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De maatschappij is in beroering. Een gevoel van onveiligheid waart

door het land. Terroristische dreiging, zinloos geweld, toegenomen

criminaliteit en angst voor seksuele delinquenten, in het bijzonder

pedoseksuelen, voeren in de discussie over dit thema de boventoon.

Onveiligheid is ‘hot’ in de media en politici struikelen over elkaar

heen om de ene na de andere krachtige politieke uitspraak te doen

waarmee de maatschappelijke onveiligheid zou moeten worden

bestreden. Tegelijkertijd doen zich in het forensische veld allerlei ont-

wikkelingen voor die de primaire taak van het veld, beveiligen van de

maatschappij tegen risicovolle en gevaarlijke mensen, beter realiseer-

baar moeten maken. In dit artikel wordt betoogd dat de ontwikkelin-

gen in het maatschappelijke klimaat en die in het forensische veld,

ondanks een gemeenschappelijke doelstelling, een divergerende lijn

laten zien die de maatschappelijke veiligheid op den duur niet ten

goede komt. De focus ligt daarbij op de verschillen in de wijze waarop

de maatschappij en het forensische veld naar terbeschikkinggestelde

seksuele delinquenten kijken en met hen wensen omgaan.

Recente ontwikkelingen in de maatschappij ten aanzien van
seksuele delinquenten: non-differentiatie

De media en de politiek

Ernstige incidenten overheersen de beeldvorming over (ex-)ter-

beschikkinggestelde seksuele delinquenten. De media besteden veel
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aandacht aan door deze delinquenten gepleegde seksuele of niet-sek-

sueel gewelddadige delicten. Gedetailleerde beschrijvingen, liefst met

sensatiezucht bevredigende foto’s van angstaanjagende delicten wor-

den de lezer of kijker als belangrijke informatie voorgehouden. Een

heftig gevoel van angst en verontwaardiging is het begrijpelijke gevolg:

wat is het vreselijk wat er is gebeurd en, vooral, had het niet voor-

komen kunnen worden? Antwoorden op deze op zichzelf relevante

vragen worden echter door de emotiegestuurde informatieverstrek-

king bemoeilijkt. Dit leidt tot vergaande versimpeling van de proble-

men die ten grondslag liggen aan deze gebeurtenissen. Daarbij komt

dat politici op basis van politieke opportuniteit menen zich in de dis-

cussie te moeten mengen en zich in sommige gevallen te buiten gaan

aan populistische uitspraken en beleidsvoorstellen ten aanzien van de

betreffende delinquenten die niet getuigen van veel kennis van zaken

over deze gevoelige materie. Sfeertekeningen als zouden alle seksuele

delinquenten een voortdurend risico en gevaar opleveren voor hun

omgeving en om die reden voorgoed opgeborgen moeten worden of

de gedachte als zouden alle seksuele delinquenten seksgeobsedeerde

mensen zijn die met niets anders bezig zijn dan hun perverse verlan-

gens te bevredigen bij weerloze slachtoffers, leiden tot ongenuanceer-

de voorstellen om de maatschappij tegen dit ‘kwaad’ te beschermen:

geef ze allemaal medicatie tegen hun onbeheersbare lust, licht de

buurt in over hun komst in de wijk, voorzie ze allemaal van een

elektronisch beveiligingssysteem, hou ze het liefst voor altijd vast.

Kortom, zorg ervoor dat wij, tegen elke prijs, nooit meer worden

geconfronteerd met een ernstige terugval van een (ex-)terbeschikking-

gestelde.

De positie van de slachtoffers

In de afgelopen decennia is ook een andere invloed van betekenis

geworden ten aanzien van de beeldvorming rond (ex-)terbeschikking-

gestelden. De tbs-maatregel komt voort uit een tijd waarin de visie op

delinquentie en delinquenten aan grote verandering onderhevig was.

