvraag kunnen literatuurlijsten 
m.b.t. specifieke onderwerpen 
worden toegestuurd. Boeken en 
rapporten kunnen te leen worden 
gevraagd. Tijdschriftartikelen 
kunnen in beperkte mate tegen 
vergoeding gekopieerd en toege-
zonden worden. In beide gevallen 
kan men zich wenden tot de 
afdeling documentatie van het 
WODC, Postbus 20301, 2500 EH 
's-Gravenhage, tel: 070-370 65 53 
(E.C. van den Heuvel, C.J. van 
Netburg) en 070-370 66 56 (E.M.T. 
Beenakkers). 

Algemeen 

1 
Bakhuis, B. 
Identiteitscrisis in de sociale 
advocatuur 
Rechtshulp, nr. 4, 1991, pp. 8-14 

Algemeen 
Strafrecht en strafrechtspleg 
Criminologie 
Gevangeniswezen/tbs 
Reclassering 
Jeugdbescherming en -deling' 
Politie 
Verslaving 
Slachtofferstudies 
Preventie van criminaliteit 

Eind 1989 verscheen in het vereni-
gingsorgaan van de Vereniging 
Sociale Advokatuur Amsterdam 
(VSAA) een notitie waarin gecon-
stateerd werd 'dat er maar 
moeizaam iets terecht kwam van 
structurele rechtshulp' binnen de 
VSAA. Binnen de vergadering 
werd het idee geboren een 
enquête te houden onder de leden 
om de oorzaken daarvan aan het 
licht te brengen. Relatief veel 
aandacht werd besteed aan de 
vraag 'wie sta je bij?'. Van alle 
factoren die de identiteit van de 
sociale advocatuur bepalen is het 
antwoord op die vraag misschien 
wel de belangrijkste. De klanten-
groep van de sociale advocatuur 
was in het verleden altijd 
duidelijk, althans wie je niet hielp 
was duidelijk. De heldere lijn: een 
sociale advocaat staat nooit een 
verhuurder of werkgever bij is 
verlaten. Binnen de Amsterdamse 
sociale advocatuur bestaat die 
norm — latent — nog steeds. Echter, 
om tot dat antwoord te geraken 
wordt door veel respondenten 
regressief geredeneerd. 

2 
Brunt, L. 
Omgaan met stedelijk gevaar 
Sociologische gids, 38e jrg., nr. 
2, 1991, pp. 74-94 

Op welke manieren gaan stede-
lingen om met het gevaar 
waarmee ze in hun dagelijks 
bestaan geconfronteerd worden? 
Wat betekent dat voor ze? Op 
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welke manieren proberen ze het 
gevaar te ontlopen? Het zijn 
vragen die zijn ingegeven door een 
zekere onvrede met de manier 
waarop in de beschouwingen over 
stedelijke criminaliteit over slach-
toffers wordt gedacht en 
geschreven. Velen zijn geneigd 
slechts een dimensie te belichten 
en slachtoffers af te schilderen als 
machteloos, hulpeloos en zielig. 
Hoe belangrijk deze dimensie ook 
is, (potentiële) slachtoffers maken 
ook deel uit van het sociale 
verkeer en proberen zich op de 
een of andere manier te beveiligen 
tegen het risico dat het stadsleven 
in zich bergt. Ze doen dit door 
elkaar en anderen 'stadswijs' te 
maken en gebruiken allerlei 
gelegenheden om verhalen te 
vertellen over wat zij of andere 
slachtoffers hebben meegemaakt. 
Zulke verhalen, gevoegd bij tal 
van andere bronnen van infor-
matie over criminaliteit, vormen 
de ingrediënten van een mentale 
topografie van het stedelijk 
gevaar. 
Met literatuuropgave. 

3 
Grant II, D.S., M. Wallace 
Why do strikes turn violent? 
American journal of sociology, 
96e jrg., nr. 5, 1991, pp. 
1117-1150 

De auteurs belichten in hun 
artikel de achtergronden van het 
gebruik van geweld bij stakingen. 
De huidige theorievorming 
vertoont volgens hen vele beper-
kingen. Zo is er bijv. sprake van 
een te rationele en te instru-
mentele visie op het gewelds-
aspect bij stakingen. Vervolgens 
bespreken de auteurs een drietal 
andere studies die in Frankrijk, 
Italië en de VS zijn uitgevoerd. 
Hun eigen studie had betrekking 
op Ontario, Canada, en besloeg 
de periode 1958-1967. Zij 
baseerden zich daarbij op 

gegevens die niet alleen verwezen 
naar de strategieën van 
werkgevers en werknemers, maar 
ook naar maatschappelijke 
factoren (politieke en econo-
mische) en bedrijfstakfactoren. Als 
methode van onderzoek werd de 
gewone kleinste 
kwadraten-methode gebruikt, 
waarbij de afhankelijke variabele 
(geweld) op ordinaal niveau werd 
gemeten. De analyse werd beperkt 
doordat de auteurs zich slechts 
konden baseren op de terugge-
stuurde vragenlijsten van de 
werkgevers (N-443, response 
25%). Het bleek onder meer dat 
geweld waarschijnlijker wordt 
wanneer andere kanalen om 
grieven te uiten niet beschikbaar 
zijn. Over het algemeen is het 
gebruik van geweld bij stakingen 
te zien als een defensieve 
maatregel waartoe wordt 
overgegaan indien de tegenstander 
zich toegang heeft verworven tot 
de politieke besluitvorming. 
Met literatuuropgave. 

4 
Heuvel, G.A.A.J. van den 
Recht in beweging; een klinisch 
commentaar 
Nederlands juristenblad, 66e 
jrg., nr. 17, 1991, pp. 704-707 

Gedurende vele decennia deed 
justitie zonder overspannen 
verwachtingen haar werk. Ook 
toen steeg de criminaliteit en werd 
geklaagd over de onmaatschappe-
lijkheid der moderne jeugd. Maar 
justitie stond toen boven de waan 
van de dag en had geen enkele 
behoefte aan `masterplannen'. De 
auteur bespreekt de regeringsnota 
Recht in beweging, maar bewandelt 
een wat andere Weg. Hij begint 
met analyse, eerst op tekstniveau 
en later haalt hij er ook de 
commentaren bij. Beiden laten 
duidelijk een pathologie zien. 
Justitie is ziek, hoe krijgen we 
haar weer beter? 
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5 
[Mich, P. 
Aids und Vollzug; Verfassungs-
rechtliche Uberlegungen 
Zeitschrift f0r Strafvollzug und 
StraftlIligenhilfe, 40e jrg., nr. 2, 
1991, pp. 77-82 

De aandacht voor Aids in de 
publieke media is de laatste tijd in 
Duitsland afgenomen, en ook 
binnen het gevangeniswezen. 
Onterecht, volgens de auteur, 
omdat het gevaar geenszins is 
geweken. Een zakelijke discussie 
over te nemen maatregelen is 
volgens hem noodzakelijk. Reeds 
genomen maatregelen zijn veelal 
onder grote druk van de publieke 
media genomen en zijn formeel 
aanvechtbaar. Grondrechten die 
ook voor gedetineerden gelden 
lopen het gevaar te worden 
aangetast of zijn dat al: 
bescherming van de menselijke 
waardigheid en privacy, het 
zelfbeschikkingsrecht, 
bescherming van leven en 
gezondheid en verder het principe 
van de rechtsstaat en de evenre-
digheid. Tegen de achtergrond 
hiervan bespreekt de auteur een 
aantal (mogelijke) maatregelen, 
zoals de gedwongen bloedtest, het 
gebruik van bloed voor andere 
doeleinden dan de meegedeelde, 
en de aanspraak die besmette 
gedetineerden kunnen maken op 
intensieve gezondheidszorg en 
psychosociale hulpverlening. 
Neemt men de wettelijk vastge-
legde grondrechten in 
aanmerking, dan mankeert er veel 
aan de reeds genomen maatre-
gelen. 
Met literatuuropgave. 

6 
Kapteyn, P. 
Kulturgerecht verhandeln; aber 
nationale Zivilisationen und die 
europaische Integration. Am 
Beispiel von Schen gen erlautert 

Kriminalistik, 45e jrg., nr. 2, 
1991, pp. 88-96 

Op 14 juni 1985 werd in het 
Luxemburgse Schengen het 
verdrag van Schengen gesloten 
door Frankrijk, de toenmalige 
BRD, België, Luxemburg en 
Nederland. Hierin besloten de 
landen de wederzijdse grenzen af 
te schaffen en maatregelen ter 
compensatie in een aanvullend 
verdrag vast te leggen. De auteur 
bespreekt een aantal redenen 
waarom men moeilijk tot overeen-
stemming kan komen over deze 
nadere regelingen, die vooral 
moeten dienen om de verwachte 
toename van criminaliteit in te 
dammen. Verschillen tussen de 
landen w.b. de werkingssfeer van 
de overheid en controlemecha-
nismen belemmeren uniforme 
regelgeving b.v. m.b.t. het drugs-
en vreemdelingenbeleid, de legiti-
matieplicht en (jacht)wapenbezit. 
Elk land heeft op deze gebieden 
regels ontwikkeld die zijn ingebed 
in de eigen historische ontwik-
keling en huidige situatie en 
wijzigingen hierin kunnen op 
nationaal niveau zeer ingrijpend 
zijn. 

7 
Lamb, S. 
Acts without agents; an analysis 
of linguistic avoidance in journal 
articles on men who batter 
women 
American journal of orthopsy-
chiatry, 6Ie jrg., nr. 2, 1991, pp. 
250-257 

Uit bepaald taalgebruik kan 
iemands opvatting over een 
kwestie blijken. In dit artikel 
wordt in verband daarmee 
nagegaan welke schrijfstijl in 
wetenschappelijke artikelen over 
mishandeling van vrouwen door 
mannen gehanteerd wordt en 
waarom er op die manier over 
geschreven wordt. Artikelen over 
het onderwerp uit een aantal 
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tijdschriften op het gebied van de 
psychologie, maatschappelijk 
werk, gezinstherapie en sociologie 
werden bestudeerd en n.a.v. 
bepaalde trefwoorden werden 
categorieën probleenigezinnen 
opgesteld. Vermijding van de kern 
van de kwestie blijkt volgens de 
auteur uit het gebruik van 
algemene aanduidingen, waarbij 
alleen het misbruik of het slach-
toffer genoemd wordt en niet de 
dader of het geslacht en de verant-
woordelijkheid gespreid wordt. 
Uit het onderzoek blijkt, dat 
artikelen, geschreven door 
mannen, veel meer probleemge-
zinnen bevatten dan die van 
vrouwen en van sociaal werkers. 
Redenen hiervoor kunnen van 
psychologische, gezinstherapeu-
tische of politieke aard zijn. Men 
wil emotionele belasting 
vermijden, identificeert zich, legt 
de nadruk op interactiepatronen 
binnen het gezin en op de psycho-
sociale problemen van de vrouw 
i.p.v. op het geweld van de man 
en zijn verantwoordelijkheid 
daarvoor. Volgens de auteur is het 
van belang om de zaken bij de 
naam te noemen. Dit is een 
indringender en preciezere 
schrijfwijze, waarmee de verant-
woording bij de juiste personen 
gelegd wordt. 
Met literatuuropgave. 

8 
Tinnemans, W. 
Minderhedenonderzoek; meer 
politiek dan wetenschap 
Intermediair, 27e jrg., nr. 13, 
1991, pp. 45-53 

In dit artikel wordt Uitgebreid 
ingegaan op het in Nederland 
uitgevoerde, door de overheid 
gefinancierde, minderhedenon-
derzoek. Dit onderzoek neemt 
volgens de auteur niet zozeer de 
haalbaarheid van het beleidsin-
strumentarium onder de loep, 
doch inventariseert eerder in 

hoeverre de 'gemiddelde 
immigrant' in zijn gebruik van 
algemene voorzieningen 'de 
gemiddelde Nederlander' 
benadert. De overheid financiert 
tal van onderzoekjes. Uit al dat 
gelegenheidsonderzoek is nooit 
duidelijk geworden of het minder-
hedenbeleid van de overheid in 
zijn totaliteit wel deugt. Een 
inventarisatie van de successen 
van het minderhedenbeleid vereist 
een stelselmatig, theoretisch goed 
onderbouwd en onafhankelijk 
onderzoek. Het is niet zo dat 
Nederland geen goede minderhe-
denonderzoekers kent, maar wie 
betaalt, bepaalt. De auteur komt 
dan ook tot de conclusie, dat het 
minderhedenonderzoek meer 
inzicht geeft in het beleid van de 
overheid dan in de leefwereld van 
allochtonen. Het feit dat het 
meeste minderhedenonderzoek 
niet deugt is echter niet alleen op 
het conto van de overheid te 
schrijven. Wetenschappers hebben 
een eigen verantwoordelijkheid en 
behoren bovendien een 
beroepseer te hebben. Beginnende 
onderzoekers denken hun slag te 
slaan met een onderzoekje voor 
een departement, maar ze zouden 
er beter aan doen om voor 
zichzelf wetenschappelijke 
maatstaven aan te leggen en die 
niet te verloochenen. Dat is 
waarschijnlijk op de langere duur 
beter voor henzelf, maar vooral 
voor het beeld van de minder-
heden in Nederland, dat door al 
dat minderwaardige onderzoek 
sterk wordt vertekend. 

Strafrecht en 
straf rechtspleging 

9 
Esteves, A.M. 
Electronic incarceration in 
Massachusetts; a critical analysis 
Social justice, 17e jrg., nr. 4, 
1990, pp. 76-105 
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Massachusetts heeft haar tradi-
tioneel geringe gedetineerdenbe-
volking de afgelopen jaren sterk 
zien stijgen. Er is sprake van 
penitentiaire overbevolking en om 
deze het hoofd te bieden wordt 
onder meer gebruik gemaakt van 
elektronisch huisarrest bij veroor-
deelden wegens niet-gewelddadige 
delicten. Bij elektronisch 
huisarrest wordt om de pols of de 
enkel een zender gemonteerd die 
via een ontvanger en de telefoon 
thuis in verbinding staat met een 
centrale computer. De veroor-
deelde mag het huis slechts 
verlaten om te werken. Behalve 
elektronisch toezicht, worden 
regelmatig urine-controles verricht 
om vast te stellen of geen alcohol 
of drugs worden gebruikt. Verder 
worden onregelmatig thuisbe-
zoeken afgelegd door reclasse-
ringswerkers. De auteur gaat op 
een aantal (grond)wettelijke 
problemen in met betrekking tot 
het elektronisch huisarrest. Zo is 
er (nog) geen wettelijke basis voor 
de toepassing van het huisarrest. 
Verder is er spanning tussen het 
elektronisch toezicht en grondwet-
telijke rechten op bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer, 
op bescherming tegen onredelijke 
huiszoekingen en op bescherming 
tegen ongelijke behandeling. 
Daarnaast moet worden opgelet 
dat elektronisch huisarrest 
uitsluitend als een alternatief voor 
anders opgelegde vrijheidsstraf 
geldt en niet ook als alternatief 
voor reclasseringstoezicht gehan-
teerd gaat worden. In dat geval 
wordt namelijk de aanzienlijke 
financiële besparing van elektro-
nisch huisarrest teniet gedaan. 
Met literatuuropgave. 

