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Voorwoord
De forensische zorg in strafrechtelijk kader heeft sinds 2006 een aantal

ingrijpende wijzigingen doorgemaakt. Een belangrijke aanleiding was

de maatschappelijke onvrede met het tbs-stelsel, die in de jaren na

2000 oplaaide door enkele schokkende misdrijven gepleegd door ex-

terbeschikkinggestelden en tbs-verlofgangers. Een en ander leidde in

2005 tot de instelling van een parlementaire onderzoekscommissie

– de Commissie Visser – die het tbs-stelsel moest doorlichten. De aan-

bevelingen van de commissie bevestigden een tendens die al was inge-

zet, namelijk dat het aspect van beveiliging van de maatschappij meer

nadruk moest krijgen. Het verlofbeleid werd restrictiever en er kwa-

men meer mogelijkheden om voorwaarden te stellen aan beëindiging

van de tbs-maatregel, en dat gedurende vele jaren na afloop van

detentie. Daarnaast werd een fiks aantal wijzigingen in de organisatie

van de forensische zorg voorgesteld en de inbedding van de tbs daar-

binnen, die vooral de continuïteit van zorg beoogden na afloop van de

strafrechtelijke titel.

De gevolgen van het strengere tbs-beleid zijn genoegzaam bekend.

Terwijl de gemiddelde verblijfsduur in de inrichtingen toenam, stokte

de instroom doordat de tbs-maatregel minder ‘populair’ werd, zowel

bij rechters als bij advocaten en hun cliënten. Vaker dan voorheen

gaven zij de voorkeur aan een langdurige gevangenisstraf, die meer

zekerheid biedt over het moment van invrijheidstelling dan de ver-

lengbare tbs-maatregel. De lagere instroom werd overigens ook ver-

oorzaakt door een afname van tbs-waardige delicten. En zo kon het

gebeuren dat het gebrek aan tbs-capaciteit in de jaren na 2000

omsloeg in een overschot.

Nu bezuinigingen op de forensische zorg onontkoombaar lijken en

waarschijnlijk drie tbs-inrichtingen hun deuren zullen moeten sluiten,

wordt duidelijk dat de prijs van het strengere tbs-beleid te hoog is

geworden. In het Masterplan Dienst Justitiële Inrichtingen wordt het

voornemen geuit om de gemiddelde verblijfsduur in te korten van

bijna tien jaar nu tot acht jaar. De uitvoerbaarheid van dit plan is een

van de onderwerpen in dit themanummer, waarin vanuit wetenschap-

pelijk onderzoek, beleid en behandelpraktijk wordt gereflecteerd op

actuele vragen en ontwikkelingen in de forensische zorg.

Hoe heeft de forensische zorg – en de tbs-sector in het bijzonder – zich

sinds 2006 ontwikkeld? En wat is er eigenlijk terechtgekomen van de



6 Justitiële verkenningen, jrg. 39, nr. 4, 2013

aanbevelingen van de Commissie Visser? In het openingsartikel gaan

Michiel van der Wolf en Lucas Noyon uitgebreid op deze vragen in en

analyseren zij de discussies in politiek en beleid. De auteurs onderzoe-

ken of de implementatie van sommige aanbevelingen heeft bijgedra-

gen aan ontwikkelingen zoals de beperking van verlofmogelijkheden

en de toename van de gemiddelde verblijfsduur in tbs-instellingen. Zij

pleiten voor een evenwichtiger uitvoering van de tbs-maatregel,

waarin zowel het veiligheidsaspect als behandeling en rechtsbescher-

ming voldoende aandacht krijgen.

Vervolgens beschrijven Nol van Gemmert en Nienke Tenneij de hui-

dige stand van zaken in de forensische zorg. De verantwoordelijkheid

voor die zorg ligt sinds 2007 enkel nog bij het ministerie van (Veilig-

heid en) Justitie. Het huidige ‘nieuwe’ stelsel voorziet in een andere

financieringssystematiek – de Diagnose Behandeling en Beveiliging

Combinatie – en zou aldus moeten bijdragen aan een soepeler over-

gang tussen forensische en reguliere zorg. Op deze wijze kunnen bij-

voorbeeld tbs-gestelden na vrijlating uit de inrichting eenvoudiger

worden doorbehandeld of anderszins hulp krijgen. De auteurs laten

zien hoe de bezetting van de tbs-klinieken in het afgelopen decen-

nium sterk heeft gevarieerd, van een capaciteitstekort naar een capaci-

teitsoverschot. Ook de ontwikkeling naar een langere gemiddelde ver-

blijfsduur wordt in beeld gebracht.

Erik Bulten en Joke Groeneweg geven een inkijk in de wijze waarop het

beleid in de forensische behandelpraktijk tot stand komt. De op het

oog plausibele stelling dat patiënten het beste conform wetenschap-

pelijke inzichten kunnen worden behandeld, blijkt in de praktijk niet

te handhaven, dit tot verdriet van de forensische behandelaars. De

forensische psychiatrie opereert in een complexe context met veel ver-

schillende en soms strijdige belangen. Tussen de belangen van de

patiënt, de maatschappij en de professionals in de kliniek moet con-

tinu een balans worden gevonden. De auteurs laten aan de hand van

een behandeling voor verslaafde tbs-gestelden zien tot welke

dilemma’s dit kan leiden. Om vooruitgang te boeken is het volgens de

auteurs nodig dat de verschillende stakeholders een grotere sensitivi-

teit ontwikkelen ten opzichte van elkaars belangen.

De beoogde verkorting van de gemiddelde verblijfsduur in de tbs-

klinieken staat centraal in het artikel van Marleen Nagtegaal, die de

haalbaarheid van dit voornemen onderzoekt. Op dit moment lukt het

70% van de tbs-patiënten niet om hun behandeling binnen acht jaar
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met succes af te ronden. Uit onderzoek blijkt dat er verschillende

maatregelen te nemen zijn die de behandelduur zouden kunnen

beperken. Zo is het verstandig om subgroepen van patiënten te identi-

ficeren die bij uitstek lange tijd over hun behandeling doen en voor

hen specifieke interventies te ontwikkelen. Daarnaast zou het helpen

als in de samenleving en in de forensische praktijk minder nadruk

komt te liggen op risico’s. Beschermende factoren zouden meer een

plek moeten krijgen in de risicoanalyse.

Katinka von Borries, Erik Bulten en Thomas Rinne laten zien dat er

momenteel in de forensische psychiatrie een belangrijke verschuiving

gaande is in het denken over stoornissen, de behandeling daarvan en

de analyse van risico op recidive. Aanvullende theorieën zoals het

Good Lives Model en beschermende factoren winnen recent aan

populariteit. Neurobiologisch onderzoek over de relatie tussen herse-

nen en gedrag beïnvloedt de forensische psychiatrie steeds meer. De

vertaling daarvan in assessment en behandeling lijkt nog slechts een

kwestie van tijd. Om een brug te slaan tussen het neurobiologische en

neurocognitieve onderzoek en de forensisch psychiatrische praktijk is

een zogeheten testbatterij ontwikkeld. Dit artikel beschrijft de ontwik-

keling van deze batterij en het nut daarvan in de dagelijkse praktijk.