Onder meer vanuit humanistische levensbeschouwelijke opvattingen

werd de delinquent niet meer uitsluitend als een schurk gezien die

moest worden afgestraft, maar kreeg hij zijn menselijkheid terug.

Door psychosociale omstandigheden was de in principe goede mens

op een verkeerd spoor geraakt. Door behandeling kon hij weer op het

goede pad worden gebracht. Deze humanisering en optimistische
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visie op de veranderbaarheid van de delinquent heeft geleid tot een

grote psychologische en financiële investering in het rehabiliteren van

(seksuele) delinquenten met een psychische stoornis. Vanaf de jaren

zeventig, onder invloed van de vrouwenbeweging (zie onder andere

Russell, 1975), is de aandacht voor het slachtoffer meer naar voren

gebracht en werd bezwaar aangetekend tegen de disproportionaliteit

tussen de aandacht en financiële en emotionele zorg voor de delin-

quenten en die welke voor de slachtoffers beschikbaar was. Het col-

lectieve mededogen verplaatste zich van de delinquent als slachtoffer

naar het slachtoffer van een delict. De (psychisch gestoorde) delin-

quent, werd geleidelijk aan weer gewoon een schurk.

Beide invalshoeken leiden tot een kritische benadering van de terbe-

schikkingstelling. De vraag dringt zich steeds meer op of het allemaal

nog wel de moeite waard is. De bereidheid om risico te accepteren bij

het resocialiseren van terbeschikkinggestelde seksuele delinquenten

neemt bij ieder incident verder af, terwijl tegelijkertijd de roep om de

simpele oplossingen krachtiger wordt. Is deze tendens nog te keren?

Recente ontwikkelingen in de behandeling van seksuele
delinquenten: differentiatie

In een dergelijk angstig en kritisch maatschappelijk klimaat worden

de verwachtingen van het effect van de tbs-behandeling steeds hoger

gesteld. In de afgelopen twintig jaar hebben zich grote veranderingen

voorgedaan met betrekking tot instroom en uitstroom van terbeschik-

kinggestelde delinquenten in de forensische psychiatrie, zijn behan-

delinzichten en pretenties gewijzigd, en hebben gestructureerde

risicotaxatie en de wetenschap hun intrede gedaan in de behandeling

van en besluitvorming rond de terbeschikkinggestelde delinquent.

Al deze ontwikkelingen zouden, rationeel gezien, moeten bijdragen

tot een, op den duur, effectievere behandeling van terbeschikking-

gestelden.

De instroom

Sinds de jaren tachtig is het aantal opleggingen van de tbs-maatregel

verviervoudigd, ondanks de wetswijziging in 1986 waarin de maatre-

gel werd gereserveerd voor de ernstige (gewelddadige) delicten, waar-

voor minimaal vier jaar gevangenisstraf kon worden opgelegd.
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De vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

en de afbouw van gesloten voorzieningen in de GGZ hebben geleid tot

een verschuiving van gewelddadige psychotische patiënten van de

GGZ naar de TBS. Momenteel lijdt dertig procent van de terbeschik-

kinggestelden aan een ernstige psychiatrische stoornis, terwijl voor-

heen de maatregel grotendeels was voorbehouden aan patiënten met

ernstige persoonlijkheidsproblematiek. Door de instroom van TBS-

gestelden met uitsluitend ernstige gewelddadige delictachtergrond en

multiple psychiatrische problematiek stagneerde de uitstroom.

Terugkeer naar de samenleving of overplaatsing naar de reguliere GGZ

werd in veel meer gevallen dan voorheen niet meer mogelijk (men

wilde deze patiënten niet meer opnemen) of verantwoord bevonden

(de patiënten bleven een te groot risico voor een niet-forensische

instelling).

Deze ontwikkeling noopte niet alleen tot uitbreiding van de behande-

lingscapaciteit, maar ook tot herbezinning op het bestaande behande-

lingsaanbod ten behoeve van een betere efficiëntie.