10 
Hauber, A.R. 
A Dutch perspective on some of 
the effects of alternative 
sanctions 
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Crime, law and social change, 
15e jrg., nr. 2, 1991, pp. 91-108 

In Nederland is de jeugdcrimina-
liteit de afgelopen 20 jaar toege-
nomen. De informele reacties (van 
het publiek) op jeugdcriminaliteit 
weerspiegelen geringe tolerantie. 
Mede hierdoor is de formele 
(justitiële) reactie harder 
geworden, hetgeen blijkt uit 
minder sepots en strengere 
straffen. Dit sorteert echter weinig 
effect: recidivecijfers zijn hoog. 
Dit is begrijpelijk, want 
norm-conformerend gedrag wordt 
slechts bereikt wanneer een 
nieuwe attitude ontstaat en wordt 
geïnternaliseerd. Hiertoe is het 
wenselijk dat het gewenste gedrag 
wordt beloond. Verder dienen 
sancties, om effectief te kunnen 
zijn, zo snel mogelijk na het 
vergrijp uitgevoerd te worden en 
een intrinsieke relatie te vertonen 
met het delict. Enkele jaren 
geleden werd in Rotterdam een 
onderzoek gedaan naar vanda-
lisme onder minderjarigen. Op 
basis van een vergelijking tussen 
een groep die veel vandalisme 
pleegt en een groep die relatief 
weinig vandalisme pleegt, wordt 
aanbevolen een differentiële 
vandalisme-aanpak te volgen. De 
eerste groep heeft over het 
algemeen een problematische 
achtergrond en behoeft een indivi-
duele aanpak. De tweede groep 
heeft baat bij een consequente, 
straffende reactie op vandalistisch 
gedrag. In Rotterdam ontstond 
HALT, een instelling waar vanda-
listische jongeren op alternatieve 
wijze worden aangepakt. De 
HALT-werkwijze sluit het beste 
aan bij de behoeften van de groep 
die relatief weinig vandalisme 
pleegt. HALT wordt door velen 
momenteel beschouwd als een 
voorbeeld van een goede 
benadering van vandalisme. De 
auteur wijst erop dat preventie, 



hoe vroeger hoe beter, altijd een 
betere weg is. 
Met literatuuropgave. 

11 
Levi, M. 
Regulating money laundering; 
the death of bank secrecy in the 
UK 
The British journal of crimi-
nology, 31e jrg., nr. 2, 1991, pp. 
109-125 

De grote aandacht van de hoofd-
stroom in de criminologie gericht 
op jongeren en armen heeft geleid 
tot veronachtzaming van de 
regulering van de georganiseerde 
misdaad. In zijn artikel gaat de 
auteur in op een belangrijk aspect 
van deze regulering: het contro-
leren van bankrekeningen. Zijn 
aandacht gaat vooral uit naar de 
wettelijke regelgeving op dit 
terrein die sinds 1994 in het 
Verenigd Koninkrijk steeds meer 
is toegenomen. De rationale van 
deze regelgeving was dat de 
georganiseerde criminaliteit als 
een netwerksysteem, een matrix 
van netwerken, beschouwd moest 
worden. Een centraal element 
hierin vormt het bankwezen, dat 
criminelen in de gelegenheid stelt 
hun gelden wit te wassen. De 
regelgeving heeft de banken in 
toenemende mate genoopt tot 
`active citizenship'. Ook heeft de 
wetgeving de invloedssfeer van de 
politie sterk doen uitbreiden, 
evenals die van andere organen, 
zoals het departement van handel 
en industrie, de douane en de 
belastingdienst. Vervolgens 
behandelt de auteur het probleem 
van de intra-organisationele 
communicatie en de internationale 
dimensie van bancaire transacties. 
Met de neergang van het 
bankgeheim, in de arena van private 
rechten en publieke plichten, is een 
belangrijk fundament gelegd van 
een nieuw beleid. 
Met literatuuropgave. 

12 
Meijers, L.C.M. 
Het einde van de onpartijdigheid; 
van openbaar ministerie tot 
departementale vervolgingsdienst 
Rechtsgeleerd magazijn Themis, 
nr. 4, 1991, pp. 170-174 

De voorrang die de centrale 
overheid ook in de rechtspleging 
aan het management wil geven, 
miskent dat het hier in de eerste 
plaats op professie en recht én op 
het (durven) maken van ethische, 
niet louter op verbetering van 
organisatie en management 
gerichte, keuzen aankomt. Tegen 
deze achtergrond wordt in dit 
artikel één aspect van de rechts-
pleging besproken, nl. wat er 
gaande is in en rond de positie 
van het openbaar ministerie. 
Daarbij komen aan de orde de 
ontwikkeling in de uitleg van art. 
5 RO, de keuze waarvoor de 
rechterlijke macht, in het 
bijzonder het openbaar ministerie, 
en het departement van justitie 
zich geplaatst zien en enkele 
kanttekeningen bij de keuze in de 
ene of de andere richting. Gecon-
cludeerd kan worden dat de 
rechtsgemeenschap uitsluitend is 
gediend met een openbaar minis-
terie dat voldoende zelfstan-
digheid bezit om in een onpar-
tijdige proceshouding tegen 
normschendingen ook van enige 
overheid op te treden. Indien het 
openbaar ministerie gezag heeft, 
ontleent het dat gezag aan zijn 
gerichtheid op het (straf)geding en 
aan de kwaliteit van het optreden 
op de openbare zitting. Departe-
mentale vervolgingsdienst of 
onderdeel van de rechterlijke 
macht is in een staat die als 
rechtsstaat wordt beschouwd geen 
lood om oud ijzer. Wie van het 
Nederlandse openbaar ministerie 
een departementale (buiten)-dienst 
wil maken, kiest tegen de ontwik-
keling van de rechtsstaat in voor 
een partijdig O.M. 
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13 
Moran, G., B.L. Cutler 
The prejudicial impact of pretrial 
publicity 
Journal of applied social 
psychology, 21e jrg., nr. 5, 1991, 
pp. 345-367 

In twee concrete strafzaken is 
door de auteurs nagegaan in 
hoeverre voorafgaande publiciteit 
van invloed is op de onpartij-
digheid van potentiële juryleden 
bij het proces. De eerste strafzaak 
betrof een tweetal verdachten van 
een grote marihuana-smokkel. 
Deze zaak had vooraf redelijk veel 
publicitaire aandacht gekregen. 
604 potentiële juryleden werden 
telefonisch geïnterviewd, waarbij 
vragen werden gesteld over hun 
bekendheid met de zaak en hun 
houding ten opzichte van de 
verdachten. Het bleek dat 
naarmate men beter op de hoogte 
was van de concrete zaak, men 
eerder geneigd was te concluderen 
dat er veel bewijsmateriaal tegen 
de verdachten was. In dit opzicht 
bevooroordeelt publiciteit vooraf 
potentiële juryleden. Echter, deze 
vooringenomenheid ten opzichte 
van de verdachten bleek desge-
vraagd niet van invloed te zijn op 
de ingeschatte onpartijdigheid bij 
het proces en evenmin van invloed 
te zijn op het vermogen om de 
voorkennis bij de oordeelsvorming 
ten tijde van het proces uit te 
schakelen. De tweede strafzaak 
betrof een moord op een jonge 
politieman. Deze zaak had vooraf 
zeer veel emotionele publiciteit 
gehad. De bevindingen waren 
gelijk aan die bij de bovenge-
noemde eerste studie. Ook hier 
bleek een samenhang te zijn 
tussen voorkennis van de zaak en 
vooringenomenheid ten opzichte 
van de verdachte. 
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14 
Nee, C. 
Electronic monitoring in England 
and Wales; some key issues 
Research bulletin, nr. 29, 1990, 
pp. 28-31 

Vanaf augustus 1989 werd, bij 
wijze van proef, gedurende zes 
maanden in drie regio's in 
Engeland en Wales elektronisch 
toezicht toegepast. Toepassing 
vond plaats bij 50 verdachten die 
op borgtocht waren vrijgelaten in 
afwachting van hun proces en die 
anders in voorarrest zouden zijn 
gebleven. De onderzoeksafdeling 
van het Home Office verrichtte 
een evaluatie, bestaande uit obser-
vatie, interviews met de diverse 
betrokkenen, dataverzameling 
betreffende de achtergronden van 
de verdachten en analyse van de 
elektronische apparatuur. Uit de 
evaluatie bleek dat het moeilijk is 
verdachten/delicten te selecteren 
voor elektronisch toezicht en het 
aantal toepassingen was daarom 
beperkt. De regio's verschilden 
onderling in aard en ernst van de 
delicten waarbij toepassing 
plaatsvond. De resultaten (17 
verdachten ontsnapten aan het 
toezicht, 11 pleegden delicten, er 
werden 216 overtredingen van de 
regels geconstateerd en de 
apparatuur functioneerde in het 
begin van de proef een aantal 
keren niet) waren niet erg bemoe-
digend. De meeste justitiële 
autoriteiten zien echter wel 
toekomstige toepassingsmogelijk-
heden en zij zouden bemoeienis 
van de reclassering in deze prefe-
reren. De verdachten waardeerden 
het dat zij niet in voorarrest 
hoefden te blijven, maar 
benadrukten tevens de zwaarte en 
nadelen van elektronisch toezicht, 
zoals belasting van het thuis-
milieu, stigmatiserende werking 
van de apparatuur en het fysieke 
ongemak dat deze veroorzaakte. 
De auteur concludeert dat de 



onderzoeksresultaten richting-
gevend kunnen zijn voor toekom-
stige toepassing van elektronisch 
toezicht en refereert aan Ameri-
kaanse bevindingen waaruit blijkt 
dat elektronisch toezicht met meer 
succes wordt toegepast bij veroor-
deelden dan bij verdachten op 
borgtocht. 

15 
Nellis, M. 
The electronic monitoring of 
offenders in England and Wales; 
recent developments and future 
prospects 
The British journal of crimi-
nology, 31e jrg., nr. 2, 1991, pp. 
165-185 

In Engeland en Wales is op 
bescheiden schaal geëxperimen-
teerd met elektronisch toezicht op 
wetsovertreders. In het artikel 
wordt eerst het ontstaan van 
elektronisch toezicht, in de 
Verenigde Staten, beschreven en 
wordt aandacht besteed aan de 
verschillende toepassingsvormen. 
Vervolgens wordt ingegaan op de 
ontwikkelingen in Engeland en 
Wales. Ondanks het feit dat de 
bevindingen niet onverdeeld 
positief zijn (veroordeelden zijn 
bijvoorbeeld vaak aangewezen op 
slechte huisvesting en er is angst 
voor 'net-widening') en er sprake 
is van weerstand vanuit de samen-
leving, wordt elektronisch toezicht 
door Binnenlandse Zaken beleids-
matig gestimuleerd. Het lijkt erop 
dat elektronisch toezicht, een 
maatregel waar inmiddels ook 
grote commerciële belangen mee 
gemoeid zijn, niet meer weg te 
denken is. Het is in feite echter 
nog niet duidelijk wat de exacte 
aard van deze sanctie is en de 
discussies over ethische en 

• politieke aspecten van elektro-
nisch toezicht zijn nog volop aan 
de gang. 
Met literatuuropgave. 

16 
Wormhoudt, R.H. 
Culturele achtergronden en straf-
rechtspleging; Winti 
Proces, 70e jrg., nr. 4, 1991, pp. 
105-112 

Het bestaan van culturele achter-
gronden van allochtone justitia-
belen is geen onbekend gegeven 
meer in de strafrechtspleging: de 
etnische pluriformiteit van de 
samenleving heeft ook de straf-
rechtspraktijk verlevendigd met 
exotische casuïstiek. Dat de 
culturele grond een godsdienstig 
aspect heeft (en dus ook invloed 
uitoefent op het gedrag van justi-
tiabelen, en daarmede dus ook 
van belang kan zijn voor de straf-
rechtspleging) is evenmin een 
onbekend gegeven, doch 
merkwaardigerwijs tot voor kort 
betrekkelijk onbesproken 
gebleven. In deze bijdrage gaat de 
auteur in op een tot de 
verbeelding sprekend religieus 
aspect van de culturele achter-
grond van Surinaamse justitia-
belen: 'winti'. 
Met literatuuropgave. 

Criminologie 

17 
Akers, R.L. 
Rational choice, deterrence, and 
social learning theory in crimi-
nology; the path not taken 
The journal of criminal law and 
criminology, 81e jrg., nr. 3, 
1990, pp. 653-676 

De onder economen sterk 
verbreide theorie van de rationele 
keuze heeft inmiddels ook in de 
criminologie ingang gevonden. 
Maar volgens de auteur heeft deze 
theorie aan de criminologie geen 
nieuwe theoretische concepten of 
proposities toegevoegd. Hij meent 
dat de basisideeën en centrale 
proposities van zowel de afschrik-
kingstheorie als de theorie van de 
rationele keuze te rangschikken 
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zijn onder de sociale leerproces-
theorie en andere behavioristische 
principes. De auteur gaat in op 
een drietal centrale thema's van 
het rationele keuze model: de 
rationaliteit van crimineel gedrag; 
de verhouding tussen beloningen 
en kosten bij regelovertredingen; 
achtergrondvariabelen. Hij stelt 
dat de rationele keuze-theorie 
ruimte laat voor alle gradaties in 
rationaliteit. Daarom verschilt 
deze theorie niet van een behavio-
ristische benadering. De rationele 
keuze modellen dragen niets 
substantieels bij aan het begrijpen 
van de misdaad, de behavioris-
tische theorie van sociale leerpro-
cessen des te meer omdat deze 
ook rekening houdt met waarden 
en morele beoordelingen. De 
auteur komt tot de slotsom dat het 
presenteren van de rationele keuze 
theorie als iets nieuws neerkomt 
op het opnieuw uitvinden van het 
wiel. 
Met literatuuropgave. 