De plannen om in Nederland ‘levenslang’ toezicht mogelijk te maken

op bepaalde categorieën zeden- en geweldsdelinquenten na hun

invrijheidstelling vormen het onderwerp van de bijdrage geschreven

door Hanneke Schönberger. De aandacht in dit artikel gaat vooral uit

naar de effectiviteit van extramuraal toezicht en naar de wijze waarop

dit wettelijk kan worden geregeld. Daartoe is een literatuuronderzoek

verricht naar bestaande extramuraal-toezichtregelingen in Duitsland,

Engeland en Canada. Toezichtprogramma’s die elementen van sociale

controle, ondersteuning en behandeling combineren, blijken het

meest effectief in het terugdringen van recidive. Voorts blijkt de prakti-

sche toepasbaarheid van wettelijke toezichtregelingen cruciaal en is

het belangrijk onderscheid te maken tussen verschillende categorieën

ex-delinquenten, zodat maatwerk kan worden geleverd. Langetermijn-

toezicht kan een bijdrage leveren aan het in balans brengen van de

belangen van de maatschappij en die van (voormalige) zeden- en

geweldsdelinquenten.
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Tot slot een dankwoord van de redactie aan de auteurs Marleen Nag-

tegaal en Hanneke Schönberger, die hebben meegedacht over de

samenstelling van dit themanummer.

Marit Scheepmaker
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Zeven jaar na de Commissie
Visser: een nieuw evenwicht?

M.J.F. van der Wolf en L. Noyon *

‘In nauw overleg met het veld moet periodiek vanuit een analyse van de

gerezen problemen en een heroriëntatie van de eerder gekozen uitgangs-

punten worden onderzocht of tussen de dimensies van de TBS geen

scheefgroei heeft plaatsgevonden, welke knelpunten daartoe eventueel

moeten worden opgelost en op welke wijze het nieuwe evenwicht in de

toekomst kan worden gewaarborgd.’ (Ministerie van Justitie 1991, p. 9-10)

Dit citaat komt uit de nota ‘TBS, een bijzondere maatregel’. Een her-

ziening van de tbs-wetgeving was in 1988 in werking getreden en vroeg

om een nieuwe beleidsvisie. De ondertitel van de nota vormt de kern

van die visie: ‘De concurrentie tussen beveiliging, behandeling en

bescherming van de rechtspositie’. De wetsherziening had de rechts-

bescherming als dimensie op het niveau gebracht van de dimensies

van beveiliging en behandeling en omdat er van nature een zekere

concurrentie bestaat tussen deze dimensies werd gewezen op het

belang van evenwicht. Overigens werd wel meteen onderkend dat het

evenwicht dynamisch behoorde te zijn, meebewegend met de tijd en

voortdurend vatbaar voor herijking. De nota bleek dan ook geen sluit-

stuk, maar juist een opmaat voor een stroom aan beleidsstukken en

wetswijzigingen, die in eerste instantie vooral betrekking hadden op

uitwerking van de rechtsbescherming, zorgbehoefte en ‘efficiency’ in

relatie tot het almaar stijgende capaciteitstekort.

Na de millenniumwisseling verschoof de aandacht naar aanleiding

van een aantal geruchtmakende recidives van terbeschikkinggestelden

richting de beveiliging van de maatschappij. Het levensdelict van Wil-

helm S., die zich had onttrokken aan een begeleid verlof, en de maat-

schappelijke onrust als gevolg daarvan vormden in juni 2005 de

directe aanleiding voor de volksvertegenwoordiging om een parle-

* Mr. dr. Michiel van der Wolf is als universitair docent verbonden aan de afdeling strafrecht
van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Lucas Noyon is als onderzoeksassistent
verbonden aan de afdeling strafrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
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mentaire onderzoekscommissie in te stellen die het tbs-systeem moest

doorlichten. Er werd vastgesteld dat ‘het tbs-stelsel in zijn huidige

vorm onvoldoende in staat is de maatschappij te beschermen tegen

mensen die na behandeling opnieuw ernstige misdrijven plegen’.1 Het

ging dus om de dimensie van beveiliging, al deed de uiteindelijke

onderzoeksdoelstelling voor deze ‘Commissie Visser’ vermoeden dat

de insteek breder was: ‘de huidige stand van de forensische zorg (psy-

chisch gestoorde delinquenten en geestelijk gestoorden die delictge-

vaarlijk zijn), verhelderd te krijgen zodat de politiek op dit punt de

juiste keuzes kan maken’.2

Mede daarom was de verwachting in het veld dat de commissie zou

voorstellen het tbs-stelsel rigoureus te wijzigen. Maar toen de Com-

missie Visser op 16 mei 2006 haar rapport ‘Tbs, vandaag over gisteren

en morgen’ presenteerde, bleek het mee te vallen. Naar haar oordeel

waren de uitgangspunten en doelstellingen van het tbs-stelsel niet

achterhaald, maar waren er wel aanpassingen aan het systeem nodig

om de veiligheid van de samenleving nog beter te waarborgen. Ze gaf

ook blijk van een zelfkritische houding ten opzichte van de gevoerde

incidentenpolitiek door te stellen dat het stelsel met zich meebrengt

dat ‘vermindering van recidive en tegelijkertijd vergroting van de uit-

stroom uit de tbs-maatregel mogelijk is, maar uitsluiting en volledige

voorkoming van risico’s niet’ (Commissie Visser 2006, p. 108).

In deze bijdrage wordt onderzocht of de veranderingen van het tbs-

stelsel naar aanleiding van de Commissie Visser inderdaad hebben

geleid tot een nieuw evenwicht tussen de genoemde dimensies, of dat

er juist sprake is van (nieuwe) scheefgroei. Hiertoe zal eerst worden

besproken wat met de aanbevelingen van de Commissie Visser is

gedaan, en vervolgens wat hier de gevolgen van zijn geweest en in

hoeverre die overeenkomen met de doelstellingen. Daarnaast zal

enige aandacht worden besteed aan ontwikkelingen in het stelsel die

niet door de Commissie Visser zijn geïnitieerd.

De aanbevelingen van de Commissie Visser en hun implementatie

In het kader hierna staan de zeventien aanbevelingen van de Commis-

sie Visser, in enigszins geparafraseerde vorm:

1 Kamerstukken II 2004/05, 29 452, nr. 25, p. 1.
2 Kamerstukken II 2004/05, 30 250, nr. 1, p. 2.
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Gericht op de uitstroom:

1. de wettelijke termijn voor voorwaardelijke beëindiging verlengen tot

maximaal negen jaar;

2. de klinieken houden tijdens die voorwaardelijke beëindiging samen met

de reclassering en eventueel ggz-instellingen toezicht op het naleven

van de gestelde voorwaarden;

3. het aanbod van vervolgtrajecten tijdens intramurale behandeling en

nazorg volgend op (voorwaardelijke) beëindiging van tbs-patiënten ver-

groten;

4. meer differentiatie ontwikkelen voor die situaties waarin langdurige vrij-

heidsbeneming noodzakelijk blijkt (de huidige ‘longstay’);

5. Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) binnen de forensische en

reguliere psychiatrie verder ontwikkelen ter ondersteuning van de

(geleidelijke) overgang tussen zorgarrangementen.