Dit neemt niet weg dat door het hoge aantal opleggingen van de

maatregel een tekort is ontstaan aan reguliere intramurale behande-

lingsplaatsen waardoor er een grote groep van TBS-gestelden in

detentie op opname moet wachten. Voor deze groep van passanten

zijn preklinische interventies ontwikkeld die erop gericht zijn de ter-

beschikkinggestelde voor te bereiden op opname in een forensisch-

psychiatrisch instituut. De toewijzing van terbeschikkinggestelden tot

de verschillende instituten werd tot het jaar 2000 verricht door het

Dr. F.S. Meijers Instituut te Utrecht. De gedachte hierachter was dat

‘matching’ tussen terbeschikkinggestelde en de behandeling in een

specifieke instelling van wezenlijk belang is. De selectieprocedure

leidde echter ook tot vertraging en daarbij was het verschil in het

behandelingsaanbod tussen de instituten in de loop der tijd vermin-

derd. Om een efficiënter verloop van de instroom te bewerkstelligen

werd een aselecte opnameprocedure overeengekomen waarbij het

Ministerie van Justitie de toewijzing in veel minder gedifferentieerde

vorm verricht. Deze aselecte toewijzing vergemakkelijkt niet alleen de

instroom, maar biedt ook een basis om vergelijkend onderzoek naar

kwaliteit en effect van de behandeling tussen de verschillende institu-

ten mogelijk te maken.
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De uitstroom

Teneinde de forensische instituten ertoe te bewegen de uitstroom

door middel van een efficiëntere behandeling te verbeteren, werd een

financiële prikkel ingevoerd. Terwijl de instituten voorheen door het

Ministerie van Justitie een vast behandeltarief betaald kregen voor de

gehele behandelingsperiode per patiënt, wordt dit tarief thans na een

behandelduur van zes jaar gereduceerd. Tevens moet door vroegtijdi-

ge signalering van chroniciteit worden voorkomen dat blijvend delict-

gevaarlijke patiënten jarenlang kostbare behandelplaatsen bezet hou-

den. In het geval van stagnatie van de behandeling dient uiterlijk drie

jaar na de eerste opname een hernieuwd, intensief psychodiagnos-

tisch onderzoek plaats te vinden en zo nodig een tweede behandel-

poging in een ander instituut te worden geboden. Wanneer ook na

een tweede periode van maximaal drie jaar geen positieve ontwikke-

ling en kans op resocialisatie is vast te stellen, wordt de betreffende

patiënt met een aangepast behandel- cq. verpleegaanbod in het insti-

tuut zelf of in een speciale longstay-afdeling ondergebracht.

Ter bevordering van de doorstroom van terbeschikkinggestelden met

een ernstige psychiatrische stoornis naar minder beveiligde behandel-

voorzieningen in de reguliere psychiatrie is de opnamecapaciteit van

forensisch-psychiatrische afdelingen van GGZ-instellingen (FPA) en

forensisch-psychiatrische klinieken (FPK) sterk uitgebreid.

Daarnaast hebben forensische instituten diverse eigen voorzieningen

gecreëerd ten behoeve van de resocialisatie dan wel doorstroom van

patiënten. Lange tijd vormde het proefverlof de gebruikelijke fase van

reïntegratie in de samenleving na de klinische behandeling. Tijdens

het proefverlof zorgt Reclassering Nederland voor begeleiding van en

toezicht op de patiënt, terwijl de forensische instituten formeel eind-

verantwoordelijk blijven. Door verschuiving van taakprioriteiten bleek

de reclassering in de loop der jaren minder geschikt om als enige

instantie de resocialisatie van terbeschikkinggestelden op verantwoor-

de wijze vorm te geven. Daarnaast vereiste de toegenomen ernst en

complexiteit van de problematiek van de terbeschikkinggestelde meer

intensief toezicht en continuïteit van de behandelregie vanuit één

instelling, waarbij direct ingegrepen kon worden indien de veiligheid

dit vereist. Op grond hiervan ontwikkelden de forensische instituten

initiatieven om de resocialisatie in eigen beheer plaats te laten vinden.