18 
Becker, J., R.M. Stein 
Is sexual erotica associated with 
sexual deviance in adolescent 
ma/es? 
International journal of law and 
psychiatry, 14e jrg., nr. 1/2, 
1991, pp. 85-95 

Vaak wordt verondersteld dat 
door de enorme toename van 
erotisch materiaal de seksuele 
criminaliteit gestegen is. Gericht 
onderzoek bij dit onderwerp is 
moeilijk i.v.m. methodologische 
beperkingen. Er zijn verschillende 
theorieën, die een verklaring 
trachten te vinden voor dit soort 
criminaliteit, waarbij factoren 
genoemd worden als negatieve 
seksuele ervaringen, onverwerkte 
seksuele problemen, instabiele 
familie omstandigheden en een 
deviante en agressieve omgeving. 
Om meer inzicht in deze materie 
te krijgen, m.n. wat betreft de 

19 
Bovenkerk, F. 
Seriemoordenaars 
Intermediair, 27e jrg., nr. 16, 
1991, pp. 45-49 

Waarom vermoordt iemand acht 
vrouwen, onder wie zijn vriendin 
en zijn moeder, die hij nota bene 
door de macaroni prakt? Sociale 
en persoonlijkheidskenmerken 
kunnen dergelijke fenomenen niet 
verklaren. De symbolische crimi-
nologie lijkt meer succes te 
hebben. Misdaad biedt louter een 
morele overwinning, seksuele 
attractie of een opwindende 
vrijetijdsbesteding. Het brengt 
haar beoefenaren onder de 
betovering iets te doen wat niet 
mag en soms is het gewoon `fun'. 
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invloed van pornografie op het 
gedrag van adolescenten, werd 
onderzoek gedaan onder 160 
mannelijke delinquenten van 
gemiddeld 15,4 jaar, die 267 slach-
toffers gemaakt hadden en een 
bepaalde behandeling onder-
gingen. De slachtoffers waren vnl. 
voor hen bekende meisjes onder 
de acht jaar. Uit het onderzoek 
bleek dat pornografische 
tijdschriften en video's het meest 
in trek waren. Volgens de meesten 
speelde pornografie geen rol bij 
hun seksuele criminaliteit. Wel 
bleken alcoholgebruik en seksueel 
en fysiek misbruik van henzelf in 
het verleden het aantal slach-
toffers groter gemaakt te hebben. 
Met literatuuropgave. 

20 
Braithwaite, J. 
Poverty, power, white-collar crime 
and the paradoxes of criminolo-
gical theory 
The Australian and New 
Zealand journal of criminology, 
24e jrg., nr. 1, 1991, pp. 40-58 

Edwin Sutherland, de geestelijke 
vader van de theorie van de witte 
boorden-criminaliteit, richtte zijn 



aandacht op de daden van de 
rijken en de machtigen. Armoede 
was naar zijn mening niet relevant 
als verklarende variabele. I.t.t. 
Sutherland meent de auteur dat 
armoede en sociale ongelijkheid 
causaal gerelateerd zijn aan witte 
boorden-criminaliteit en andere 
vormen van criminaliteit. Uit 
oogpunt van theorievorming 
bestaat het probleem hieruit om 
het white collar crime concept te 
integreren in de theorie van 
Merton over deviantie. Met 
ongelijkheid en armoede hangt 
samen dat legitieme middelen 
voor de behoeftebevrediging of 
voor de realisatie van cultureel 
voorgeschreven doeleinden, 
geblokkeerd zijn. Indien behoeften 
toch kunnen worden bevredigd, 
kan verdere accumulatie van 
rijkdom en macht dienen als 
ruilmiddel ter verkrijging van nog 
meer rijkdom of macht. Bij crimi-
naliteit van de rijken is hebzucht 
het motief, bij criminaliteit van de 
armen behoefte. Hoe ongelijker de 
klassestructuur van een samen-
leving is, des te dieper zijn de 
criminaliteitsproblemen. Dit komt 
doordat waar de waardigheid van 
het individu geschonden wordt, de 
kans groter is dat de hiermee 
samenhangende gevoelens van 
vernedering tot criminaliteit 
leiden. 
Met literatuuropgave. 

21 
Corbett, C., F. Simon 
Police and public perceptions of 
the seriousness of traffic offences 
British jou mal of criminology, 
31e jrg., nr. 2, 1991, pp. 153-164 

Als onderdeel van een onderzoek 
naar het rijden onder invloed 
werd een groep mensen uit de 
algemene bevolking met een 
rijbewijs en verkeersagenten uit 
twee corpsen gevraagd de ernst, 
naar hun idee, aan te geven van 
26 verkeersdelicten. De relatieve 

ernstscores van beide groepen 
lagen dicht bij elkaar. De absolute 
scores verschilden echter 
aanzienlijk, vooral die voor de 
minder zwaardere delicten zoals 
het afslaan zonder teken te geven, 
rijden zonder wegenbelasting te 
hebben betaald en het rijden met 
een defect licht. Over de absolute 
ernst van zware delicten als het 
rijden onder invloed of anderszins 
ernstig gemankeerd was men het 
eens. De verschillen konden 
slechts voor een deel worden 
verklaard door factoren als leeftijd 
en sekse. Wel speelde bij de 
verkeerspolitie de regio een rol: 
agenten uit het plattelandskorps 
scoorden de delicten over het 
algemeen als ernstiger dan hun 
collega's werkzaam in de stad. 
Met literatuuropgave. 

22 
Field, S. 
Crime and consumption 
Research bulletin, nr. 29, 1990, 
PP. 5-9  

De gedachte, dat criminaliteit zijn 
oorzaak vindt in economische 
omstandigheden, is niet nieuw. 
Kwantitatieve studies over dit 
onderwerp gaan terug tot Van 
Mayr (1867), die ontdekte dat er 
meer vermogensdelicten in 
Beieren werden begaan wanneer 
de prijs van' de rogge hoog was 
dan wanneer deze laag was. In dit 
artikel wordt nader ingegaan op 
een recente studie naar trends in 
geregistreerde misdaad (Field, 
1990), waaruit blijkt dat de 
belangrijkste economische factor 
welke samenhangt met crimina-
liteit is: 'per capita persoonlijke 
besteding': het bedrag dat iedere 
persoon gemiddeld per jaar 
besteedt in een bepaald land. Het 
onderzoek blijkt zowel praktische 
als theoretische waarde te hebben. 
Wat de praktische kant betreft 
maken de bevindingen van het 
onderzoek het mogelijk, op geheel 
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nieuwe wijze de statistieken over 
geregistreerde criminaliteit te 
bezien. Nationale trends in geregi-
streerde criminaliteit zouden 
moeten worden geïnterpreteerd in 
het licht van voorgaande econo-
mische omstandigheden, in het 
bijzonder het particuliere beste-
dingspatroon. Gezien het feit dat 
economische trends - dus ook het 
bestedingspatroon - in het 
algemeen 2 â 3 jaar van tevoren te 
voorspellen zijn, zouden ook 
trends in geregistreerde crimina-
liteit over een dergelijke periode 
van tevoren kunnen worden 
voorspeld. Dit zou betekenen, dat 
de eisen welke aan het gehele 
strafrechtssysteem zouden moeten 
worden gesteld effectiever kunnen 
worden tegemoetgetreden. Wat de 
theoretische kant betreft wijzen de 
bevindingen van het onderzoek 
duidelijk uit dat economische 
factoren een belangrijke invloed 
uitoefenen op de criminaliteit. 
Met literatuuropgave. 

23 
Frehsee, D. 
Zur Abweichung der Angepassten 
Kriminologisches Journal, 23e 
jrg., nr. 1, 1991, pp. 25-45 

Criminele deviantie wordt in 
sterke mate gelijkgesteld of 
tenminste nauw verbonden geacht 
met afwijkingen van de doorsnee 
'normale' levensstijl. Hoewel het 
begrip 'criminaliteit' nog steeds 
hoofdzakelijk in verband wordt 
gebracht met een lage sociale 
status, is er de laatste jaren steeds 
meer sprake van economische 
delicten en witte-boordencrimina-
liteit. Plegers van deze delicten 
worden voornamelijk gevonden in 
de hogere lagen van de bevolking. 
Een witte vlek op de criminolo-
gische landkaart blijft echter het 
`middenveld'. Getracht wordt, 
deze vorm van criminaliteit nader 
te specificeren. Het gaat hier om 
de criminaliteit van de aange- 
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pasten, de nette of brave burgers, 
mensen zoals u en ik. Formeel 
juridisch is deze deviantie moeilijk 
te omschrijven. Als voorbeelden 
van asociaal handelen dat het 
recht niet verbiedt, laat staan 
criminaliseert, worden o.a. 
gegeven de belastingvlucht en het 
leeg laten staan van huizen in 
tijden van grote woningnood etc. 
Deze `middenklassecriminaliteit' 
wordt in dit artikel uitvoering 
onder de loep genomen. 
Met literatuuropgave. 

24 
Fulton, W.J. 
Counter-terrorism 
The police journal, 64e jrg., nr. 
2, 1991, pp. 153-166 

Terrorisme is een zeer moeilijk te 
bestrijden verschijnsel. Het 
kenmerkt zich door gebruik van 
geweld om veranderingen te 
bewerkstelligen. Hiermee wordt 
maximaal en langdurig effect en 
aandacht van de media gezocht. 
Regeringen worden onder druk 
gezet, een juiste rechtsgang door 
intimidatie bemoeilijkt en angstge-
voelens onder het publiek 
versterkt. Terrorisme wordt 
toegepast door zeer uiteenlopende 
groeperingen (politieke, religieuze, 
minderheden e.d.). In dit artikel 
wordt nagegaan welke principes 
bij bestrijding van politiek terro-
risme van belang zijn, waarbij 
voorbeelden uit verschillende 
landen dienen als illustratie van 
meer of minder succesvol 
optreden. Effectieve tegenacties in 
een democratisch geregeerd land 
moeten een combinatie zijn van 
politieke, economische en 
wettelijke maatregelen. De 
democratische waarden en 
wettelijke basis mogen niet 
aangetast worden. Indien de wet 
niet toereikend is, is aanpassing 
noodzakelijk. Van belang is verder 
een uitgebreid informatienetwerk 
en een goede organisatie, controle 



en samenwerking van speciale 
eenheden binnen en buiten de 
bestaande politie-organisatie, die 
belast zijn met terrorismebe-
strijding. Zo kan getracht worden 
de harde terroristische kern te 
ontmoedigen en de meerderheid 
in een liberale democratie te 
beschermen onder handhaving 
van de rechten van de minderheid. 

25 
Jongman, R.W., F. Weerman e.a. 
Maatschappelijke tweedeling en 
criminaliteit 
Tijdschrift voor criminologie, 
33e jrg., nr. 1, 1991, pp. 29-41 

Besproken wordt een onderzoek 
naar de relatie tussen 
baanloosheid en criminaliteit, 
gebaseerd op een analyse van 
processen-verbaal in de stad 
Groningen (Kroes en Weerman, 
1990). Dit onderzoek is een 
vervolg op twee eerder uitge-
voerde soortgelijke studies. 
Uitgangspunt voor deze onder-
zoeken was het postulaat dat in de 
westerse wereld maatschappelijke 
ongelijkheid de voornaamste 
brandstof levert voor criminaliteit. 
De opzet van de drie onderzoeken 
is in grote trekken dezelfde 
geweest. Begonnen werd met een 
aselecte trekking van 
processen-verbaal tegen 
verdachten die een misdrijf 
hebben gepleegd en op grond van 
hun leeftijd tot de potentiële 
beroepsbevolking behoren. Twee 
categorieën werden niet in het 
onderzoek betrokken: scholieren 
en studenten, omdat zij niet als 
beschikbaar voor de reguliere 
arbeidsmarkt werden beschouwd 
en vrouwen, omdat deze nog 
steeds zo weinig voorkomen in de 
politiedossiers. Het onderzoek 
omvat een periode van 14 jaar 
(1975-1988). Reeds eerder werd 
aangetoond dat er een statistisch 
verband bestaat tussen 
baanloosheid en geregistreerde 

criminaliteit, maar nu blijkt ook 
nog eens dat dit gedurende het 
afgelopen decennium steeds 
sterker is geworden. Baanloosheid 
verhoogt de kans op geregi-
streerde criminaliteit in 
aanzienlijke mate. Dat die relatie 
vooral in de geregistreerde crimi-
naliteit tot uiting komt, spreekt 
vanzelf. Voor de gemarginali-
seerde bevolkingsgroepen zijn de 
risicoloze - nauwelijks in de 
politiedossiers voorkomende - 
witte-boordendelicten nu eenmaal 
niet of nauwelijks beschikbaar. 
Met literatuuropgave. 

26 
Kutchinsky, B. 
Pornography and rape; theoty 
and practice?; Evidence from 
crime data in four countries 
where porno graphy is easily 
available 
International journal of law and 
psychiatry, 14e jrg., nr. 1/2, 
1991, pp. 47-64 

Een bekende feministische 
uitspraak is: 'Pornografie is de 
theorie, verkrachting de praktijk'. 
De onderzoekers gaan na of 
hiervoor empirische bewijzen 
kunnen worden gevonden. 
Hoewel in de jaren zeventig werd 
aangetoond dat er geen causaal 
verband bestaat tussen porno-
grafie en verkrachting heeft een 
nieuwe generatie gedragsweten-
schappers gedurende meer dan 
tien jaar getracht een dergelijk 
verband te vinden d.m.v. het 
uitvoeren van m.n. laboratorium-
experimenten. In het eerste 
gedeelte van het artikel worden de 
resultaten van dit nieuwe 
onderzoek besproken. Extrapo-
latie naar situaties buiten het 
laboratorium kan volgens de 
auteurs niet plaatsvinden. In het 
tweede deel wordt nagegaan of er 
sprake is van toename van het 
aantal gemelde verkrachtingsge-
vallen, wanneer pornografie 
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eenvoudiger te verkrijgen valt. 
Ook uit deze data, betreffende 
verkrachting en andere vormen 
van seksueel geweld verzameld in 
de Verenigde Staten, Denemarken, 
Zweden en West-Duitsland in de 
periode 1964-1984, blijkt dat er 
geen direct verband bestaat. In 
geen van deze landen nam het 
aantal verkrachtingsgevallen meer 
toe dan andere niet-seksuele 
geweldsdelicten. M.n. de Ameri-
kaanse gegevens stroken met de 
nieuwe opvatting dat verkrachting 
in essentie een geweldsdelict is en 
geen seksueel delict. 
Met literatuuropgave. 