Gericht op de uitvoering van de tbs-maatregel:

6. de bestaande risicotaxatie-instrumenten verder ontwikkelen om de

kwaliteit van individuele verlofbeslissingen te verbeteren;

7. de wettelijke mogelijkheden voor dwangmedicatie tijdens de behande-

ling in de tbs-kliniek vergroten;

8. meer differentiatie en specialisatie van tbs-klinieken en ggz-instellingen

mogelijk maken;

9. het ministerie van Justitie een duidelijker sturende rol geven als ‘inko-

per’ bij klinieken die behandelen ter uitvoering van de tbs-maatregel.

Gericht op de instroom:

10. de ‘tbs met voorwaarden’ zodanig aan te passen dat er beter en effec-

tiever gebruik van kan worden gemaakt;

11. meer kennis ontwikkelen over de interculturele factoren die van invloed

zijn op de Pro Justitia-adviezen van het Pieter Baan Centrum en de

Forensisch Psychiatrische Dienst naar de toerekeningsvatbaarheid van

verdachten.

Gericht op het systeem:

12. omwille van professionele verloftoetsing een nieuw te vormen dienst

creëren, waarin de huidige deskundigheid verder wordt ontwikkeld;

13. het huidige aselecte plaatsingsbeleid loslaten teneinde de inkoopbe-

voegdheid van het ministerie van Justitie en de differentiatie van de kli-

nieken (beveiliging en zorg) te optimaliseren;

14. wetenschappelijk onderzoek naar effectiviteit van behandelingen in de

forensische psychiatrie en naar dieperliggende factoren die risico ver-
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klaren, onderbrengen bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschap-

pelijk Onderzoek;

15. opleidingen ontwikkelen binnen het hoger onderwijs voor het werk in

de forensische psychiatrie;

16. de instellingen die verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van

de zogenoemde PIJ-maatregel (die wel jeugd-tbs wordt genoemd) kno-

pen een relatie aan met tbs-instellingen (twinning);

17. al tijdens de detentieperiode voorafgaand aan de tbs-maatregel nagaan

of een vorm van behandeling wenselijk en noodzakelijk is, alsook het

nut van een penitentiair psychiatrisch ziekenhuis onderzoeken.

De reacties op het rapport waren over het algemeen positief. Alle aan-

bevelingen werden door het kabinet overgenomen in een plan van

aanpak, waarover halfjaarlijks zou worden gerapporteerd.3 De kritiek,

die er ook was, betrof met name de omissie om fundamentele vragen

onbeantwoord te laten en zodoende te onderzoeken of praktische pro-

blemen wellicht uit een systeemfout voortkomen (Veurink 2006; Van

Panhuis 2006).

Daarnaast werd geconstateerd dat veel aanbevelingen overeenkwa-

men met die van het rapport ‘Veilig en wel’ uit 2001 (Commissie Kosto

2001), terwijl de kern juist precies tegenovergesteld was. In plaats van

een beweging richting VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

omwille van zorg, was een beweging richting Justitie beoogd omwille

van controle (Van Kuijck 2006; Van der Wolf e.a. 2006). Daarbij werd

gevreesd dat het immense capaciteitstekort alleen maar zou toene-

men, al zou die vrees later ten onrechte blijken omdat een onver-

wachte wal het schip keerde. Ten slotte was de vraag hoelang de parle-

mentaire zelfvermaning met betrekking tot de incidentenpolitiek

stand kon houden (Van der Wolf 2007).

Bespreking van de implementatie van de aanbevelingen kan het best

aan de hand van de doelen van de commissie, zoals die naar voren

komen uit de aanbevelingen: meer toezicht op verlof en voorwaarden,

meer (financiële) efficiëntie en meer kennis.

3 Kamerstukken II 2005/06, 29 452, nr. 48, p. 6.
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Meer toezicht op verlof en voorwaarden

De enige aanbeveling die lijkt terug te voeren op de directe aanleiding

voor het onderzoek is aanbeveling 12. De commissie wilde een profes-

sionelere verloftoetsing en deed daartoe twee suggesties. Of de verant-

woordelijkheid ging over van de minister naar de rechter, of de minis-

ter behield de verantwoordelijkheid, maar werd door een in te stellen

professionele commissie – een gezaghebbend oordeel tegenover dat

van de kliniek – op afstand geplaatst. Geheel in lijn met de beweging

richting Justitie werd voor de laatste optie gekozen. Anders dan de

Commissie Kosto had voorgesteld, kwam er dus geen onafhankelijke

commissie, maar een Adviescollege Verloftoetsing (AVT). Op 1 januari

2008 werd het AVT functioneel. Met de afstand van de minister bleek

het wel mee te vallen: een (politiek ongevoelig) negatief advies moet

door de minister worden overgenomen, maar een positief advies kan

hij naast zich neerleggen.4

Een aantal aanbevelingen had betrekking op het verruimen van de

mogelijkheden tot voorwaardelijke modaliteiten. Het aantrekkelijker

– dus veiliger en effectiever – maken van de tbs met voorwaarden en

voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging vroeg om wets-

wijzigingen. De verlenging van de termijn voor voorwaardelijke beëin-

diging (aanbeveling 1) was al aangezwengeld in 2002, en zou van drie

naar zes jaar worden verhoogd.5 Dit kon dus snel worden opgepakt

met een nota van wijziging waarin van zes negen jaar werd gemaakt6

en die al op 1 januari 2008 in werking trad.7 De aanpassingen van de

tbs met voorwaarden (aanbeveling 10) vergde een nieuw

wetsvoorstel,8 waarin de maximale duur van vier jaar eveneens op

negen jaar werd gesteld. Daarnaast is de maximumduur van de gevan-

genisstraf die in combinatie kan worden opgelegd, verhoogd van drie

naar vijf jaar. Ten slotte krijgt de rechter extra mogelijkheden, onder

andere om de maatregel dadelijk uitvoerbaar te verklaren, een ‘tijde-

lijke crisisopname’ uit te spreken en instellingen te verplichten een

patiënt op te nemen. De wet is op 1 september 2010 ingetreden.9 In

combinatie hiermee is het Forensisch Psychiatrisch Toezicht (FPT)

4 Art. 7 Besluit Adviescollege Verloftoetsing tbs, Stcrt. 2007, 189.
5 Kamerstukken II 2001/02, 28 238, nr. 1-3.
6 Kamerstukken II 2006/07, 28 238, nr. 6.
7 Wet van 22 november 2007, Stb. 2007, 465, inwerkingtredingsbesluit Stb. 2007, 523.
8 Kamerstukken II 2008/09, 31 823, nr. 1-3.
9 Wet van 1 juli 2010, Stb. 2010, 270, inwerkingtredingsbesluit Stb. 2010, 308.
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ingevoerd, dat al voor 2006 werd ontwikkeld en toen juist als een alter-

natief voor een langere duur van de voorwaardelijke beëindiging werd

gezien, maar door de commissie in combinatie werd voorgesteld. FPT

beoogt recidive te voorkomen en uitstroom te bevorderen. Na enkele

pilots en de evaluatie daarvan is FPT in 2011 landelijk ingevoerd. Aan-

beveling 3 is tot slot deels door de bovenstaande wijzigingen vervuld

en deels via de hierna te bespreken financiële constructies.