Veelal gebeurt dit in samenwerking met andere instanties, zoals

Reclassering Nederland, GGZ-instellingen of Regionale Instellingen
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voor Beschermd Wonen (RIBW). Enkele instituten streven tevens naar

een differentiatie van het resocialisatietraject met als doel de patiënt

een vorm van nazorg te bieden die zo nauw mogelijk aansluit bij zijn

persoonlijke mogelijkheden dan wel beperkingen en risico’s. Veel ter-

beschikkinggestelden zijn aangewezen op langdurig, intensief toezicht

en controle om de risico’s voor de maatschappij te beperken.

De behandelingsuitgangspunten

Theoretisch werd het plegen van seksuele delicten voor het begin van

de jaren negentig voornamelijk verklaard vanuit psychodynamische

en interactionele opvattingen. De focus in de behandeling lag op het

‘genezen’ van de psychische stoornis. Dit geschiedde door middel van

psychotherapeutische en sociotherapeutische interventies die waren

gericht op de onderliggende persoonlijkheidsproblematiek en op de

communicatie tussen de patiënt en zijn behandelaars. Daarnaast

bood men meestal een behandelingspakket, waarin onderwijs, werk-

training, creatieve en sportactiviteiten de belangrijkste ingrediënten

vormden. Dit alles zou de persoonlijkheidsproblematiek verminderen

en gezonde delen van de persoonlijkheid versterken. Voor het seksuele

delict zelf als behandelingsthema was nagenoeg geen aandacht. Men

veronderstelde dat na het succesvol behandelen van de persoonlijk-

heidsproblematiek het delinquente gedrag vanzelf zou ophouden.

In de Angelsaksische landen werd in de jaren tachtig een pragmatisch

georiënteerd terugvalpreventieprogramma ontwikkeld ten behoeve

van de behandeling van plegers van seksueel misbruik. Dit program-

ma was gebaseerd op behandelmethoden uit de cognitieve gedrags-

therapie. Centrale gedachte in dit programma is dat de pleger niet

geneest van zijn neiging om onder bepaalde omstandigheden delicten

te plegen, maar dat het bevorderen van interne en externe controle

over die neiging (no cure, but control) wel recidive kan voorkomen

(Laws, 1989). De focus van de behandeling ligt op de beïnvloeding van

het delictproces. Dit proces betreft de wisselwerking tussen persoons-

gebonden kwetsbaarheden van de pleger en omgevingsfactoren.

De behandeling richt zich eerder op de instandhoudende (risico)-

factoren van het delictgedrag dan op de causale factoren.

Onderzoek wijst uit dat het terugvalpreventieprogramma in enige

mate effectief is in het reduceren van seksuele en ook andere delin-

quentie (Hanson, Gordon e.a., 2002).

Tegenwoordig vormt het uitgangspunt van terugvalpreventie een
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paraplu waaronder een integrale behandeling wordt georganiseerd.

Onder die paraplu is bijvoorbeeld steeds meer belangstelling ontstaan

voor de ontwikkeling van disfunctionele schema’s als onderliggende

factor voor de ontwikkeling van cognitieve vervormingen.

Disfunctionele schema’s en de daaruit voortvloeiende cognitieve ver-

vormingen – dat wil zeggen, delictbevorderende opvattingen – worden

als essentieel gezien binnen huidige terugvalpreventieprogramma’s

om het ontstaan en in stand houden van seksuele delinquentie te ver-

klaren (Husmann, Van Beek e.a., 1999; Van Beek en De Ruiter, 2003).

Vanaf het begin van de jaren negentig werd ook in Nederland de

invloed van het terugvalpreventieprogramma merkbaar in het foren-

sische veld (Van Beek, 1999), en in het bijzonder in de sterk gegroeide

ambulante behandeling van seksuele delinquenten in de poli’s van de

forensische klinieken (Mulder, 1995).