27 
Murdoch, D., R.O. Pihl e.a. 
Alcohol and crimes of violence; 
present issues 
The international journal of the 
addictions, 25e jrg., nr. 9, 1990, 
pp. 1065-1081 

De auteurs bespreken aspecten 
van alcohol-gerelateerd geweld 
die in empirische studies aan het 
licht zijn gekomen. Allereerst 
blijkt dat het alcoholgebruik 
significant samenhangt met 
geweldsmisdrijven. Komt het tot 
een fatale daad, dan kunnen 
zowel de dader als het slachtoffer 
de aanstichter hiervan zijn 
geweest. Onderzoeksresultaten 
wijzen er verder op dat aan 
alcohol gerelateerde geweld-
pleging (vooral moord) op drama-
tische wijze toeneemt in de 
weekends. Op de vraag waar aan 
alcohol gerelateerd geweld 
voorkomt, heeft onderzoek geen 
bevredigend antwoord kunnen 
geven. De combinatie alcohol en 
agressie komt opvallend vaak voor 
bij daders met psychopatholo-
gische kenmerken. Uit onderzoek 
gericht op geweldpleging in de 
gezinssfeer blijkt dat als agressie 
samengaat met alcoholgebruik, dit 
plaatsvindt onafhankelijk van 
andere gezinsproblemen. Metho- 

28 
Strijbosch, F. 
Culturele delicten in de Molukse 
gemeenschap 
Nederlands juristenblad, 66e 
jrg., nr. 16, 1991, pp. 666-672 

Over culturele delicten, d.w.z. 
gedragingen die strafbaar zijn 
volgens het strafrecht maar 
toelaatbaar volgens intern recht 
van de sociale groep waartoe de 
justitiabele behoort, is veel 
gepubliceerd. Onderzoekscon-
clusies zijn dat culturele delicten 
op adequate wijze, met inacht-
neming van culturele factoren, 
moeten worden afgedaan. Maar 
cultuur als zodanig mag geen 
strafrechtelijke immuniteit 
opleveren. De auteur gebruikt 
deze inzichten als leidraad voor 
zijn studie van culturele delicten 
binnen de Molukse migranten-
groep in Nederland. Nadat hij het 
Molukse geweld in een historische 
en sociale context heeft geplaatst 
laat hij zien in welke vorm 
bepaalde sociale patronen onder 
Molukse migranten in Nederland 
voortleven. Gemeenschapszin, 
bereidheid tot samenwerking en 
hartelijke verhoudingen zijn 
kenmerkend. Maar ook 
vete-achtige conflicten zijn niet 
zeldzaam. Hierbij gaat het in 
essentie om kwesties van eer. 
Vermeend provocerend gedrag 
van de ene familie vraagt een 
adequate reactie van de geprovo-
ceerde familie. De vete escaleert 
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dologisch problematisch is het 
gebruik van drugs èn alcohol, 
want deze combinatie kan de 
resultaten van onderzoek naar met 
alcohol samenhangend geweld 
vertekenen. De auteurs besluiten 
met de vaststelling dat voorlopig 
slechts een statistisch verband en 
geen causaal verband is aange-
toond tussen alcoholgebruik en 
geweldpleging. 
Met literatuuropgave. 



en resulteert in een serie geweld-
dadige acties en reacties. De 
auteur beschrijft twee casussen, 
die exemplarisch zijn. In degelijke 
strafrechtzaken kan men zich 
mogelijk beroepen op bepaalde 
strafuitsluitingsgronden. Volgens 
de auteur biedt psychische 
overmacht (art. 40 WvS) voor het 
Molukse geweldsdelict het meeste 
perspectief. Tenslotte pleit hij bij 
het opleggen van een voorwaar-
delijke straf voor koppeling aan 
de bijzondere voorwaarde zich te 
onderwerpen aan een verzoenings-
ritueel onder leiding van een 
gezaghebbende dominee. 
Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen/tbs 

29 
Greenberg, D.F. 
The cost-benefit analysis of impri-
sonment 
Social justice, 17e jrg., nr. 4, 
1990, pp. 49-75 

Het aantal gedetineerden in de 
Verenigde Staten is tussen 1974 en 
1989 verdrievoudigd. Recent werd 
door de econoom Zedlewski 
gepleit voor het verder uitbreiden 
van de penitentiaire capaciteit. Hij 
concludeerde dat dit een zeer 
efficiënte methode is om de crimi-
naliteit terug te dringen. De 
kosten om meer veroordeelden te 
detineren belopen $25.000 per jaar 
per extra gedetineerde. Op grond 
van interviews met gedetineerden 
berekent Zedlewski dat per deten-
tiejaar 187 misdrijven worden 
voorkomen. Alles bij elkaar 
genomen is de conclusie dat de 
baten van het insluiten van extra 
gedetineerden met een factor 17 
boven de kosten uitstijgen. De 
kritiek van Greenberg op de 
becijferingen is echter vernie-
tigend. Bij de berekening van de 
detentiekosten zijn kostencompo-
nenten ten onrechte buiten 
beschouwing gebleven. De 
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becijfering van de baten van een 
groter insluitingspercentage deugt 
volgens de auteur ook niet. Zo is 
een aantal van 187 voorkomen 
misdrijven per detentiejaar veel te 
hoog. Ook de kosten per gepleegd 
misdrijf zijn door Zedlewski te 
hoog becijferd. Alles bij elkaar 
genomen rechtvaardigt de analyse 
van Zedlewski geenszins de door 
hem getrokken conclusie. 
Met literatuuropgave. 

30 
Grossi, E.L., B.L. Berg 
Stress and job dissatisfaction 
among correctional °Ijkers; an 
unexpected finding 
International journal of 
offender therapy and com-
parative criminology, 35e jrg., 
nr. 1, 1991, pp. 73-81 

Bekend is dat uitvoerend 
personeel in penitentiaire inrich-
tingen meer spanning ervaart in 
het werk dan in andere beroeps-
groepen het geval is. In een 
enquête onder 106 bewaarders uit 
drie gevangenissen in Kentucky is 
nader ingegaan op de factoren die 
van invloed zijn op de mate van 
stress. Stress werd gemeten met 
behulp van vragen over de 
arbeidstevredenheid en over de 
mate waarin op het werk spanning 
werd ervaren. In de vragenlijst 
werd met name ook geïnformeerd 
in hoeverre zgn. `coping mecha-
nismen' werkzaam waren. Het 
ging er daarbij onder andere om 
of door collega's op het werk 
steun werd gegeven. Opvallend 
was dat naarmate de steun van 
collega's op het werk groter is, de 
ervaren werkstress ook toeneemt. 
Dit resultaat, dat ook in andere 
studies werd geconstateerd, is 
opvallend, omdat het onlogisch 
lijkt te zijn. Een mogelijke 
verklaring is dat steun van 
collega's geen `coping mecha-
nisme' is, maar dat - omgekeerd - 
om steun van collega's in een 
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gevangenis te verwerven de eigen 
waarden en normen geweld moet 
worden aangedaan. Hierdoor 
wordt de spanning in het werk 
juist vergroot. 
Met literatuuropgave. 

31 
Johnson, E.H. 
Criminalization and traffic 
offenses; the japanese experience 
Deviant behavior, 12e jrg., nr. 1, 
1991, pp. 1-17 

Sedert de Tweede Wereldoorlog is 
het aantal motorvoertuigen in 
Japan sterk toegenomen. Het 
aantal verkeersongevallen met 
gewonden of doden is eveneens 
zeer sterk gestegen. Om de 
verkeersonveiligheid het hoofd te 
bieden is door de Japanse 
overheid onder meer overgegaan 
tot het criminaliseren van ernstige 
verkeersovertreders. Een speciaal 
probleem bij deze criminalisering 
is dat wangedrag op de weg niet 
zonder meer tot morele veront-
waardiging leidt bij het gewone 
publiek. Het heeft veel inspanning 
gevergd om een publiek draagvlak 
te krijgen voor het criminalise-
ringsbeleid. Het aantal verkeers-
overtreders dat tot gevangenisstraf 
wordt veroordeeld is gestegen van 
556 in 1961/1962 tot bijna 5000 in 
1973. Nadien is een stabilisering 
opgetreden. Verkeersovertreders 
die tot vrijheidsstraf worden 
veroordeeld, worden doorgaans 
ondergebracht in een speciaal 
voor hen bestemde gevangenis. In 
deze inrichting wordt de nadruk 
gelegd op vergroting van het eigen 
verantwoordelijkheidsbesef op de 
weg en op verbetering van de 
rijvaardigheid. Een deel van het 
programma bestaat uit begeleide 
meditatie waarbij berouw over het 
leed dat slachtoffers van de 
verkeersovertredingen is 
aangedaan, centraal staat. 
Met literatuuropgave. 
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32 
Laurs, P.J.H. 
De BOPZ in rechtsvergelijkend 
perspectief; Een reactie op het 
preadvies 'Rechtsbescherming in 
de psychiatrie' van prof C. Kelk 
en mr. J. Legemaate 
Proces, 70e jrg., nr. 4, 1991, pp. 
86-99 

Besproken wordt het preadvies 
'rechtsbescherming in de psychi-
atrie; een rechtsvergelijkend 
perspectief' van prof. C. Kelk en 
mr. J. Legemaate. Dit preadvies 
richt zich met name op de proce-
dureel-juridische aspecten van de 
rechtsbescherming voor psychi-
atrische patiënten, waarbij vooral 
aandacht wordt geschonken aan 
onderwerpen als de opnemings-
procedures en aan de wijzen 
waarop eenmaal opgenomen 
patiënten hun rechten binnen de 
muren van de inrichting kunnen 
handhaven. Kelk en Legemaate 
zijn bij hun rechtsvergelijkende 
studie uitgegaan van stelsels welke 
qua regeling en maatschappelijke 
context veel overeenstemming 
lijken te vertonen met de situatie 
in Nederland. Hun keuze viel op 
de stelsels van Engeland, Ontario 
(Canada) en Massachusetts 
(Verenigde Staten). In deze 
stelsels zijn de rechten van 
patiënten in ontwikkeling, waarbij 
zich hetzelfde spanningsveld doet 
gevoelen als hier te lande: de 
spanning tussen een 'medische' 
benadering, waarbij het 
onbelemmerd zorgverlenen 
voorop staat, en een 'juridische' 
benadering, die meer aandacht 
vraagt voor externe toetsing van 
het handelen der hulpverleners. 
De preadviseurs beschrijven aan 
de hand van een aantal 
meetpunten de verschillende 
stelsels en vergelijken deze met de 
Nederlandse situatie. Voordat 
aangegeven wordt welke lessen 
mogelijk uit de buitenlandse 
ontwikkelingen te leren zijn, 



worden enige normatieve 
uitgangspunten voor een 'juridisch 
behoorlijke' rechtspositie van de 
psychiatrische patiënt geformu-
leerd. Uit het preadvies blijkt, dat 
er een verband bestaat tussen de 
keuze voor een medische of een 
juridische besluitvorming over 
onvrijwillige opneming en het 
criterium waaraan deze opneming 
wordt getoetst. In de 
medisch-georiënteerde landen is 
een bestwil-criterium de doorslag-
gevende factor, terwijl dit in de 
juridisch georiënteerde landen het 
gevaarscriterium is. 

33 
Miller, R., G.E. Sexton e.a. 
Making jails productive 
National institute of justice 
reports, nr. 223, 1991, pp. 2-5 

In de tweede helft van de jaren 
tachtig heeft het National Institute 
of Justice het zgn. Jail Industries 
Initiative gestart. De bedoeling 
van dit project is om arbeidspro-
gramma's te stimuleren in lokale 
huizen van bewaring in de 
Verenigde Staten. Het aantal 
penitentiaire inrichtingen waar 
gedetineerden aan arbeidspro-
gramma's kunnen deelnemen is 
inmiddels sterk toegenomen. Met 
deze arbeidsprogramma's worden 
verschillende doelen nagestreefd. 
In de eerste plaats worden de 
gedetineerden werkgewoonten en 
vaardigheden bijgebracht. Verder 
levert het inkomsten op voor de 
inrichting. Tenslotte voorkomt 
arbeid ledigheid. In de meeste 
inrichtingen krijgen de gedeti-
neerden voor hun arbeid geen of 
een karig loon. In een enkele 
inrichting kan een gedetineerde 
voor elke periode dat hij werkt, 
detentieduur-verkorting krijgen. In 
weer een andere penitentiaire 
inrichting worden de gedeti-
neerden in staat gesteld om 
overdag in hun eigen betrekking 
in de vrije samenleving arbeid te 

verrichten. Ter compensatie voor 
deze gunst moeten zij een deel van 
hun salaris aan de inrichting 
afstaan. Een belangrijke ontwik-
keling, tenslotte, is dat particuliere 
ondernemers steeds vaker in staat 
worden gesteld om gedetineerden 
als arbeidskracht in te huren. De 
veelbelovende ervaringen met het 
Jail Industries Initiative zijn 
aanleiding om nog meer lokale 
huizen van bewaring te enthousi-
asmeren voor het ontwikkelen van 
arbeidsprogramma's van gedeti-
neerden. 

34 
Smaers, G. 
De toepassing van het E.V.R.M. 
op de strafuitvoeringsfase 
Panopticon, 12e jrg., nr. 1, 1991, 
pp. 31-61 

Rechterlijke beslissingen die zijn 
gebaseerd op het Europese 
Verdrag voor de Rechten van de 
Mens (E.V.R.M.) hebben grote 
invloed gehad op de wijze waarop 
de detentie in Europa ten uitvoer 
wordt gelegd. Aanvankelijk toetste 
de Europese Commissie voor de 
Rechten van de Mens klachten 
van gedetineerden slechts zeer 
marginaal. Volgens de leer van de 
inherente beperkingen die aanvan-
kelijk werd aangehangen, werd 
vrijwel elke inbreuk op het 
E.V.R.M. als een inherent gevolg 
van de vrijheidsbeneming 
beschouwd. Door enkele 
uitspraken van het Europese Hof 
in de jaren zeventig is hierin 
verandering gekomen. Sedertdien 
dienen beslissingen van peniten-
tiaire autoriteiten die in strijd zijn 
met het E.V.R.M., te worden 
gelegitimeerd. Systematisch wordt 
door de auteur nagegaan welke 
consequenties de verschillende 
artikelen van het E.V.R.M. 
volgens de Europese en Belgische 
jurisprudentie hebben voor het 
Belgische penitentiaire beleid. Uit 
het overzicht kan worden gecon- 
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cludeerd dat het Belgische deten-
tierecht op verschillende punten 
tekortschiet ten opzichte van de 
door het E.V.R.M. gestelde eisen. 
Dat betreft onder meer de behan-
deling van geïnterneerde misdrijf-
plegers en de strikte isolatie van 
gevaarlijk geachte en seropositieve 
gedetineerden. Ook voldoen de 
Belgische penitentiaire tuchtproce-
dures niet aan alle eisen. 
Met literatuuropgave. 