Meer (financiële) efficiëntie

De longstay is eind jaren negentig vooral ontstaan uit financiële over-

wegingen, onbehandelbare patiënten hielden dure behandelbedden

bezet. Bedoeld voor een klein aantal langdurig verpleegden, zaten er

in 2006 na herhaaldelijke verruiming van de criteria zowaar 143 pati-

enten op een longstayafdeling (DJI 2011). De commissie stelde de toe-

name vast, constateerde dat het een vergaarbak werd voor mensen

met allerhande problemen en vond het te duur. Op aanraden van de

commissie is in het nieuwe longstaybeleidskader een tussentoets inge-

voerd om te voorkomen dat de longstay voor een steeds groter deel

van de populatie tot ‘verkapt levenslang’ verwordt.10 Een differentiatie

naar beveiligingsniveau, waar bijvoorbeeld een verlofmogelijkheid aan

gekoppeld is, is via de verlofregeling ingevoerd.11

Aanbeveling 8 en 13 vormen samen de terugdraaiing van het aselecte

plaatsingsbeleid, dat was ingevoerd teneinde door concurrentie tus-

sen klinieken de uitstroom te stimuleren (Werkgroep IBO-II 1998). Het

is een terugkeer naar een eerdere situatie, waarin juist via specialisatie

van klinieken en goede selectie van patiënten de effectiviteit van de

behandeling wordt geoptimaliseerd (Werkgroep IBO-I 1995). Het

enige verschil is dat de plaatsing toen door het gespecialiseerde

Meijers Instituut werd gedaan, terwijl daarvoor nu het ministerie zelf

verantwoordelijk is en de indicatiestelling voor klinische forensische

zorg overlaat aan het Nederlands Instituut voor Forensische Psychia-

trie en Psychologie (NIFP).

Onder het mom van ontschotting en soepele overgangen naar bijvoor-

beeld de geestelijke gezondheidszorg (ggz) koopt het ministerie sinds

1 januari 2008 zorg in bij vele zorgaanbieders (aanbeveling 9), maar

ook controle. Deze versnippering van het veld is een eerste vrucht van

10 Kamerstukken II 2007/08, 29 452, nr. 92.
11 Kamerstukken II 2010/11, 29 452, nr. 138.
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het Project Vernieuwing Forensische Zorg, dat ook al tot naamsveran-

dering leidde van de onderafdeling van de Dienst Justitiële Inrichtin-

gen (DJI) van ITZ (Interne TBS Zaken) naar DForZo (Directie Forensi-

sche Zorg). Dit geeft al aan dat de aandacht niet alleen meer op de tbs

ligt. Dat blijkt ook uit het wetsvoorstel forensische zorg, dat sinds 2010

in behandeling is in het parlement, en inmiddels 21 zorgtitels omvat.12

De financiële structuur wordt gecompleteerd met de Diagnose Behan-

deling en Beveiliging Combinaties (DBBC’s) naar het voorbeeld van de

Werkgroep Houtman (aanbeveling 5), die uit was op het spreken van

dezelfde taal als in de ggz. De tweede B moet het forensische aspect

benadrukken, de complexe populatie waarin behandelsucces moeilijk

te voorspellen is en ook nazorg van belang is. Deze structuur wordt

sinds 2011 geleidelijk ingevoerd.

Ook de verruiming van de mogelijkheid tot dwangmedicatie (aanbeve-

ling 7) heeft, ondanks de medisch ethische bespiegelingen die erover

mogelijk zijn, de efficiëntie als achtergrond. Beoogd was harmonisatie

van wetgeving, zodat het eenzelfde wijziging betreft in de rechtspositie

van terbeschikkinggestelden, gedetineerden en jeugdige

justitiabelen.13 De verruiming ziet, in aansluiting op eenzelfde wijzi-

ging in de reguliere psychiatrie uit 2008, op de mogelijkheid niet alleen

bij gevaar medicatie gedwongen toe te dienen, maar ook ‘voor zover

aannemelijk is dat zonder die behandeling het gevaar dat de stoornis

van de geestvermogens betrokkene doet veroorzaken niet binnen een

redelijke termijn kan worden weggenomen’. Op 1 juli 2013 treedt de

wijziging in werking.

Meer kennis

Waar veel van de bovenstaande veranderingen relatief snel konden

worden ingevoerd, vergt ware kwaliteitsverbetering van het veld lange

adem. Het stelsel is maar zo goed als het wordt uitgevoerd. Medewer-

kers van hogere kwaliteit, een vakgebied van hogere kwaliteit en een

betere communicatie van bestaande kennis leiden op termijn tot een

beter stelsel. Specifiek onderwijs (aanbeveling 15) heeft door enkele

particuliere initiatieven iets meer vorm gekregen.

Meer energie is er gestoken in onderzoek. De ontwikkeling van risico-

taxatie-instrumenten is gestaag doorgegaan, al was dat wellicht ook

12 Kamerstukken II 2009/10, 32 398, nr. 3.
13 Kamerstukken II 2009/10, 32 337, nr. 1-3.
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zonder impuls van de commissie gebeurd. Vanuit het veld was

behoefte aan meer differentiatie (verlofrisico of beëindigingsrisico),

een minder formalistische wijze van interpreteren en meer dynami-

sche items om de behandeling te kunnen evalueren (Nagtegaal

e.a. 2011). Vooral met dat laatste houden nieuwe versies van de meest

gebruikte instrumenten, de HCR-V3 en een nieuwe versie van de

HKT-30, (naar verwachting) rekening. Zo is ook de Nederlandse HCR

van een driepuntsschaal overgegaan naar een vijfpuntsschaal om

kleine veranderingen in kaart te kunnen brengen. Aanbeveling 14

heeft in eerste instantie gestalte gekregen door de ‘lerende verlofprak-

tijk’, een samenwerking tussen het AVT en het Expertisecentrum

Forensische Psychiatrie (EFP). Door aanleg van een landelijke data-

bank tbs moeten kennis en ervaring niet meer verloren gaan. Sinds

2012 heet het project ‘Naar een Lerende Praktijk van Behandeling en

Risicomanagement’, waarin de data ook worden gekoppeld aan de

recidivemonitor van het WODC. Het gevraagde onderzoek naar inter-

culturele factoren heeft opgeleverd dat die naar verwachting bij rap-

portage, behandeling en risicotaxatie een ‘belemmerende’ rol spelen.

Het sensitiever maken van instrumenten/behandelplannen hiervoor

vergt meer onderzoek (Verstegen e.a. 2011).