Binnen het algemene kader van de zorgprogramma’s voor patiënten

met persoonlijkheidsstoornissen en psychiatrische aandoeningen

worden ook steeds vaker voor specifieke doelgroepen zoals seksuele

delinquenten op maat gemaakte groepsprogramma’s aangeboden.

In een enkel geval werd zelfs een aparte afdeling opgericht voor de

behandeling van seksuele delinquenten (Buschman en Van Beek,

2003). Er is een duidelijke verschuiving gaande van algemeen per-

soonlijkheidsgerichte behandeling naar probleemgerichte (terugval-

preventie)behandeling al dan niet combinatie met cognitieve schema-

therapie (Jansen en Van Beek, 2003) of met biomedische interventies.

De opkomst van gestructureerde risicotaxatie speelt daarin een

belangrijke rol, evenals de resultaten van wetenschappelijk onderzoek

waaruit naar voren komt dat de behandeling van specifieke, weten-

schappelijk aangetoonde risicofactoren een groter behandelingseffect

oplevert dan behandelingen waarin dat niet gebeurt.

Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een realistischer visie op de

mogelijkheden en onmogelijkheden van de patiënt en zijn behande-

laars met betrekking tot behandelingsdoelen. De behandelingsdoelen

zijn geëvolueerd van één pretentieuze doelstelling naar een scala van

minder hoogdravende, maar realistischere doelstellingen:

– De patiënt genezen. Met de huidige kennis geen realistische doel-

stelling voor de meeste patiënten.

– Primair interne controle van patiënt vergroten. Bijvoorbeeld

vaardigheden vergroten om met negatieve emotiebevorderende

situaties om te gaan. Voor een substantieel deel van de patiënten

op den duur een haalbare doelstelling. Door zelfoverschatting of

15De beveiliging van de maatschappij tegen seksuele delinquenten



andere interfererende persoonlijkheidskenmerken kan aanvanke-

lijk externe controle nodig zijn.

– Primair externe controle over patiënt vergroten. Bijvoorbeeld

door middel van medicatie en supervisie. Kan op de korte termijn

effectief zijn, maar is soms zeer langdurig nodig, waarvoor de

juridische kaders (nog) ontbreken.

– Harm reduction (beperken van de schade). De patiënt is niet

geheel van crimineel gedrag af te brengen, maar zijn criminaliteit

heeft geen tbs-waardig karakter meer. Deze optie is in enkele

gevallen denkbaar om een longstay verblijf voor niet-tbswaardige

criminaliteit te voorkomen.

– Humaan verblijf in een longstay-afdeling realiseren. In het geval

dat geen der bovenstaande doelstellingen kan worden bereikt,

rest bij risicovolle patiënten niets anders dan het bieden van een

humane en voor de patiënt en zijn begeleiders veilige omgeving.

Risicotaxatie

Vanaf het prille begin van het bestaan van de maatregel baseerden de

instituten hun meningen over wat er met de patiënten aan de hand

was en wat er met hen in de behandeling moest gebeuren op psycho-

logische en psychiatrische rapportage en hun klinisch oordeel. Dit

klinische oordeel kwam tot stand in de loop van het verblijf in het

instituut en was meestal gebaseerd op een consensus die meerdere

specialistische behandelaars over de casus hadden bereikt ten aanzien

van behandelingsdoelen en bijvoorbeeld risico van terugval. Dit

model is de afgelopen decennia sterk aan verandering onderhevig

geweest.

In Noord-Amerika is er sprake van een explosieve groei in de ontwik-

keling en toetsing van empirisch gefundeerde methodieken voor risi-

cotaxatie. Bij de actuariële (of statistische) methode wordt de inschat-

ting van de delictgevaarlijkheid gebaseerd op de score van een aantal

historische, onveranderbare factoren waarvan in empirisch weten-

schappelijk onderzoek is aangetoond dat ze samenhangen met toe-

komstig gewelddadig gedrag. Onder dit type factoren vallen bijvoor-

beeld de leeftijd waarop het eerste delict werd gepleegd.