35 
Walters, G.D. 
Predicting the disciplinary 
adjustment of maximum and 
minimum security prison inmates 
using the lifestyle criminality 
screening form 
International journal of 
offender therapy and com- 
parative criminology, 35e jrg., 
nr. 1, 1991, pp. 63-71 

Gedetineerden met een criminele 
levensstijl passen zich het beste 
aan in een sterk gestructureerde 
penitentiaire omgeving. Deze 
hypothese is getoetst in twee 
onderzoeken. In beide studies 
moesten gedetineerden de zgn. 
Lifestyle Criminality Screening 
Form (LCSF) invullen. Veronder-
steld werd dat een hoge score op 
deze schaal sterker discrimineert 
tussen gedetineerden in een licht 
beveiligd penitentiair kamp dan in 
een zwaarbeveiligde gevangenis. 
In de eerste studie onder 80 
gedetineerden bleek de LCSF met 
succes te discrimineren tussen 
gedetineerden die wel en gedeti-
neerden die geen disciplinaire 
problemen opleverden in een 
weinig gestructureerde omgeving. 
Dit onderscheidend vermogen 
ontbrak bij gedetineerden in een 
zwaarbeveiligde penitentiaire 
inrichting. In de tweede studie 
waarbij 100 gedetineerden waren 
betrokken, werd nagegaan in 
hoeverre de score op de LCSF in 
staat is displinair probleemgedrag 

te voorspellen. Dit bleek het geval 
te zijn in een minder beveiligde 
gevangenis, maar niet in een sterk 
gestructureerde omgeving. De 
onderzoekshypothese werd 
hiermee langs twee wegen 
bevestigd. 
Met literatuuropgave. 

Jeugdbescherming en 
-delinquentie 

36 
Alder, C. 
Victims of violence; the case of 
homeless youth 
The Australian and New 
Zealand journal of criminology, 
24e jrg., nr. 1, 1991, pp. 1-14 

Dakloze jongeren zijn veelvuldig 
slachtoffer van geweldsdelicten. 
Op grond van interviews met 51 
daklozen jonger dan 18 jaar, die 
hun thuissituatie meestal verlieten 
in verband met conflicten met hun 
ouders, werd dergelijk slachtoffer-
schap nader bestudeerd. Veel 
geïnterviewden (86%) hebben 
fysiek letsel opgelopen sinds hun 
vertrek van thuis, 65% zegt licha-
melijk mishandeld te zijn in de 
afgelopen 12 maanden en 52% 
geeft aan seksueel mishandeld te 
zijn. Het percentage lichamelijke 
mishandeling is hoger bij mannen, 
het percentage seksuele mishan-
deling is hoger bij vrouwen. Bij 
vrouwen is de dader relatief vaker 
een bekende en zij worden vaker 
slachtoffer op niet-openbaar 
terrein. Beide seksen noemen de 
politie frequent als dader. In het 
artikel worden diverse 
voorbeelden van geweldserva-
ringen aangehaald. De auteur 
concludeert dat dakloosheid geen 
zorgeloze vrijheid betekent, maar 
een overlevingsstrijd vergt. Zij 
acht het met name zorgwekkend 
dat de slachtoffers de gebeurte-
nissen zelden rapporteren en dat 
zij ook zelden hulp zoeken bij 
instanties. Het overheidsbeleid 
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zou erop gericht moeten zijn 
dakloze jongeren te helpen wat 
betreft educatie, werk en 
huisvesting, teneinde hun positie 
structureel te verbeteren en hun 
kwetsbaarheid te verminderen. 
Met literatuuropgave. 

37 
Dembo, R., L. Williams e.a. 
Examination of the relationships 
among drug use, 
emotional/psychological 
problems, and crime among 
youths entering a juvenile 
detention center 
The international journal of the 
addictions, 25e jrg., nr. 11, 1990, 
pp. 1301-1340 

In de eerste fase van een in totaal 
twee jaar durend prospectief 
onderzoek, zijn 399 jongeren die 
opgenomen werden in een 
jeugdhuis van bewaring te Florida 
(V.S.) geïnterviewd en hun urine is 
onderzocht. Het doel van het 
onderzoek was jongeren te identi-
ficeren die een groot risico lopen 
verder te gaan met druggebruik en 
te recidiveren en te bepalen of het 
hebben van emotionele/psycholo-
gische problemen gerelateerd is 
aan druggebruik. De onderzoeks-
resultaten wijzen uit dat recent 
gebruik van marihuana/hashies en 
cocaïne samenhangt met meer 
verwijzingen naar de jeugdrechter 
in verband met vermogensdelicten 
en druggerelateerde delicten. Bij 
opname interviewen van jonge 
delinquenten en onderzoek van 
hun urine is een veelbelovende 
methode om binnen die groep 
risicojongeren te identificeren. 
Vervolgens kan men trachten hen 
te helpen met het opbouwen van 
een sociaal produktiever leven. 
Met literatuuropgave. 

38 
Imkamp, F. 
De ondergrens van de alterna-
tieve jeugdsanktie; Pietje Bell en 
de 'druk op de knop'-dienstver-
lening 
Proces, 70e jrg., nr. 4, 1991, pp. 
99-104 

In recente publikaties aangaande 
alternatieve sancties voor 
jeugdigen wordt gesteld dat deze 
een aanzuigende werking lijken te 
hebben. Imkamp, die werkzaam is 
als coördinator alternatieve 
sancties in het arrondissement 
Arnhem, noemt enkele praktijk-
voorbeelden die het vermoeden 
van aanzuigende werking onder-
steunen. Consultatie van het 
landelijk overleg coördinatoren 
alternatieve sancties, aan de hand 
van dezelfde voorbeelden, leert 
dat ook in andere arrondisse-
menten vergelijkbare toepassingen 
van de alternatieve jeugdsankties 
voorkomen. De auteur 
waarschuwt tegen intensievere 
bemoeienis van Justitie met niet of 
weinig problematische jongeren. 
De alternatieve jeugdsanktie dient 
te worden gereserveerd ter 
vervanging van slechts de onvoor-
waardelijke vrijheidsstraf en de 
onvoorwaardelijke hogere 
geldboete. Anders hanteert Justitie 
een verkeerd beeld van 
jeugd(criminaliteit), reageert 
overtrokken en wordt niet meer 
begrepen door jongeren en hun 
ouders. 

39 
Schneider, J. 
Gewalt in der Schule; eine krimi-
nologische Studie 
Kriminalistik, 45e jrg., nr. 1, 
1991, pp. 15-24 

Bevindingen van de onafhan-
kelijke regeringscommissie ter 
voorkoming en bestrijding van 
geweld in Duitsland wijzen erop 
dat geweld - buiten vandalisme - 
niet zo'n groot probleem is op 
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scholen. In andere, vergelijkbare, 
geïndustrialiseerde landen als de 
Verenigde Staten en Japan is dit 
wel anders. De auteur gaat na of 
er aanwijzingen bestaan dat het in 
Duitsland dezelfde kant op gaat. 
Hij schetst het grote probleem van 
geweld op de scholen in Amerika 
en Japan. Tevens beschrijft hij de 
wereldwijde pogingen dit 
probleem te onderkennen en op te 
lossen. Geweld gebruikt op school 
blijkt slechts door een combinatie 
van theorieën verklaard te kunnen 
worden, met de sociale desorgani-
satie-theorie als basis. Uit 
onderzoek uitgevoerd in 
Duitsland blijkt dat ook hier 
scholieren fysiek geweld 
gebruiken tegen leraren en 
mede-leerlingen. Het betreft hier 
een betrekkelijk kleine groep 
'kemphanen' tegen 'zondebokken'. 
De auteur geeft een groot aantal 
mogelijke oorzaken voor respec-
tievelijk vandalisme op school en 
geweld gebruikt door scholieren 
tegen leraren en mede-leerlingen. 
Groepsdruk kan een rol spelen bij 
het gebruiken van dit soort 
geweld, maar naar de mening van 
de schrijver zijn situationele 
aspecten (onoverzichtelijke bouw 
van de school, achterstallig 
onderhoud enz.) van grotere 
invloed. Hij geeft in het verlengde 
van deze bevindingen praktische 
suggesties voor het vermijden van 
geweld binnen de school. 
Met literatuuropgave 

40 
Spatz Widom, C. 
The role of placement experiences 
in mediating the criminal conse-
quences of early childhood victi-
mization 
American journal of orthopsy-
chiatry, 61e jrg., nr. 2, 1991, pp. 
195-209 

In een follow-up onderzoek is de 
geregistreerde criminaliteit onder-
zocht van 709 personen die 

ongeveer 20 jaar geleden - toen zij 
11 jaar of jonger waren - slach-
toffer werden van verwaarlozing, 
kindermishandeling of seksuele 
mishandeling. Geregistreerde 
criminaliteit was geoperationali-
seerd als en onderverdeeld in: 
aangehouden zijn als minder-
jarige; aangehouden zijn als 
volwassene, exclusief aanhou-
dingen in verband met verkeers-
overtredingen; aangehouden zijn 
als minderjarige en als 
volwassene; aangehouden zijn in 
verband met geweldsdelicten. Een 
ruime meerderheid van de in het 
onderzoek betrokken personen 
werd, gedurende hun jeugd, 
uithuisgeplaatst in verband met de 
verwaarlozing/mishandeling 
en/of in verband met delict-
gedrag. De groep niet-uithuisge-
plaatste kinderen en de groep 
alleen om redenen van verwaar-
lozing/mishandeling uithuisge-
plaatste kinderen, verschillen 
onderling niet wat betreft (latere) 
geregistreerde criminaliteit. 
Uithuisplaatsing impliceert op 
zich dus geen toename van de 
kans op crimineel gedrag. Geregi-
streerde criminaliteit komt veel 
vaker voor bij degenen die eerder 
(mede) in verband met delict-
gedrag uithuisgeplaatst werden. 
Naarmate de eerste plaatsing op 
oudere leeftijd plaatsvond en het 
aantal wisselingen van verblijf-
plaats toeneemt, is het percentage 
delinquentie hoger. Delinquentie 
komt het minst voor onder de 
betrokkenen die langer dan 10 
jaar op het eerste adres na uithuis-
plaatsing verbleven en het meest 
onder hen die daar 4-6 jaar 
verbleven. 
Met literatuuropgave. 
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41 
Wells, L.E., J.H. Rankin 
Families and delinquency; a 
meta-analysis of the impact of 
broken homes 
Social problems, 38e jrg., nr. 1, 
1991, pp. 71-93 

In theorieën over delinquentie 
speelt het gebroken gezin een rol 
sinds het ontstaan van de crimino-
logie, in de 19e eeuw. Er is veel 
empirisch onderzoek gedaan op 
dit terrein, maar de bevindingen 
zijn niet eenduidig. Door de 
auteurs is een meta-analyse 
verricht op 50 onderzoeken naar 
gebroken gezinnen en delin-
quentie. De belangrijkste 
conclusie luidt dat de variatie in 
bevindingen vaker gevolg is van 
methodologische, dan van 
wezenlijke, inhoudelijke 
kenmerken. Verder zijn wat de 
invloed van gebroken gezinnen op 
delinquentie betreft geen verande-
ringen in de tijd gevonden, de 
prevalentie van delinquentie is 
10-15% hoger in gebroken 
gezinnen, vergeleken met gezinnen 
die intact zijn en dit verband is 
sterker wanneer het om minder 
zware vormen van misdragingen 
gaat en het zwakst voor ernstige 
vormen van criminaliteit. 
Met literatuuropgave. 

42 
White, R., R. Underwood e.a. 
Victims of violence; the view from 
the youth services 
The Australian and New 
Zealand journal of criminology, 
24e jrg., nr. I, 1991, pp. 25-39 

De resultaten van een survey 
onder 111 jongerenwerkers, 
werkzaam bij 61 instanties in 
Perth en omstreken (Australië), 
worden gebruikt om meer zicht te 
krijgen op geweld tegen jongeren. 
Veel van de cliënten van de 
benaderde instellingen zijn 
werkloos, afkomstig uit de lagere 
sociaal economische klassen en/of 

dakloos. Deze (structurele) 
omstandigheden vergroten de 
kans op slachtofferschap. Veel van 
de jongeren ervaren geweld aan 
den lijve. Er zijn duidelijke 
regionale verschillen in typen en 
mate van slachtofferschap, 
hetgeen volgens de auteurs mede 
samenhangt met verschillen in de 
allocatie van middelen en het 
voorzieningenniveau. Tevens 
worden er hieromtrent verschillen 
geconstateerd tussen de seksen en 
tussen etnische groepen. De meest 
frequent gerapporteerde vorm van 
geweld betreft politiegeweld tegen 
jongeren. Deze kan samenhangen 
met de prevalentie van een door 
de media gesteund zogenaamd 
law and order'-beleid, dat wordt 
gevoed door angst voor crimina-
liteit op straat. De auteurs achten 
het van belang dat jongeren meer 
voorlichting krijgen over hun 
rechten en steun bij het bewaken 
daarvan. Geweld tegen jongeren is 
een sociaal probleem dat de aard 
van de Australische samenleving 
en de structuur van de relaties 
daarbinnen weerspiegelt. 
Met literatuuropgave. 

Politie 

43 
Bennett, G. 
Cultural lag in law enforcement; 
preparing police for the crime-
warps of the future 
American journal of police, 9e 
jrg., nr. 3, 1990, pp. 81-126 

De auteur schetst een toekomst- 
beeld voor de volgende eeuw van 
de criminaliteit(sbestrijding). De 
criminaliteit verandert sneller dan 
de instituten die haar bestrijden 
en daarom zal er volgens hem veel 
snel moeten veranderen, om wat 
hij noemt de cultuurkloof te 
overbruggen. Hij noemt 7 veran-
deringsgebieden: de daders, de 
geografische spreiding, de 
delicten, de economie, de betrok- 
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kenheid van de burgers bij 
preventie en bestrijding, het 
overheidsbeleid en technologie. 
De traditionele crimineel (jong, 
mannelijk, lagere klasse) zal gezel-
schap krijgen van meer vrouwen 
en ouderen, en er zullen meer en 
harder optredende gangs ontstaan, 
geografische grenzen zullen meer 
worden overschreden, witte 
boorden criminaliteit zal 
toenemen en straatcriminaliteit 
afnemen, de criminaliteit zal 
anoniemer worden. Er zal een 
liberalere houding ontstaan t.o.v. 
delicten die de openbare orde niet 
schenden en de bestrijding van 
criminaliteit zal selectiever, techni-
scher en minder persoonlijk 
worden. Op grond van dit 
toekomstbeeld geeft de auteur 11 
suggesties voor prioriteiten in het 
politieel beleid. 
Met literatuuropgave. 