De overdracht van bestaande kennis, bijvoorbeeld over jeugdigen die

later in de tbs terechtkomen, is ook het doel van aanbeveling 16. De

politieke discussie heeft zich echter vooral gericht op de overdracht

van patiënten van PIJ naar tbs. Als de plannen doorgaan, wordt omzet-

ting van de jeugdsanctie in een volwassen sanctie mogelijk om in uit-

zonderingsgevallen een gevaarlijk ‘zorggat’ na verplichte beëindiging

van de PIJ te dichten.14

De gevolgen van de veranderingen en verdere ontwikkelingen

Het algemene effect

Een belangrijke ontwikkeling die is opgetreden na de Commissie Vis-

ser is de stijging van de gemiddelde behandelduur. Uit onderzoek van

het WODC bleek die te zijn toegenomen van 7,0 jaar (instroomcohort

1990) naar 9,8 jaar (instroomcohort 1998). Vooral de zedendelinquen-

14 Kamerstukken II 2012/13, 33 498, nr. 2, het voorgestelde art. 77tc Wetboek van Strafrecht
(Sr).
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ten stromen steeds langzamer uit en de longstayer zit op het peilmo-

ment 1 januari 2010 gemiddeld 14,1 jaar intramuraal (Nagtegaal

e.a. 2011). Als verklaringen hiervoor worden gesuggereerd: de ontwik-

keling van gestructureerde risicotaxatie en -management, de verande-

ringen in de verlofpraktijk, de veranderingen in het toezicht (die toch

mede bedoeld waren voor snellere uitstroom) en de stroom aan

beleidsmaatregelen in de laatste twee decennia (waaronder uiteraard

de longstay en de aselecte plaatsing, maar meer in het algemeen dat

het ene beleidsonderzoek nog niet geheel was afgerond, terwijl het

volgende alweer werd opgeleverd). Er is, achteraf bezien, weinig gele-

genheid geboden om de maatregelen kundig en volledig te implemen-

teren en de resultaten daarvan af te wachten. Het is gemakkelijk een

verband te vermoeden met de daling van het aantal opleggingen, van

185 in 2007 tot rond de 100 in 2011 (DJI 2012). Daarbij wordt ook al

snel gewezen op de toename van het aantal verdachten dat gedrags-

kundig onderzoek weigert in de hoop tbs te ontlopen, al blijkt uit

onderzoek dat er iets meer betekenis moet worden gehecht aan het

afgenomen aantal delicten met een bovengemiddelde kans op tbs. Dat

niet alleen bij verdachten de tbs minder populair geworden is, blijkt

wel uit het feit dat ook bij wel meewerkende verdachten minder vaak

tbs geadviseerd wordt in pro Justitia-rapportages, terwijl ook de rech-

ter vaker kiest voor een andere sanctiemodaliteit, bijvoorbeeld de

maatregel van plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis (Van Dijk

2011). Inmiddels is door de staatssecretaris voorgesteld het mogelijk te

maken om bij weigerende observandi het medisch beroepsgeheim te

doorbreken.15 Hierover is het laatste woord nog niet gezegd. Het is

bovendien symptoombestrijding, nu de reden voor weigering – een

stelsel dat op slot zit – niet wordt weggenomen.

De capaciteitsnood en passantenproblematiek waar de Commissie

Visser zich voor gesteld zag, zijn door de afname in populariteit welis-

waar als vanzelf opgelost, maar de huidige leegstand heeft weer

nieuwe knelpunten teweeggebracht. Klinieken hebben de deuren

opengezet voor andere doelgroepen, waardoor verschillen in rechts-

positie voor problemen zorgen. Ook een gevolg is de beoogde sluiting

van enkele klinieken, waarmee veel kennis en ervaring verloren gaan.

Naast deze algemene ontwikkelingen hebben ook nieuwe politieke

verhoudingen hun weerslag gehad op het gevoerde beleid. De afschaf-

15 Kamerstukken II 2011/12, 32 398, nr. 10, voorgestelde wijziging art. 37a Sr.
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fing van de Fokkensregeling, die het mogelijk maakte om na een derde

van de gevangenisstraf overgeplaatst te worden naar een tbs-kliniek,

lijkt bijvoorbeeld contrair aan de nadruk die de commissie legde op

doorstroom, en eerder een uiting van een toegenomen accent op ver-

gelding. Het parlementair onderzoek is dan ook geen sluitstuk geble-

ken. Typerend voor de beperkte houdbaarheid is dat geen van de

leden van de commissie – Visser (VVD), Albayrak (PvdA), Joldersma

(CDA), Van Velzen (SP) en Vos (GroenLinks) – nu nog in de Tweede

Kamer zit. De kans bestaat dus dat incidentenpolitiek weer de kop

opsteekt, al hebben nieuwe – minder ernstige – recidives voorlopig

niet tot grote koerswijzigingen geleid. Het wel beoogde effect van ver-

minderde recidive helpt hierbij, ook al heeft de tbs ten opzichte van de

gevangenisstraf uiteraard wat betreft recidivevermindering al lang

haar waarde bewezen. De tbs-waardige recidive na zeven jaar follow-

up is voor het cohort 1984-1988 27,5% (via 13,6% voor 1994-1998) en

voor 1999-2003 16,5%. Voor het jongste cohort 2004-2008 is die na

twee jaar 4,4% (Bregman & Wartna 2011) en (voor het vroegst vrijgeko-

men deel ervan) na zeven jaar nog onder de 10%. De toegenomen

behandelduur en de kleiner wordende cohorten zijn uiteraard van

invloed op het effect. Resultaat komt dan ook tegen een behoorlijke

prijs.

Effecten van individuele aanbevelingen

Een groot aandeel in het algemene effect hebben de ontwikkelingen

met betrekking tot het verlof gehad. Er wordt nu minder en later verlof

verleend. Van de groep die in 2002 instroomde, had 51% binnen twee

jaar een verlofmachtiging en uit de groep van 2007 slechts 13% (Ver-

waaijen 2011). Maar gek genoeg komt dit niet zozeer door de invoe-

ging van het AVT in de procedure, nu uit de evaluatie blijkt dat het

maar 5% van de aanvragen inhoudelijk afwijst (Koenraadt e.a. 2010).

Kennelijk zijn de klinieken voorzichtiger geworden met het indienen

van aanvragen. De verdere ontwikkeling van de procedure met een

interne verlofcommissie in de instellingen lijkt dat effect te versterken.

Dat het aantal verlofincidenten in de eerste jaren na de commissie is

gedaald – het aantal onttrekkingen (of ongeoorloofde afwezigen)

daalde van 99 in 2005 tot 22 in 2009, maar steeg weer naar 41 in 2010

en 37 in 2011 (DJI 2012) – houdt uiteraard geen kwaliteitsverbetering

van de beslissing in, als het aantal verloven ook is gedaald. Werd vroe-
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ger het verlof ingezet om de motivatie juist te versterken, nu moet een

verpleegde al heel ver zijn voordat hij überhaupt op verlof mag. En dat

terwijl er juist boven op de aanbevelingen van de commissie extra vei-

ligheidsmaatregelen zijn ingevoerd, zoals de beveiligde verloffase – die

snellere verlofgang in de hand zou moeten werken – en de met de Ver-

lofregeling TBS in 2011 ingevoerde ‘straf’ op onttrekking van één jaar

geen nieuwe machtiging.16 De klinieken hebben dan ook het plan

opgevat om sneller een verlofaanvraag te doen. De toename van het

aantal verlofmachtigingen de laatste jaren lijkt hier het gevolg van, al

kan de toegenomen bureaucratie – papierwerk – de cijfers ook enigs-

zins vertekenen. In beginsel wil men binnen 12 maanden een machti-

ging aanvragen voor begeleid verlof, binnen 30 maanden voor onbege-

leid verlof en binnen 54 maanden voor transmuraal verlof. Als dit bij

een individuele patiënt niet gebeurt, moet er discussie ontstaan, komt

hij eerder in beeld en kan naar oplossingen gezocht worden (Ver-

waaijen 2011). Op dit moment blijven veel vals positieven – personen

die klaar zijn voor verlof, ook al worden ze (onterecht) als te gevaarlijk

gelabeld – buiten beeld. De systematiek van het AVT, waarin de ‘suc-

cess rate’ van een kliniek gescoord wordt aan de hand van kleuren op

een ‘dashboard’, werkt dit overigens in de hand.