Momenteel maakt het gestructureerd klinisch oordeel opgang, waarbij

de clinicus een rij van empirisch gefundeerde statische en dynami-

sche (= door behandeling veranderbare) risicofactoren scoort, alvo-

rens hij tot een definitief klinisch gewogen oordeel (hoog, midden of
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laag risico) komt. De Sexual Violence Risk-20 (SVR-20) is een voor-

beeld van een risicotaxatie-instrument op basis van een gestructu-

reerd klinisch oordeel. De eindbeoordeling is niet slechts een optel-

som van de coderingen van de items, maar is mede afhankelijk van

bepaalde combinaties van risicofactoren of van eventuele andere kli-

nische overwegingen. Op basis van een retrospectief onderzoek in de

Dr. Henri van der Hoeven Kliniek beoordeelden De Vogel, De Ruiter

e.a. (2003) de predictieve validiteit van de SVR-20 als goed.

De wetenschap

Resultaten van wetenschappelijk onderzoek spelen een steeds belang-

rijker rol in de besluitvorming rond de behandeling van patiënten in

het forensische veld. Vooral onderzoek naar én psychopathie én ver-

schillen in recidive onder seksuele delinquenten geven de forensische

behandeling een wetenschappelijkere (‘evidence based’) status.

De belangstelling van de wetenschap voor het forensische veld is van-

uit Noord-Amerika komen overwaaien naar het vasteland van Europa.

Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van de Nederlandse versie van de

Psychopathy-Checklist-Revised (PCL-R) om psychopathie te kunnen

meten. Uit internationaal onderzoek komt naar voren dat patiënten

met een hoge score op dit instrument een aanzienlijk risico vormen

ten aanzien van problematisch gedrag in het instituut, ongevoeligheid

voor de behandeling en voor seksuele en/of gewelddadige recidive na

de behandeling. Deze onderzoeksbevindingen zijn bevestigd voor de

populatie van terbeschikkinggestelden (Hildebrand, 2004) en hebben

grote gevolgen voor de behandeling van deze categorie hoogrisico-

patiënten.

Hanson, Gordon e.a. (2002) vonden in een meta-analyse over

43 effectstudies, waarvan de behandeling in driekwart van de studies

op cognitief-gedragstherapeutische leest was geschoeid, dat de sek-

suele recidive bij behandelde seksuele delinquenten 10% bedroeg en

bij de niet behandelde controlegroep 17%. De algemene recidive bij

de behandelde groep was 32% en 51% bij de niet behandelde contro-

legroep. In dit onderzoek zijn de subtypen (verkrachters, plegers van

seksueel misbruik binnen en/of buiten het gezins- of familieverband)

niet van elkaar onderscheiden. Dit is echter wel van groot belang om

inzicht te krijgen in de betekenis van recidivecijfers. Plegers die hun

slachtoffer buiten de gezinscontext zoeken en vooral een seksuele

voorkeur hebben ontwikkeld voor jongetjes, recidiveren het meest,
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terwijl de incestplegers verhoudingsgewijs minder terugvallen

(Hanson en Bussière, 1998). Verkrachters komen vooral in de jonge

volwassenheid tot het plegen van delicten, terwijl voor incestplegers

en pedoseksuelen geldt dat zij tot op hoge leeftijd delicten kunnen

plegen. Dit houdt in dat de lengte van de follow-up tijd in sterke mate

kan bijdragen aan de hoogte van de recidivecijfers (Hanson, Morton

e.a., 2003).