44 
Fransen, R., P. Hagenaars 
Cultuurverschuivingen bij de 
spoorwegpolitie 
Het tijdschrift voor de politie, 
53e jrg., nr. 4, 1991, pp. 167-170 

In het kader van de afstudeerop-
dracht voor de Nederlandse 
Politie Academie werd door de 
auteurs een 'röntgenfoto' gemaakt 
van het veranderingsproces bij de 
spoorwegpolitie. In navolging van 
Sanders en Neuyen werden in de 
bedrijfscultuur zes dimensies 
onderscheiden: van procesgericht 
naar resultaatgericht, van werkge-
richt naar mensgericht, van 
professioneel naar organisatiege-
bonden, van gesloten naar open, 
van losse controle naar strakke 
controle, van normatief naar 
pragmatisch. De auteurs voegden 
hier een zevende aan toe: van 
'veel politie-cultuur' naar weinig 
politie-cultuur. In een representa-
tieve steekproef werd aan spoor-
wegpolitiemensen gevraagd aan te 
geven in welke mate zij het  

(on)eens waren met een aantal 
stellingen m.b.t. deze dimensies, 
geldend voor de huidige situatie 
en voor de situatie voordat het 
veranderingsproces in gang werd 
gezet. Op vier dimensies werd een 
statistisch significante 
verschuiving gevonden: de spoor-
wegpolitiecultuur is meer organi-
satiegebonden geworden, er is een 
strakkere controle, de cultuur is 
pragmatischer geworden en 
cultuurkenmerken van de politie 
zijn thans in mindere mate 
aanwezig. Twee verschuivingen 
waren statistisch niet significant. 
Alle veranderingen waren in de 
door het management beoogde 
richting. De verschuiving naar een 
meer resultaatgerichte cultuur is 
nog niet gerealiseerd. Hiervoor 
doen de auteurs een aantal aanbe-
velingen, zoals een aangepast 
belonings- en sanctiesysteem, een 
alertere reactie van het kader op 
'lief en leed' van het personeel, en 
het personen met een administra-
tieve functie meer bij het proces 
betrekken. 
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45 
Gersons, B.P.R. 
Intensieve behandeling van de 
posttraumatische stress-stoornis; 
ervaringen bij politiemensen 
Tijdschrift voor psychiatrie, 33e 
jrg., nr. 4, 1991, pp. 244-261 

T.a.v. traumatische ervaringen 
tijdens het werk kunnen politie-
mensen een posttraumatische 
stress-stoornis (PTSS) ontwik-
kelen. Oorzaak is een gestag-
neerde verwerking van een 
ernstige gebeurtenis. Kenmerken 
kunnen zijn: een verhoogde 
prikkelbaarheid, herbelevings- of 
vermijdingssymptomen en fysio-
neurologische verschijnselen. Er 
zijn verschillende soorten behan-
delingsmethoden van deze 
stoornis, afhankelijk van de opvat-
tingen over de oorzaken. In dit 
artikel wordt de behandeling van 



zeven politiefunctionarissen 
besproken (29 tot 45 jaar, man, zes 
gehuwden), die n.a.v. negatieve 
ervaringen met schietincidenten 
een PTSS ontwikkeld hadden. 
Doel van de behandeling was om 
het gestagneerde verwerkings-
proces op gang te brengen en 
hernieuwde zelfcontrole te 
bewerkstelligen. Tijdens de behan-
deling werd gewerkt met hypno-
therapie, herinneringsmateriaal, 
schrijfopdrachten, gezinsge-
sprekken en zo nodig medicijnen. 
De behandelingsduur varieerde 
van 1 maand tot ruim 2 jaar. Bij 
zes personen bleek de behan-
deling succesvol te zijn, waarvan 
bij drie al na een korte periode. 
Volgens de auteur zijn de resul-
taten hoopgevend en het beste te 
bereiken met een multimetho-
disch, eclectisch behandelingspro-
tocol. 
Met literatuuropgave. 

46 
Rosenthal, U., A. Cachet 
Voorontwerp Politiewet; een 
vraagpunten-notitie 
Nederlands juristenblad, 66e 
jrg., nr. 15, 1991, pp. 629-632 

Na afwijzing van een provinciale 
politie, pogingen om het 
bestaande politiebestel te verbe-
teren en onderzoek i.v.m. herver-
deling, is er uiteindelijk in 1990 
een voorontwerp politiewet tot 
stand gekomen. Hierbij wordt de 
tweedeling gemeente- en rijkspo-
litie opgeheven en komen er 25 
regionale korpsen, bestuurd door 
een regionaal college van burge-
meesters en de hoofdofficier van 
Justitie. De gezagsverhoudingen 
blijven hetzelfde, maar de 
wezenlijke veranderingen treden 
op bij de beheerslijnen. Theore-
tisch bezien zou de nieuwe 
wetgeving een verbetering kunnen 
zijn, maar de toepassing ervan 
bevat een aantal negatieve 
aspecten aldus de auteurs, zoals 

verlies van decentraliserende 
elementen; meer nadruk op justi-
tiCring dan op de bestuurlijke 
kant; minder deelname aan 
maatschappelijke en 
politiek-bestuurlijke verbanden; 
minder betrokkenheid van burgers 
en gemeenteraden; meer nadruk 
op effectiviteit en efficiency t.a.v. 
het democratisch gehalte; kans op 
desintegratie van harde en zachte 
taken, op stammenstrijd i.v.m. 
handhaving van de twee minis-
teries en op hernieuwde verzelf-
standiging van de politie bij een 
langdurige reorganisatieperiode. 
De auteurs besluiten het artikel 
met een aantal raadgevingen i.v.m. 
deze punten en pleiten voor een 
betere democratische kwaliteit, 
een snelle uitvoering van de 
reorganisatie en ruime aandacht 
voor de constructieve kritiek die 
alom geleverd wordt. 

Verslaving 

47 
Feen, 	van der 
Systeemtherapie bij jongeren met 
gokproblemen 
Maandblad geestelijke volksge-
zondheid, 46 jrg., nr. 4, 1991, 
pp. 371-383 

Bij de Consultatiebureaus voor 
Alcohol en Drugs is de afgelopen 
jaren het aantal hulpvragen in 
verband met gokproblemen sterk 
toegenomen. Van de 1119 in 1989 
primair vanwege gokproblemen 
ingeschreven cliënten, was meer 
dan de helft jonger dan 25 jaar en 
30% jonger dan 21 jaar. De 
auteur plaatst in zijn artikel de 
individuele kenmerken van jonge 
gokkers binnen de context van het 
systeem waar zij deel van 
uitmaken. Hierbij gaat hij in op 
aspecten in de gezinscontext die 
met gokken kunnen samenhangen. 
Zo kan er sprake zijn van 
materiële verwenning, 
verdeeldheid van de ouders, 
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gebrek aan openheid, verveling, 
onbeantwoorde verwachtingen en 
conflictvermijding. Vervolgens 
gaat de auteur in op de systeemge-
richte benadering. De eerste fase 
is de probleemgerichte fase met 
een strakke symptoomgerichte 
aanpak. In de tweede fase wordt 
de focus verbreed en vindt er een 
overgang plaats van materiële 
naar immateriële thema's. De 
auteur acht de resultaten van de 
gehanteerde systeemtherapie 
zonder meer bemoedigend. 
Systeemtherapie is echter geen 
panacee en er zal waar mogelijk 
naar combinaties van methoden 
moeten worden gezocht. 
Met literatuuropgave. 

48 
Gerritsen, J.-W. 
Een hardnekkig vraagstuk; 
kanttekeningen bij de vaak 
vergeten samenhang tussen het 
drugprobleem en ontwikkelingen 
op de arbeidsmarkt 
Tijdschrift voor criminologie, 
33e jrg., nr. 1, 1991, pp. 3-28 

De auteur beoogt aan te geven 
hoe drie fenomenen naar zijn idee 
verband houden: de toegenomen 
maatschappelijke bezorgdheid 
(commotie) over het drugpro-
bleem (vooral van gemarginali-
seerde groepen), de toegenomen 
betrokkenheid van maatschap-
pelijke buitenstaandersgroepen bij 
druggebruik en handel, en de 
schaarste aan werk en toegenomen 
druk op de arbeidsmarkt. Hierbij 
is geen sprake van een sociale 
wetmatigheid maar wel van een 
sociaal mechanisme zoals in het 
Thomas Theorema is omschreven 
V men define situations as real, 
they are real in their conse-
quences'. Twee doorgaans 
gescheiden doctrines worden door 
de auteur ineengevlochten: de 
etiketteringstheorie en de theorie 
van het economisch determinisme. 
Werkloosheid leidt tot drugge- 

bruik, maar evenzeer leidt drugge-
bruik tot werkloosheid. De collec-
tieve commotie over het drugge-
bruik, m.a.w. het drug issue als 
publiek drama, is daarin de 
verbindende schakel. Etnische 
minderheden en andere sociaal 
zwakke groepen worden in dit pro-
ces het zwaarst getroffen door een 
opgeschroefde marginalisering. De 
auteur vermoedt dat bij een ruimere 
arbeidsmarkt de geschetste spiraal 
weer zal ontspannen. 
Met literatuuropgave. 
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49 
Goode, E. 
The American drug panic of the 
1980's; social construction or 
objective threat? 
The international journal of the 
addictions, 25e jrg., nr. 9, 1990, 
pp. 1083-1098 

Een sociaal probleem kan o.g.v. 
objectief vast te stellen omstandig-
heden gedefinieerd worden (de 
objectivistische theorie) of bestaan 
volgens de ideeën van betrok-
kenen ongeacht een reële dreiging 
(de constructionistische theorie). 
Om de toepasbaarheid van deze 
twee benaderingswijzen te toetsen 
nam de auteur de Amerikaanse 
drugcrisis in de jaren tachtig als 
voorbeeld. De publieke belang-
stelling voor het drugprobleem, 
vaak wisselend in intensiteit, 
ondervond, blijkens opiniepei-
lingen en de toename van het 
aantal publikaties over het 
onderwerp, omstreeks 1985 onver-
wachts een sterke stijging, terwijl 
het algemene druggebruik in die 
periode juist daalde. Volgens de 
constructionisten werd het 
probleem gecreëerd om politieke, 
bureaucratische of financiële 
redenen. De auteur is echter van 
mening, dat er ook een objectieve 
dimensie aanwezig is. Feitelijk 
bezien daalde het algemene 
druggebruik weliswaar, maar het 
chronische gebruik, m.n. van 



harddrugs door een kleinere groep 
en het aantal incidenten daarbij, 
nam toe. Uit dit voorbeeld blijkt 
volgens de auteur, dat het van 
belang is om een synthese van de 
objectieve en constructionistische 
benadering toe te passen om 
sociale problemen beter te kunnen 
analyseren. 
Met literatuuropgave. 

50 
Grund, J.-P.C., N.F.P. Adriaans 
e.a. 
Chan ging cocaine smoking 
rituals in the Dutch heroin addict 
population 
British journal of addiction, 86e 
jrg., nr. 4, 1991, pp. 439-449 

De afgelopen jaren is het gebruik 
van cocaïne (gebruikspatronen, 
omstandigheden en conse-
quenties) een belangrijk 
onderwerp geworden voor zowel 
onderzoekers als beleidsmakers in 
Europa. Tot nu toe zijn er maar 
een paar studies verricht naar de 
sociale epidemiologie van cocaïne. 
In dit artikel richten de auteurs 
zich op het gebruik van cocaïne 
door heroïne-verslaafden. Van 
februari 1988 tot maart 1989 werd 
er in Rotterdam veldonderzoek 
gedaan d.m.v. participerende 
observatie naar de wijze waarop 
heroïne-verslaafden hun drugs 
verkregen en tot zich namen. Het 
blijkt dat cocaïne in deze kringen 
veelvuldig wordt gebruikt. De 
wijze van toediening komt overeen 
met de manier waarop de 
verslaafden hun heroïne 
gebruiken; wanneer het spuiters 
betrof injecteerden ze ook de 
cocaïne-hydrochloride, degenen 
die heroïne rookten 'chineesden' 
de cocaïne. De verslaafden 
maakten de cocaïne over het 
algemeen zelf klaar voor gebruik. 
Een uitzondering hierop vormt de 
meest marginale groep gebruikers 
die niet terecht kan bij 
huisdealers. Binnen deze groep 

vindt gebruik en verkoop van 
goedkope 'gekookte cocaïne' 
opgang: een soort 'crack', klaarge-
maakt voor gebruik door derden. 
De auteurs waarschuwen voor 
toename van het gebruik hiervan 
indien plaatselijke beleidsverande-
ringen leiden tot veranderingen in 
de condities waaronder cocaïne 
nu verkrijgbaar is. Een soort 
'crack-epidemie' is ook in 
Nederland niet ondenkbaar. 
Met literatuuropgave 

51 
Leineweber, H., E. Erhardt 
Zur Kokainsituation in 
Deutschland; ein Uberblick über 
die Ergebnisse einer Untersu-
chung der Handels-. Konsum 
und Missbrauchsmuster von 
Kokain 
Kriminalistik, 45e jrg., nr. 2, 
1991, pp. 79-82 

Als over harddrugs wordt 
gesproken worden cocaïne en 
heroïne veelal over één kam 
geschoren. In werkelijkheid gaat 
het echter om twee heel verschil-
lende zaken, zowel wat betreft 
gebruik als handel en markt. 
Bestrijding, therapie en preventie 
zouden zich volgens de auteurs 
dan ook specifieker op een 
bepaalde stof moeten richten. Ter 
ondersteuning en illustratie van 
deze mening bespreken zij de 
gegevens van een onderzoek 
onder 204 gedetineerde cocaïnege-
bruikers. Heroïne staat bij de 
gebruikers in het algemeen nog 
nummer een, maar cocaïne dreigt 
in Duitsland deze plaats in te 
nemen. De gebruikers behoren 
niet meer alleen tot de jet set maar 
tot alle rangen en standen. 
Jongeren gaan veelal meteen van 
cannabisproducten op cocaïne 
over. Het gebruik speelt zich veel 
meer in de privésfeer af dan dat 
van heroïne en ook de handel 
geschiedt minder op straat. De 
gebruikers hebben meestal een 
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andere verhouding tot hun dealers 
dan de heroïnegebruikers: minder 
afhankelijk en ondergeschikt. 
Crack wordt in Duitsland nog 
nauwelijks gebruikt, althans niet 
door de respondenten. 