Hoewel er iets meer opleggingen van tbs met voorwaarden waren na

invoering van de wetswijzigingen op dat punt is het moeilijk vast te

stellen in hoeverre die wijzigingen daaraan hebben bijgedragen. Uit

jurisprudentieonderzoek blijken instrumenten als de time-out en de

afgedwongen acceptatie slechts sporadisch te worden gebruikt, maar

zij blijken in bepaalde gevallen dus wel uitkomst te bieden. In evalua-

tieonderzoek werd voorzichtig geconcludeerd dat het aannemelijk is

dat het FPT bijdraagt aan een vermindering van de kans op recidive,

maar er werd minder steun gevonden voor de veronderstelling dat het

bijdraagt aan een betere door- en uitstroom (Harte e.a. 2010, p. 15). De

verlenging van de maximale duur van de voorwaardelijke beëindiging

doet dit mogelijk wel, als de toename van het aantal voorwaardelijke

beëindigingen van 16 in 2007 naar 115 in 2011 daarvoor als een indica-

tie mag worden gezien (DJI 2012).

Echter, op dit punt zijn alweer stappen gezet die verder reiken dan

door de commissie beoogd. Zo wordt op 1 juli, met de verruiming van

de dwangmedicatie, de bepaling van kracht dat de rechter niet meer

16 Stcrt. 2012, 10252.
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onvoorwaardelijk kan beëindigen, maar altijd pas na één jaar voor-

waardelijke beëindigingen.17 Een grove, de vrijheid van de rechter

inperkende, maatregel voor het marginale probleem van hard con-

traire beëindigingen.

Daarnaast is ook voorgesteld om levenslang toezicht mogelijk te

maken bij zedendelinquenten.18 Uit onderzoek blijkt dat het percen-

tage zedendelinquenten uit de tbs dat recidiveert met een zeer ernstig

delict langere tijd na uitstroom statistisch significant meer toeneemt

dan bij niet-zedendelinquenten (Schönberger e.a. 2012). De vraag is

hoe dit juridisch wordt vormgegeven. Zeker als ook zedendelinquen-

ten na gevangenisstraf dit levenslange toezicht zouden moeten krij-

gen, begeeft men zich op mensenrechtelijk glad ijs. Het opheffen van

een maximumduur aan de voorwaardelijke beëindiging – en mogelijk

ook aan de tbs met voorwaarden – zou een mogelijkheid zijn. Vanuit

het oogpunt van de rechtsgelijkheid – intramurale dwangverpleging is

immers wel van onbepaalde duur – en het stimuleren van subsidiaire,

minder ingrijpende middelen kan dit ook verdedigd worden.

De nadruk op het voorkomen van ‘verkapt levenslang’ via de longstay

heeft vruchten afgeworpen. Uit het meest recente jaarverslag van de

Landelijke Adviescommissie Plaatsing (LAP) blijkt meer dan 70% van

de nieuwe aanvragen afgewezen, de helft van de verzoeken tot ophef-

fing toegewezen en een kwart van de herbeoordelingen toegewezen.

Moeilijker is het om de nieuwe plaatsingssystematiek en de financiële

plaatsingssystematiek te beoordelen. Over het algemeen is duidelijk

dat deze vooral een beheersmatig effect hebben gehad, maar de vraag

is of ze ook de door- en uitstroom hebben bevorderd. De DBBC-

structuur zorgt in het veld voor veel onduidelijkheid en bureaucratie,

waardoor het nog maar de vraag is of de efficiëntie daarvan toeneemt.

De verruiming van de dwangmedicatie moet nog worden ingevoerd,

maar nu naast de nieuwe regeling de oude – vooral met betrekking tot

de procedure en rechtspositie – van kracht blijft, is het voorlopig gis-

sen hoe hiermee zal worden omgegaan.

Van de investeringen in kwaliteit, via vermeerdering van kennis, zal de

waarde ook pas op lange termijn kunnen worden beoordeeld. Overi-

gens kan verbeterde risicotaxatie zich pas echt bewijzen als er sprake

is van meer door- en uitstroom. De kwaliteit van de beslissingen kan

immers niet alleen aan het kleinere aantal incidenten – vals negatie-

17 Stb. 2012, 410.
18 Stcrt. 2012, 12588.
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ven – worden afgemeten. Als die ten koste is gegaan van meer vals

positieven is de kwaliteit in feite afgenomen.

Besluit: een nieuw evenwicht of scheefgroei?

Het moge duidelijk zijn dat de veranderingen in het stelsel naar aanlei-

ding van de Commissie Visser vooral de dimensie van beveiliging heb-

ben versterkt. Door het veld is de noodzaak daarvan toen ook onder-

kend. Uit incidentanalyses bleek toch vaak dat er fouten in het proces

waren aan te wijzen. Overigens vertroebelde dit helaas ook het zicht

op het eerder aangehaalde standpunt van de commissie dat foutieve

taxaties nooit geheel uit te sluiten vallen. Immers, ook als er geen fou-

ten worden gemaakt in het proces kan een inschatting toch foutief

blijken te zijn.

Als het was gebleven bij de aanbevelingen van de commissie was er

wellicht sprake geweest van een evenwicht, maar er kwamen twee din-

gen bovenop. Ten eerste een toegenomen voorzichtigheid in het veld

die voor ‘een dubbel effect’ heeft gezorgd en ten tweede een aantal

veiligheidsmaatregelen die niet in lijn waren met de Commissie Visser.

Het is dan ook moeilijk om de beschreven stijging van de behandel-

duur en verminderde populariteit van de tbs helemaal aan de com-

missie toe te schrijven. Door de interfererende aanpassingen zijn de

aanbevelingen van de commissie niet goed meer op de eigen merites

te beoordelen.

Wat de commissie wellicht wel kan worden toegerekend, is dat ze met

deze gevolgen te weinig rekening heeft gehouden. Maatregelen ter

bevordering van de behandeling, door- en uitstroom blijken in de

praktijk gemakkelijk beheersmatig te worden ingezet. Meer nadruk op

de dimensie van rechtsbescherming, die er in het eindrapport van de

commissie karig vanaf komt – vooral de ontmanteling van de longstay

via de herbeoordeling kan op dit punt wel als een verworvenheid wor-

den beschouwd – had dergelijke gevolgen wellicht kunnen matigen.