In Nederland ontbreekt grootschalig empirisch onderzoek naar de

effectiviteit van behandeling bij seksuele delinquenten. Wel is er retro-

spectief onderzoek gedaan onder 121 terbeschikkinggestelde seksuele

delinquenten (De Vogel, De Ruiter e.a., 2003). De gemiddelde follow-

up periode bedroeg 140 maanden. Uit de recidivecijfers blijkt dat

pedoseksuelen vaker met een seksueel delict recidiveerden dan ver-

krachters (59% versus 33%, p < .01). Van de pedoseksuelen met een

voorkeur voor jongens viel 80% terug in een seksueel delict. De sek-

suele delinquenten die de behandeling hebben afgerond, recidiveer-

den minder met seksuele delicten dan degenen die ter herselectie zijn

aangeboden of van wie de behandeling tegen het advies van de kliniek

door de rechter is beëindigd (22% versus 48%, p < .01). Van de pedo-

seksuelen (N=10) die hoog scoorden op psychopathie (26 of hoger op

de Psychopathy-Checklist-Revised (PCL-R)) recidiveerden er negen:

zes van hen met zowel een seksueel als niet-seksueel gewelddadig

delict en drie van hen uitsluitend met een niet-seksueel gewelddadig

delict. Uit onderzoek naar het verband tussen psychopathie en sek-

suele deviatie en seksuele recidive (Hildebrand e.a., 2003) komt naar

voren dat van de verkrachters met een score van 26 of hoger op de

PCL-R en met aanwijzingen voor seksuele deviatie op de SVR-20 71%

terugviel in een seksueel delict, terwijl van de verkrachters die aan

geen van deze kenmerken voldeden 18% weer een dergelijk delict

pleegde. Uit de beschreven onderzoeken blijkt dat de factoren seksue-

le deviatie, psychopathie en het afbreken van de behandeling (drop-

out) belangrijke voorspellers zijn voor (seksuele) recidive. De bevin-

dingen bevestigen de klinische indruk dat veel aandacht nodig is voor

het motiveren van de plegers om aan de behandeling mee te (blijven)

doen en dat meer nadruk op de behandeling van seksuele deviatie en

psychopathie een hoge prioriteit heeft. Medicamenteuze interventies

lijken in de behandeling van seksuele deviatie en psychopathie op de

korte termijn de beste papieren te hebben.

Naast de maatschappelijke druk heeft de wetenschap het forensische

veld een sterke impuls gegeven zich verder te ontwikkelen en resul-
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taten van wetenschappelijk onderzoek te integreren in bestaande

behandelstructuren. De gesloten forensische forten van weleer staan

meer dan ooit open voor communicatie met de buitenwereld.

Uiteraard ging en gaat dat niet vanzelf en wordt er veel gevraagd van

onderzoekers en behandelaars om zich op elkaar af te stemmen. Per

saldo lijkt het veld vooruitgang te boeken in haar taak de maatschap-

pij datgene te leveren waar zij om vraagt: veiligheid. We weten meer

dan ooit over de patiënten en over welk risico zij kunnen opleveren en

we zijn vaardiger dan ooit om daarmee om te gaan. We hebben

realistischere verwachtingen over de patiënten gekregen en onze

behandeldoelstellingen daarop afgestemd. Ten slotte hebben we een

gedifferentieerd uitstroombeleid opgezet, afgestemd op de begelei-

dingsbehoefte van de patiënt. Toch is er geen reden voor overmatig

optimisme.

De implicaties van de divergente ontwikkeling in de maatschappij
en het forensische veld