52 
Leuw, E. 
Legitimiteit en effectiviteit van 
verslavingszorg in justitiële 
kaders 
Tijdschrift voor alcohol, drugs 
en andere psychotrope stoffen, 
16e jrg., nr. 4, 1990, pp. 142-149 

Legitimiteitsproblemen voor 
verslavingszorg in justitiële kaders 
houden verband met het dubbel-
zinnige karakter van het versla-
vingsprobleem. Volgens de meest 
gangbare visie is verslaving vooral 
een ziekte met belangrijke psycho-
sociale aspecten. Complicaties 
ontstaan omdat verslaving, anders 
dan normaal bij ziekte het geval 
is, een sterk morele betekenis 
heeft. Bovendien heeft verslaving 
gevolgen voor de maatschap-
pelijke en de rechtsorde. Controle 
en beveiligingsdoelstellingen zijn 
moeilijk verenigbaar met de 
uitgangspunten van psycho-
medische behandeling. 'Vrijwil-
ligheid' en authentieke motivatie 
zijn twijfelachtig bij een sterk 
maatschappelijk geselecteerd 
cliëntenbestand. Waar gewichtige 
maatschappelijke belangen 
worden bedreigd moet mogelijk 
het legitimiteitsprobleem worden 
herzien. Naast de vraag of het 
'mag' is het ook de vraag of het 
'helpt'. Volgens overwegend 
Amerikaans onderzoek is dit wel 
het geval. Anders dan bijvoor-
beeld in de Bondsrepubliek en 
Zweden lijkt er in Nederland tot 
dusver een brede consensus te 
bestaan over het uitgangspunt dat 
verslaving alleen in hoge uitzon-
dering aanleiding kan en mag 
geven tot het instellen van een 
dwangbehandeling. Er is in ons 
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land vooral sprake van ambulante 
justitie-gebonden hulpverlening 
aan verslaafden door de CAD's. 
De verslaafde kan al dan niet voor 
hulpverlening kiezen. Indien hij 
hulpverlening afwijst, dan betaalt 
hij daarvoor een prijs: de gevange-
niscel in plaats van de therapeu-
tische gemeenschap of veroor-
deling van de rechtbank in plaats 
van ondertoezichtstelling van het 
CAD. De mogelijke consequenties 
voor deze werksoort uit de optiek 
van legitimiteit en effectiviteit 
worden in dit artikel besproken. 

53 
Obers, J. 
De gokbazen van het Binnenhof 
Intermediair, 27e jrg., nr. 13, 
1991, pp. 22, 23 en 25 

Afgaand op de gegevens uit een 
onderzoek in Nijmegen en 
Deventer zouden in Nederland 
ongeveer 75.000 mensen aan 
gokken verslaafd zijn. De 
gevolgen van gokverslaving zijn 
even ingrijpend als die van 
alcohol- of drugverslaving. Zelfs 
de fysieke onthoudingsverschijn-
selen zijn dezelfde. Volgens het 
Ministerie van WVC kan gokken 
echter geen echte verslaving zijn 
omdat er geen sprake is van een 
psycho-actief werkende stof. Het 
Ministerie verbiedt de CAD's zelfs 
gokverslaafden te behandelen, 
hoewel inmiddels is gebleken dat 
de behandeling daar heel effectief 
kan zijn. De overheid stimuleert 
daarentegen het gokken, volgens 
de auteur, door het opheffen van 
beperkingen voor bestaande 
kansspelen, uitbreiding van het 
aanbod door legalisering en het 
ruim baan geven voor nieuwe 
kansspelen. Vanwege de miljarden 
guldens die jaarlijks in de 
staatskas vloeien zijn de gokkers 
bij de overheid kennelijk welkom. 



Slachtofferstudies 

54 
Bell, D.J., S.L. Bell 
The victim-offender relationship 
as a determinant factor in police 
dispositions offamily violence 
incidents; a replication study 
Policing and society, le jrg., nr. 
3, 1991, pp. 225-234 

De relatie tussen slachtoffer en 
dader als bepalende factor voor 
het handelen van de politie in 
gevallen van huiselijke twist en 
geweld binnen het gezin wordt in 
dit onderzoek onder de loep 
genomen. Uit de gegevens, 
verkregen uit een steekproef van 
11.018 incidenten gerapporteerd 
in Ohio in 1981, blijkt dat in 74% 
van de gevallen echtgenotes het 
slachtoffer waren van geweld 
binnen het gezin. Hoewel in de 
meeste gevallen geen actie werd 
ondernomen, gaat de politie in die 
gevallen waar het echtgenotes 
betreft die een aanklacht indienen 
wel over tot arrestatie op grond 
van het `Ohio Domestic Violence 
Program'. Indien het andere 
familieleden betreft vond arres-
tatie vaak plaats op grond van het 
schenden van de `Ohio Revised 
Code'. Tevens blijkt dat de politie 
vaak arrestatie vermijdt door te 
verwijzen naar andere instanties. 
Om ervoor te zorgen dat slacht-
offers adequaat worden 
beschermd moeten politie-ambte-
naren worden getraind in het 
bemiddelen in gevallen van 
geweld binnen het gezin. Dit moet 
leiden tot het serieus nemen van 
aanklachten door slachtoffers; het 
in gang zetten van vervolgingspro-
cedures; het op eigen initiatief 
arresteren van daders als de 
slachtoffers geen aanklacht 
kunnen of willen indienen; het 
verwijzen van slachtoffers en/of 
daders naar hulpverleningsinstel- 

lingen indien arrestatie niet 
mogelijk is. 
Met literatuuropgave. 

55 
Polk, K., D. Ranson 
The role of gender in intimate 
homicide 
The Australian and New 
Zealand journal of criminology, 
24e jrg., nr. 1, 1991, pp. 15-24 

Analyse van hoe dader en slacht-
offer elkaars gedrag beïnvloeden 
voordat een moord gepleegd 
wordt is essentieel voor het 
begrijpen waarom de moord 
plaatsvond, zo blijkt uit eerdere 
studies. Met dit onderzoek willen 
de auteurs bepalen welke rol het 
geslacht speelt bij moord tussen 
slachtoffers en daders die een 
seksuele relatie hadden. Ze maken 
gebruik van een kwalitatieve 
analyse van 121 gevalsbeschrij-
vingen van moorden uit de 
dossiers t.b.v. gerechtelijk vooron-
derzoek in Victoria, uit 1985 en 
1986. In 51% van de gevallen was 
er sprake van een intieme relatie 
tussen slachtoffer en dader, in 31% 
was er sprake van een seksuele 
relatie. Het blijkt dat in dergelijke 
situaties geslacht inderdaad het 
belangrijkste kenmerk was bij 
geweld met dodelijke afloop. 
Bezitsdrang was kenmerkend bij 
geweld gebruikt door mannen 
t.o.v. hun vrouwelijke partners. 
Betrof het jonge vrouwen, dan 
ging dit samen met jaloezie en een 
voorgeschiedenis van geweldsui-
tingen. Een ernstige depressie bij 
oudere mannen leidde vaak tot 
moord op hun vrouwen als 
onderdeel van hun zelfmoord-
plannen. Vrouwen vermoorden 
hun mannen niet uit jaloezie, 
maar in de meeste gevallen was 
het resultaat van zelfbescherming 
na eerder gebruik van geweld 
door de man. 
Met literatuuropgave. 
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56 
Zauberman, R. 
Victimes en France: des positions, 
intéréts et stratégies diverses 
Déviance et société, 15e jrg., nr. 
1, 1991, pp. 27-50 

Hoewel zich ook in Frankrijk in 
de laatste twee decennia een 
crimineel-politieke beweging heeft 
gevormd, die zich een verbetering 
van de positie van het slachtoffer 
ten doel stelt, is de nationale 
slachtofferenquête (Zaubermann 
e.a., 1990), die in dit artikel wordt 
besproken, het eerste onderzoek 
dat in Frankrijk op dit gebied is 
gerealiseerd. Huis-aan-huis enquê-
teurs bezochten 11.000 slachtoffers 
van misdrijven. Een uitgebreidere 
studie werd daarna onder ca. 1000 
slachtoffers verricht. Geconclu-
deerd kan worden dat - behalve 
in geval van diefstal en inbraak - 
veel slachtoffers er moeite mee 
hebben zich tot de politie of 
justitie te wenden. Voor de slacht-
offers die zich tot het strafrech-
telijk apparaat om hulp wenden, 
blijkt dit vaak geen bevredigende 
weg: het systeem is meer op de 
collectiviteit dan op het individu 
ingesteld. De leeftijd van het 
slachtoffer blijkt een belangrijke 
rol te spelen: personen tussen 25 
en 49 jaar hebben de meeste kans 
slachtoffer van een misdrijf te 
worden. Hierop zijn twee uitzon-
deringen: jongeren zijn het meest 
slachtoffer van agressie en de 
bejaarden zijn oververtegen-
woordigd bij inbraak en diefstal. 
Wat de sekse betreft blijken 
vrouwen vaker slachtoffer van 
seksueel geweld en geweld binnen 
het gezin te zijn en mannen vaker 
van agressie. 
Met literatuuropgave. 
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Mededelingen 

Themanummers Justitiële 
Verkenningen 

Regelmatig worden, bijvoor-
beeld ten behoeve van het 
onderwijs, grote aantallen 
exemplaren van Justitiële Verken-
ningen nabesteld. Voor de 
bepaling van de oplage is het 
wenselijk vroegtijdig op de hoogte 
te zijn van de mogelijke vraag. Om 
die reden geven wij, onder 
voorbehoud, de thema's die de 
redactie op dit moment in voorbe-
reiding heeft. Over de inhoud van 
de nummers kan met de redactie 
contact worden opgenomen. 
Ook personen die een bijdrage 
willen leveren aan een van de 
aangekondigde nummers worden 
verzocht contact op te nemen met 
de redactie. 
JV9, december: Daders aan het 

JV1, januari/februari 1992: 
Geweld in Nederland 
JV2, maart: Criminaliteitspreventie 
JV3, april: Technologie en recht 
JV4, mei: Ontwikkelingen bij het 
Openbaar Ministerie 

Congressen 

Tweede Europees wetenschap-
pelijk congres over residentiële 
jeugdhulpverlening 
Op het congres staat de vraag 

centraal wat de praktisch bruik-
baarheid is van de theoretische 

begrippen 'sociale competentie' en 
sociale ondersteuning in de 
residentiële jeugdzorg. Terwijl bij 
'sociale competentie' een centraal 
aspect in de persoon van 
opgenomen kinderen een adoles-
centen aan de orde is, wordt bij 
sociale ondersteuning een cruciaal 
aspect van hun (thuis- en 
tehuis-)omgeving belicht. Aan de 
hand van de volgende vier 
subthema's wordt het congres-
thema uitgewerkt: coping; sociale 
vaardigheden; sociaal netwerk; 
sociaal klimaat. Belangstellenden 
worden uitgenodigd een bijdrage 
aan het congres te leveren via een 
presentatie in de vorm van een 
paper, een poster of een 
workshop. Een voorstel (liefst in 
het Engels) dient voor 1 februari 
1991 ingeleverd te worden. Voor 
informatie over hoe zo een 
voorstel er uit dient te zien wordt 
men gevraagd contact op te 
nemen met het Leids Congres 
Bureau, tel.: 071-275299. 
Datum: 7, 8 en 9 november 1991 
Plaats: Leeuwenhorst Congres-
centrum, Noordwijkerhout 
Informatie: 2e EUSARF-congres 
1991, p/a Leids Congres Bureau, 
Postbus 16065, 2301 GB Leiden, 
071-275299. 

Misdaad boeit; 150 jaar gevan-
genisbibliotheken 
150 jaar geleden werd, mede 

naar aanleiding van enkele gevan-
genisopstanden die uitdrukking 
gaven aan de ontevredenheid 
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onder gevangenen over de 
mogelijk door hen te lezen 
boeken, besloten tot `inrigting van 
leesbibliotheken in de gevange-
nissen'. Reden tot het organiseren 
van een 'literair' symposium met 
aansluitend een `bajesboekenbal'. 
Het thema zal zijn: misdaad boeit, 
misdaad als een boeiend thema 
om over te schrijven; misdaad als 
een boeiend thema om over te 
lezen. Voordrachten worden 
gehouden door Jef Geeraerts 
(auteur van o.a. misdaadromans), 
René Appel (recenseerde 
misdaadromans voor de NRC) en 
Peter Hoefnagels (hoogleraar 
Erasmus universiteit). Een forum-
discussie onder leiding van 
Heikelien Verrijn Stuart met 
Helga Ruebsamen, A. Baantjer, 
Frank Bovenkerk, een ex-gedeti-
neerde, prof. C.J. Kelk, Fred 
Soeteman en Peter R. de Vries. 
Aansluitend feestelijk avondpro-
gramma. 
Datum: 8 november 1991. Zaal 
open symposium 12.00 uur. Zaal 
open feestavond 20.00 uur 
Plaats: Paradiso, Weteringschans 
6, Amsterdam 
Informatie: Frances Kaiser, tel.: 
070 - 361 7432. 

Vereniging voor Penitentiair 
Recht en Penologie 
De najaarsvergadering van de 

Vereniging voor Penitentiair Recht 
en Penologie heeft als thema: De 
toepassing van de Wet Overdracht 
Tenuitvoerlegging Strafvonnissen. 
Het is nu bijna 4 jaar mogelijk dat 
Nederlanders aan wie in het 
buitenland een vrijheidsstraf is 
opgelegd die straf na omzetting in 
Nederland ondergaan. Na een 
inleiding van prof. mr  A.H.J. 
Swart over de achtergronden van 
de wet en de rechtspraak zullen 
deskundigen uit de praktijk hun 
visie geven op de toepassing van 
de wet en is er gelegenheid tot 
discussie. 

Datum: 15 november 1991, 14.00u. 
Plaats: Blauwe zaal, Pieter Baan 
Centrum, Gansstraat 170, Utrecht 
Inlichtingen: mw S.M. Wurzer-
Leenhouts, 071-277524 of 
010-4610904. 