Dit heeft zich vooral gewroken bij het verlof. De stagnatie van het ver-

lof heeft misschien wel de grootste invloed gehad op de ontwikkelin-

gen na de Commissie Visser. Meer rechtsbescherming was hier op

haar plaats geweest. Nota bene had de commissie als eerste optie ver-

lofverlening door de rechter overwogen. Het alternatief van het op

afstand plaatsen van de politiek is ook niet in die opzet geslaagd, door-
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dat de ingestelde professionele commissie niet beslissingsbevoegd

werd. De praktische uitwerking van de procedure stimuleert klinieken

niet om twijfelgevallen aan te dragen en heeft een gering lerend effect.

Het is een goede stap dat de klinieken nu sneller verlof gaan aanvra-

gen, maar met deze ‘systeemfouten’ is het niet ondenkbaar dat ze uit

lijfsbehoud toch weer hun toevlucht zoeken tot overvoorzichtigheid

ten koste van patiënten. Een beslissingsbevoegde professionele verlof-

toetsingscommissie, die klinieken nadrukkelijk aanbiedt om mee te

denken over twijfelgevallen, is daarom noodzakelijk om deze scheef-

groei weer tot evenwicht om te buigen.

Of de kwaliteit van de tenuitvoerlegging uiteindelijk toeneemt, zoals

beoogd door de commissie, zal dan slechts beoordeeld kunnen wor-

den als de controlebehoefte van het ministerie wordt getemperd en

het veld het vertrouwen krijgt om bij een hogere mate van door- en

uitstroom aan te tonen meer juiste beslissingen te nemen. Voor dat

vertrouwen is een blijvend dynamisch evenwicht noodzakelijk. Onver-

mijdelijk zal er dan weer eens iets misgaan. Maar als er iets te leren

valt van de Commissie Visser is het dat de volksvertegenwoordiging

dan pal zal moeten staan voor een systeem dat de samenleving uitein-

delijk minder kost dan oplevert.
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Forensische zorg anno 2013 en de
plek van de tbs daarbinnen

A.A. van Gemmert en N.H. Tenneij *

De organisatie en uitvoering van forensische zorg in een strafrechtelijk

kader zijn na 2006 aanzienlijk veranderd. Aanleiding voor deze veran-

deringen betrof onder andere de oplopende tbs-duur en, daarmee

samenhangend, capaciteitstekorten in de tbs, een aantal ernstige inci-

denten met tbs-gestelden, alsook de noodzakelijk geachte samenhang

tussen zorg in een strafrechtelijk en een niet-strafrechtelijk kader en

een tekort, kwantitatief en kwalitatief, aan zorgmogelijkheden voor

gedetineerden.1 In dit artikel wordt de vraag beantwoord hoe de foren-

sische zorg in een strafrechtelijk kader er anno 2013 uitziet en op

welke wijze tbs- opleggingen, behandelduur en behoefte aan behan-

delcapaciteit zich de afgelopen jaren in de ‘vernieuwde context’ heb-

ben ontwikkeld.

Het artikel is als volgt opgebouwd. Eerst worden enkele belangrijke

uitgangspunten en veranderingen in de forensische zorg in een straf-

rechtelijk kader beschreven. Vervolgens staan wij stil bij de aard van

de forensische voorzieningen, de aanwezige capaciteit en het aantal

justitiabelen dat hiervan gebruik maakt. Dan komen de ontwikkeling

in opleggingen van de tbs-maatregel, de tbs-capaciteit en de verblijfs-

duur tot en met 2012 aan de orde. Tot slot wordt gereflecteerd op de

beschreven ontwikkelingen in de tbs in relatie tot de overige vormen

van forensische zorg.

* Nol van Gemmert is verbonden aan de afdeling Informatieanalyse en Documentatie van
de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dr.
Nienke Tenneij is als beleidsadviseur werkzaam bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

1 De ‘Vernieuwing forensische zorg’ is gestart naar aanleiding van de aanbevelingen van de
motie-Van de Beeten (Kamerstukken I 2003/04, 28 979, nr. E), de commissie-Houtman
(Kamerstukken II 2004/05, 29 452, nr. 36) en de commissie-Visser (Kamerstukken II
2005/06, 30 250, nr. 5).
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Forensische zorg: uitgangspunten

Forensische zorg in een strafrechtelijk kader betreft alle geestelijke

gezondheidszorg, waaronder verslavingszorg en verstandelijkgehandi-

captenzorg aan volwassenen met een strafrechtelijke titel.2 Forensi-

sche zorg kent een dubbele doelstelling. De zorg is gericht op herstel

en rehabilitatie van de justitiabele, alsook op het verminderen van de

strafrechtelijke recidive.

Er zijn 22 forensische zorgtitels op basis waarvan forensische zorg

mogelijk is (zie voor de 22 titels bijvoorbeeld Handboek forensische

zorg). Hierin worden drie hoofdgroepen onderscheiden:

– tbs-gestelden (tbs met dwangverpleging, art. 37b Wetboek van

Strafrecht (Sr));

– gedetineerden (ook preventief gehechten);

– verdachten of veroordeelden aan wie het Openbaar Ministerie

(OM) bij sepot of de rechtspraak een voorwaardelijke sanctie heeft

opgelegd.

Ten opzichte van nog maar enkele jaren geleden zijn hiermee de

mogelijkheden vergroot om tijdens strafrechtelijke trajecten persoons-

gericht de stoornissen en psychische problemen, die (mede) ten

grondslag liggen aan het criminele levenspatroon, aan te pakken.

Tot 2007 werd het merendeel van de forensische zorg gefinancierd

vanuit de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziekte-

kosten. Alleen zorg in het kader van de tbs-maatregel vond plaats

onder de verantwoordelijkheid en werd gefinancierd door het ministe-

rie van Veiligheid en Justitie. Echter sinds 2007, na de overheveling van

budget vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, is

het ministerie van Veiligheid en Justitie financier en daarmee inkoper

geworden van alle forensische zorg aan volwassenen die plaatsvindt in

een strafrechtelijk kader. De centrale inkoopfunctie van het ministerie

van Veiligheid en Justitie is belegd bij de Directie Forensische Zorg

(DForZo) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Door als inkoper

op te treden heeft het ministerie de mogelijkheid eisen te stellen aan

het forensische behandelaanbod. Zo hebben de beschikbaarheid van

behandelprogramma’s gericht op recidivevermindering en gestructu-

2 Wanneer in dit artikel over forensische zorg wordt gesproken, dan wordt hiermee expliciet
de forensische zorg in een strafrechtelijk kader aangeduid. Forensische zorg kan ook wor-
den opgevat als een deskundigheidsgebied dat niet exclusief de zorg in een strafrechtelijk
kader omvat.



Forensische zorg anno 2013 en de plek van de tbs daarbinnen 27

reerde risicotaxatie hun beslag gekregen in het inkoopbeleid van het

ministerie. Daarbij draagt het ministerie als gevolg van de bij hem

belegde zorginkoop nu zelf de verantwoordelijkheid voor de beschik-

baarheid van voldoende capaciteit, afgestemd op de zorg- en beveili-

gingsbehoefte, ten behoeve van zorg voor alle justitiabelen, en (dus)

niet alleen tbs-gestelden.