Rationeel gesproken gaat het in grote lijnen en weliswaar langzaam de

goede kant op met het forensische veld. Echter het zal altijd blijven

gaan om een complexe materie, waarbij het maken van fouten onont-

koombaar is, fouten die soms ernstige gevolgen kunnen hebben. Juist

dit risico speelt de maatschappelijke verontrusting in de kaart, die

zich vertaalt in de roep om eenvoudige, door emotie gestuurde, korte-

termijnoplossingen voor het onveiligheidgevoel . Het gemeenschap-

pelijke doel van veiligheid kan erdoor uit het oog worden verloren en

de behoefte aan veiligheid kan dusdanige proporties aannemen dat

het tbs-systeem zelf erdoor kan worden ondermijnd. Forensische

instituten moeten zo omzichtig handelen om het risico te vermijden

dat veel patiënten met een relatief laag risico toch binnen de muren

worden gehouden, bepaalde hoogrisicogroepen a priori voor de long-

stay worden geïndiceerd en de ontwikkeling van behandelingsinter-

venties voor deze groepen in de koelkast worden gezet. Op de lange

termijn zal dit leiden tot overvolle longstay-afdelingen waar de veilig-

heid voor het personeel moeilijk zal zijn te waarborgen of overvolle

gevangenissen, waaruit de gedetineerde slechter komt dan dat hij erin

gegaan is. Behandeling zal slechts worden geboden aan de meest

kansrijke groep. Dat is echter meestal de categorie minst gevaarlijk

patiënten.
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Conclusie

Rationaliteit en emotionaliteit zijn tot elkaar veroordeeld. Willen we de

maatschappij niet nog onveiliger maken dan die al is, de aan onze zorg

toevertrouwde delinquenten geen overmatig onrecht aandoen en hun

terugvalrisico niet vergroten in plaats van verkleinen, dan zal een beter

evenwicht moeten worden gevonden tussen rationaliteit en emotiona-

liteit in het debat over het thema maatschappelijke veiligheid.

Hoe kan dat worden gerealiseerd? Een essentieel uitgangspunt dient

daarbij te zijn dat er een gemeenschappelijk doel is: het veiliger

maken van de maatschappij. Een tweede belangrijk uitgangspunt zou

moeten zijn dat wordt erkend dat vanuit beide invalshoeken relevante

vragen worden gesteld en dilemma’s worden voorgelegd, waar geen

absolute antwoorden en oplossingen voor bestaan. Een volstrekt veili-

ge maatschappij is een Utopia. Een zo veilig mogelijke maatschappij is

de verantwoordelijkheid van een ieder die in deze maatschappij leeft.

Media en politici kunnen gevoelens in de maatschappij signaleren,

verwoorden en in politieke actie omzetten. Wetenschappers en

behandelaars kunnen bijdragen aan het respectievelijk genereren van

empirische gegevens en het ontwikkelen van steeds effectievere

behandelingen voor soms zeer gevaarlijke delinquenten. Geen der

betrokkenen kan op zichzelf veiligheid garanderen: gezamenlijk zou-

den zij relatief gezien het beste resultaat kunnen boeken.

In de praktijk betekent het dat de media en politici bij uitstek degenen

zijn die op basis van empirische gegevens de maatschappij moeten

helpen met de ontwikkeling van realistische verwachtingen aangaan-

de veiligheid en realistische beelden van slachtoffers en delinquenten

zodat er recht wordt gedaan aan slachtoffers én delinquenten. Dat

betekent onder meer dat niet alle slachtoffers een posttraumatische

stressstoornis ontwikkelen en dat niet alle seksuele delinquenten

onverbeterlijke machts- en seksbeluste griezels zijn.

Slachtoffers van criminaliteit zouden meer aandacht moeten krijgen

in de vorm van emotionele, maar ook juridische en financiële steun.

In de meest ruime zin van het woord zou de positie van het slachtoffer

een prominentere plaats in het totale strafrechtelijke proces en de

psychologische hulpverlening moeten krijgen.

Het betekent ook dat het forensische veld maximaal transparant moet

zijn over wat het wel en niet kan en maximaal moet openstaan voor

aanpassingen van hun behandelingsregimes als onderzoek aantoont

dat er effectievere behandelmethoden voorhanden zijn. Tevens dient
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het zich in een maximaal open relatie ten aanzien van media en poli-

tiek op te stellen en regelmatig verantwoording af te leggen over

successen en mislukkingen.
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