Halt in beweging 
In 10 jaar tijd is de 

Halt-procedure in het grootste 
deel van het land ingevoerd. Het 
Ministerie van Justitie overweegt 
ook andere strafbare feiten voor 
een Halt-procedure in aanmerking 
te laten komen. Is dat een goede 
zaak of wordt daarmee te veel 
toegeschreven aan de successen 
bij bestrijding van vandalisme? 
Welke verantwoordelijkheid heeft 
het O.M. bij dit soort ontwikke-
lingen en hoe moet die verant-
woordelijkheid worden toegepast? 
De politie legt meer en meer 
nadruk op preventie van crimina-
liteit. Is dat in geval van jeugdcri-
minaliteit ook mogelijk? Heeft 
preventie van jeugdcriminaliteit te 
maken met betere normhand-
having of juist het gedogen van 
norm-overschrijdend gedrag? 
Deze thema's komen op het 
symposium uitgebreid aan de 
orde. Burgemeester Peper van 
'Rotterdam opent het symposium 
en verder zijn er inleidingen van: 
Mw. dr J. Junger-Tas (Hoofd 
WODC, Ministerie van Justitie), 
prof. dr J.J.M. van Dijk (Hoofd 
Directie Criminaliteitspreventie), 
M.J.D. Jansen (Voorzitter Halt 
Nederland), drs J. Heemskerk 
(Voorzitter Raad voor het Jeugd-
beleid), prof. dr G.P. Hoefnagels 
(hoogleraar criminologie Erasmus 
Universiteit). De dag wordt 
afgesloten door mr A. Kosto, 
Staatsecretaris van Justitie. 
Datum: 27 november 1991 
Plaats: Beurs WTC, Rotterdam 
Inlichtingen: Vermande Studie-
dagen, tel.: 03200 - 22944. 
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Criminaliteit en gebouwde 
omgeving 
Een van de drie hoofdlijnen uit 

het in de beleidsnota Samenleving 
en criminaliteit ontwikkelde 
preventiebeleid behelsde de 
beperking van de gelegenheid tot 
criminaliteit via de ontwikkeling 
van een daarop ingerichte 
gebouwde omgeving. Door de 
Stichting Transpol wordt over dit 
onderwerp een studiedag georga-
niseerd bestemd voor alle betrok-
kenen bij de tot standkoming van 
de gebouwde omgeving. Er 
worden lezingen gehouden 
Korpschef Hessing van de 
Gemeentepolitie Rotterdam. 
Prof. dr. ir . H. Priemus, dr. H.B.R. 
van der Wegen, dr. ir . B.J.M. van 
der Voordt en prof. dr. J.J.M. van 
Dijk. 
Datum: 28 november 1991 
Plaats: Atlanta Hotel Rotterdam 
Inlichtingen: Stichting Transpol, 
H. van den Hul/M. Hoek, tel. 
020-5592878. 

Anti-corruptie Conferentie 
De Stichting Maatschappij en 

Politie organiseert het vijfde inter-
nationale anti-corruptiecongres 
onder de titel: `Looking to the 
future: the control of corruption 
in a perspective of growing inter-
nationalisation`. De twee hoofd-
thema's zijn corruptie en georga-
niseerde misdaad en corruptie en 
de groeiende samenwerking in 
Europa. 
Datum: 8-12 maart 1992 
Plaats: Amsterdam 
Inlichtingen: Het programma van 
het congres is op te vragen bij de 
Stichting Maatschappij en Politie, 
Postbus 239, 3300 AE Dordrecht, 
tel.: 078-144362. 

Aan de andere kant; De grenzen 
van ggz en forensische psychi-
atrie 
De NcGv-najaarsconferentie zal 

worden geopend door de Staatsse- 
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cretarissen van Justitie en WVC. 
Daarna zal door verschillende 
sprekers gesproken worden over 
het thema 'De samenspraak tussen 
justitie en geestelijke gezond-
heidszorg; knelpunten en 
mogelijkheden. Prof. dr. F.H.L. 
Beyaert houdt een lezing over 'De 
huidige stand van zaken: 
patiënten, voorzieningen, behan-
deling'. Het middagprogramma 
omvat twee thema's: 'Behandelen 
in een strafrechtelijk kader' en 
'Allochtonen in de forensische 
psychiatrie'. De conferentie is op 
te vatten als een vervolgconfe-
rentie op het juni-symposium van 
de Nationale Raad voor de Volks-
gezondheid, waarvan de inlei-
dingen in dit themanummer van 
Justitiële verkenningen zijn 
opgenomen. 
Datum: 22 november 1991 
Plaats: Jaarbeurs Utrecht 
Informatie/inschrijving: NcGv, Pb. 
5103, 3502 JC Utrecht, tel.: 
030-935141 (dhr. S. Aarts/mw. L. 
de Goei) 

De mensenrechten van kinderen 
Onder de titel 'Towards the 

realization of human rights of 
children' wordt de tweede interna-
tionale conferentie over kinderom-
budswerk georganiseerd. Kinder-
ombudswerk houdt zich bezig met 
het creëren van de mogelijkheden 
om kinderen zelf voor hun rechten 
te laten opkomen. Tijdens het 
congres zullen verschillende 
strategieën om dit doel te 
bereiken, zoals onderzoek, belan-
genbehartiging en netwerk-
vorming, aan de orde komen. 
Daarbij zal de positie van 
kinderen in gezin en 
maatschappij, zowel in ontwikke-
lingslanden als in westerse landen, 
centraal staan. 
Datum: 22-24 januari 1992 
Plaats: Hotel Krasnapolsky, 
Amsterdam 



Informatie: Congressecretariaat, 
Postbus 421, 1000 AK Amsterdam, 
tel. 020-5253972 

Ouderschap en recht 
Een studiedag over dit 

onderwerp wordt georganiseerd 
door de Nederlandse gezinsraad, 
de Raad voor het Jeugdbeleid en 
de Emancipatieraad. Zij zijn van 
mening dat het recht met name 
ten aanzien van zogenoemd 
'sociaal ouderschap' achterloopt 
bij de maatschappelijke ontwikke-
lingen. In dit verband worden 
genoemd kinderen in stiefge-
zinnen, kinderen in een lesbische 
relatie, kinderen verwekt met 
nieuwe voortplantingsmethoden 
en kinderen die opgroeien bij een 
alleenstaande die niet biologisch 
ouder is. Inleidingen worden 
gehouden door prof. mr . A. 
Rutten-Roos, dr. C. van Wamelen, 
mr. E. Loeb en prof. J.C.M. 
Leijten. De conferentie wordt 
geopend door Ministeri Hirsch 
Ballin van Justitie. 
Datum:31 januari 1992 
Plaats: Europa Hotel Scheve-
ningen 
Informatie: Nederlandse 
Gezinsraad, Duinweg 1, 2585 JT 
Den Haag, tel. 070-3548500 

Bonger-lezing 
Op 14 mei 1991 hield prof. dr 

E. Zahn, emeritus hoogleraar aan 
de Universiteit van Amsterdam, 
de tweede Bonger-lezing, getiteld 
In de schaduwen van de 21e eeuw; 
historische toekomstvisies, huidige 
prognoses en overlevingsstrategieën. 
De tekst van deze lezing kan 
worden besteld door Fl. 7.50 
(inclusief porti) over te maken op 
Postbankrekening 6097835 ten 
name van Stichting W.A. Bonger-
lezingen te Amsterdam, onder 
vermelding van 'Tweede Bonger-
lezing'. 

De WODC-rapporten 

Om zo veel mogelijk belangheb-
benden te informeren over de 
onderzoeksresultaten van het 
WODC wordt een beperkte 
oplage van de rapporten kosteloos 
verspreid onder functionarissen, 
werkgroepen en instellingen 
binnen en buiten het Ministerie 
van Justitie. Dit gebeurt aan de 
hand van een verzendlijst die 
afhankelijk van het onderwerp 
van het rapport opgesteld wordt. 
Vanaf 1 januari 1989 worden de 
rapporten in de reeks Onderzoek 
en Beleid uitgegeven door Gouda 
Quint BV. Rapporten die ná deze 
datum zijn verschenen, zijn voor 
belangstellenden, die niet voor 
een kosteloos rapport in 
aanmerking komen, te bestellen 
bij Gouda Quint BV, postbus 
1148, 6801 MK Arnhem, telefoon: 
085-45 47 62. 
De WODC-rapporten, verschenen 
in 1988 en daarvoor, zijn te 
bestellen bij de Staatsuitgeverij, 
afdeling Verkoop, tel: 
070-378 98 80. Een complete lijst 
van de WODC-rapporten is te 
verkrijgen bij het WODC (tel.: 
070-370 65 54). 

Hieronder volgen de titelbeschrij-
vingen van de in 1990 en 1991 
verschenen rapporten. 

Steinmetz, Carl H.D. 
Hulp aan slachtoffers van 
misdrijven; effecten van slachtof-
ferhulp en primaire opvang 
1990, WODC 98 
Laan, P.H. van der, A.A.M. Essers 
De Kwartaalcursus en recidive 
1990, WODC 99 
Junger-Tas, J., M. Kruissink 
Ontwikkeling van de jeugdcrimina-
liteit: periode 1980-1988 
1990, WODC 100 
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Zeilstra, M.I., H.G. van Andel 
Informatieverschaffing en schadebe-
middeling door de politie bij slacht-
offers van misdrijven; 
evaluatie-onderzoek van een 
experiment bij de politie in Alkmaar 
en Eindhoven 
1990, WODC 101 
Schimmel, H.R., G.J. Veerman 
Over regels en appel; de conflictop-
wekkendheid van artikel 57 AA W 
1990, WODC 102 
Duyne, P.C., R.F. Kouwenberg, G. 
Romeijn 
Misdaadondernemingen; onderne-
mende misdadigers in Nederland 
1990, WODC 103 
Kommer, M.M. 
Werken met mensen; een onderzoek 
naar werksituatie en functioneren 
van penitentiair inrichtingswerkers 
1990, WODC 104 
Block, C.R., C. van der Werf 
Initiation and con tinuation of a 
criminal career; who are the most 
active and dan gerous offenders in 
the Netherlands? 
1991, WODC 105 
Berg, E.A.I.M. van der, W. 
Waelen 
Politie en milieuwethandhaving 
1991, WODC 106 
Junger, M., W. Polder 
Achtergronden van delinquent 
gedrag onder jongens uit etnische 
minderheden II 
1991, WODC 107 
Bedem, R.A.F. van den 
Voorlichting over vandalisme 
doorgelicht; evaluatie-onderzoek 
van een grootschalige voorlichtings-
campagne en studie naar de 
(on)mogelijkheden van voorlichting 
1991, WODC 108 
Terlouw, G.J. m.m.v. G. Susanne 
Criminaliteitspreventie onder 
allochtonen; evaluatie van een 
project voor Marrokaanse jongeren 
1991, WODC 109 
Werf, C. van der, M.W. Bol 
Het gerechtelijk vooronderzoek in 
woord en daad 
1991, WODC 110 

Cozijn, C. 
Aansprakelijkheid op grond van de 
Wet Bestuursaansprakeijkheid bij 
Faillisement 
1991, WODC 111 
Spaans, E.C., L. Doornheim 
Evaluatie-onderzoek; de effect-
meting 
1991, WODC 112 

Terlouw, G.J., G. Susanne 
Een preventieproject in Gouda; 
eerste resultaten van een project 
voor Marokkaanse jongeren 
1990, WODC K7 
Laan, P.H. van der 
Wel geplaatst, maar...; een eerste 
verkenning van het verschijnsel 
moeilijk plaatsbare jongeren en de 
daarmee samenhangende capaci-
teitsproblemen in de residentiële 
jeugdhulpverlening 
1990, WODC K8 
Mutsaers, M:, L. Boendermaker 
Criminaliteitspreventie in het 
onderwijs; eerste deelexperiment: 
spijbekontrole 
1990, WODC K9 
Hecke, T., J.A. Wemmers, M. 
Junger 
Slachtofferzorg bij het Openbaar 
Ministerie bij een groot parket in 
het westen des lands; verslag van 
een verkennend onderzoek 
1990, WODC K10 
Spaans, E.C., L. Doornhein 
Evaluatie-onderzoek jeugdreclas-
sering 
1990, WODC Kil 
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De door het WODC in eigen 
beheer uitgegeven rapporten, 
evenals de rapporten die zijn 
verschenen onder auspiciën van 
de CWOK, zijn zolang de 
voorraad strekt gratis te verkrijgen 
bij het WODC (mw. A. Weide-
Eind, 070-370 65 54 tot 15.00u). In 
1990 en 1991 verschenen de 
volgende rapporten: 



Junger, M., L. Steehouwer 
Verkeersongevallen bij kinderen uit 
ethnische minderheden 
1990, WODC K12 
Ooyen-Houben, M. van, A. 
Schiewold, S. Schneider, R. Smeets 
Jonge uithuisgeplaatste kinderen 
nader bekeken; een follow-up 
onderzoek naar hun ontwikkeling 
1990, J&J 14 
Boendemaker, L., S.M. Schneider 
Interimrapport Prejop Amsterdam 
1990, WODC K13 
Barendse-Hoornweg, E.J.M., P.C. 
van Duyne 
De strafkamer van de Hoge Raad 
in cijfers 1988-1989 
1991, WODC K14 
Kockelkorn, R., P.H. van der 
Laan, C. Meulenberg ,  
Knelpunten bij de toepassing van 
dienstverlening? Uitkomsten van 
een enquête onder rechters, 
Officieren van Justitie, advocaten en 
coördinatoren dienstverlening naar 
eventuele knelpunten bij de 
toepassing van de Wet Straf van 
Onbetaalde Arbeid 
1991, WODC K15 
Grapendaal, M., R. Aidala 
Duits drugstoerisme; een veldon-
derzoek onder Duitse drugge-
bruikers in Arnhem 
1991, WODC K16 
Beenakkers, E.M.T. 
Aandacht van de overheid voor 
bodembescherming: sinds wanneer? 
1991, WODC K17 
Wartna, B., R. Aidala 
Dagdetentie; evaluatie van een 
experiment 
WODC K19 
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Auteursrecht voorbehouden. 
Behoudens uitzondering door de 
Wet gesteld, mag zonder schrifte-
lijke toestemming van de rechtheb-
bende(n) op het auteursrecht c.q. 
de uitgever van deze uitgave, door 
de rechthebbende(n) gemachtigd 
namens hem (hen) op te treden, 
niets uit deze uitgave worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of anderszins, 
hetgeen ook van toepassing is op 
de gehele of gedeeltelijke bewer- 
king. Het verlenen van toestemming 
tot publikatie in dit tijdschrift 
houdt in: 
1. dat de auteur de uitgever 
machtigt om de door derden 
verschuldigde vergoeding voor 
kopiëren conform artikel 17, lid 2, 
Auteurswet 1912 en het KB van 20 
juni 1974, Staatsblad 351 ex artikel 
I6B 1912 te doen geldend maken 
door en overeenkomstig de 
statuten en reglementen van de 
Stichting Reprorecht te Amster-
dam. 
2. dat de auteur de Uitgever 
machtigt om zijn rechten ex artikel 
16 sub A ten vierde Auteurswet 
1912 (bloemlezingen) geldend te 
maken volgens dezelfde beginselen 
als die van de Stichting Reprorecht. 
Een en ander behoudens uitdruk-
kelijk voorbehoud zijdens de 
auteur. 
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