Continuïteit van zorg

Voor een aanzienlijk deel van de forensische patiënten geldt dat zij

voorafgaande aan de zorg in een strafrechtelijk kader al zorg, in vrij-

willig en/of civielrechtelijk kader, hebben gehad en nog (vervolg)zorg

nodig hebben na afloop van de strafrechtelijke titel (zie RVZ 2012). Om

de overgang van zorg in een strafrechtelijk kader naar een regulier of

civielrechtelijk kader beter te laten verlopen, is – onder andere – de

financieringssystematiek uit de reguliere zorg, de Diagnose Behande-

ling Combinatie (DBC), in de forensische zorg geïntroduceerd. Hiertoe

is voor de forensische zorg de Diagnose Behandeling en Beveiliging

Combinatie ontwikkeld (Handboek forensische zorg). De component

beveiliging is toegevoegd aangezien forensische zorg zich kenmerkt

door de combinatie van behandeling én beveiliging. De component

beveiliging komt zowel tot uitdrukking in materiële/inrichtingsaspec-

ten van de voorzieningen waar de zorg geboden wordt, alsook in

immateriële/personele aspecten. Voorbeelden zijn een sluis bij de

ingang, de beschikbaarheid van beveiligers en personeel dat getraind

is in het hanteren van agressie. De invoering van de DBBC-financie-

ring is nog in volle gang. Het zal nog moeten blijken of deze nieuwe

systematiek de aansluiting met de reguliere zorg daadwerkelijk verge-

makkelijkt en/of zal leiden tot vergelijkbare discussies als in de regu-

liere ggz over de DBC’s.

Ook de nog aan te nemen Wet forensische zorg (WFZ) zal naar ver-

wachting bijdragen aan een betere overgang tussen zorg in een straf-

rechtelijk en zorg in een niet-strafrechtelijk kader. De WFZ treedt naar

het zich nu laat aanzien op 1 januari 2014 in werking. De wet legt de

juridische basis onder het huidige stelsel van forensische zorg, bij-

voorbeeld als het gaat om financiering, indicatiestelling en de aan-

spraak op zorg. Ten behoeve van de aansluiting met de reguliere zorg

zijn in de WFZ artikelen opgenomen die een verbinding leggen met de

Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet
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Bopz) en de beoogde opvolger hiervan, de Wet verplichte ggz (Wvggz).

Voor een uitgebreide toelichting op de kansen en risico’s die de WFZ

en de Wvggz bieden, zie het rapport ‘Stoornis en delict’ van de Raad

voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ 2012).

Vraag en aanbod van forensische zorg

Een laatste belangrijk punt om te noemen is de strikte scheiding die in

het huidige stelsel bestaat tussen enerzijds de indicatiestelling van en

toeleiding naar forensische zorg en anderzijds de inkoop van forensi-

sche zorg. Hiermee wordt beoogd dat de behoefte/vraag leidend is en

niet het zorgaanbod. Bij de indicatiestelling wordt bepaald welke zorg-

en beveiligingsbehoefte de justitiabele heeft en bij de toeleiding wordt

de juiste zorgaanbieder gezocht bij deze behoefte. De indicatie wordt

gesteld door de reclassering, de Indicatiestelling Forensische Zorg van

het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie

(NIFP-IFZ) of door het psychomedisch overleg (PMO) van een peni-

tentiaire inrichting. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het toeleiden

naar zorg.

Forensische zorg: kenmerken en omvang

In 2012 heeft de Directie Forensische Zorg namens het ministerie van

Veiligheid en Justitie bij ruim 120 zorgaanbieders in de geestelijke

gezondheidszorg, verslavingszorg en verstandelijkgehandicaptenzorg

forensische zorg ingekocht.3 Voor het merendeel van deze zorgaanbie-

ders geldt dat zij naast forensische zorg in een strafrechtelijk kader ook

(forensische) zorg in een vrijwillig of civielrechtelijk kader bieden. Dit

laatste is ook van belang uit oogpunt van de continuïteit van zorg. Bij

het beëindigen van de forensische zorgtitel en/of strafrechtelijke titel

is lang niet altijd de zorgbehoefte van een justitiabele verdwenen. Vaak

dient dan ook de zorg na afloop van de strafrechtelijke titel in een vrij-

willig of civielrechtelijk kader te worden voortgezet (RVZ 2012).

3 Het ministerie van Veiligheid en Justitie kent slechts twee rijksinrichtingen die forensische
zorg leveren. Dit betreft twee van de dertien forensisch psychiatrische centra (fpc’s; eerder
tbs-klinieken). Voor het overige wordt forensische zorg geleverd door particuliere inrich-
tingen.
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Forensische zorg kan plaatsvinden in hoog tot laag beveiligde inrich-

tingen, uiteenlopend van de zeer hoog beveiligde forensische psychi-

atrische centra (fpc’s) tot de niet-/nauwelijks beveiligde instellingen

voor beschermd wonen (ribw’s). Klinische zorg vindt in principe

plaats in een (beveiligde) ggz-instelling buiten detentie, maar is ook

mogelijk binnen detentie, in de zogenoemde psychiatrische centra

(ppc’s), wanneer plaatsing buiten de penitentiaire inrichting niet

mogelijk is. Dit is bijvoorbeeld het geval indien het een tbs-gestelde

betreft die zijn gevangenisstraf uitzit of het OM plaatsing in de ggz niet

aangewezen acht vanwege mogelijk gevaar of maatschappelijke

onrust. Daarnaast zijn forensische zorg en begeleiding beschikbaar in

ambulante vorm, zowel binnen als buiten detentie.

Het aantal ingekochte (klinische) plaatsen bij zorgaanbieders is geste-

gen van 1.069 over 2009 tot 1.632 over 2012: een stijging van meer dan

50% (zie tabel 1). Deze capaciteit is exclusief de capaciteit in de fpc’s

en de ppc’s. Het betreft plaatsen in forensisch psychiatrische klinieken

(fpk’s), forensische verslavingsklinieken (fvk’s), forensisch psychiatri-

sche afdelingen (fpa’s), forensische verslavingsafdelingen, instellingen

voor mensen met een verstandelijke beperking, instellingen voor sterk

gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapten (sglvg) en regionale

voorzieningen voor beschermd wonen (ribw’s). De grootste stijging

van ingekochte plaatsen betrof plaatsen in ribw’s en sglvg-

instellingen. De capaciteit in de fpc’s bedroeg in 2012 1.976 plaatsen

en in de ppc’s 680. Voor wat betreft de ambulante zorg zijn voor 2013

ongeveer 12.000 (nieuwe) behandelcontacten ingekocht. Naar ver-

wachting zullen in 2013 tussen de 10.000 en 12.000 justitiabelen daad-

werkelijk starten met ambulante behandeling en begeleiding.

Voor de meeste instellingen, ambulant en klinisch, die forensische

zorg bieden, geldt dat zij behandeling kunnen bieden in het kader van

bijna alle forensische zorgtitels; dus zowel behandeling in het kader

Tabel 1 Ingekochte plaatsen bij zorgaanbieders 2009-2012

Jaar start populatie Ingekocht

2009 1.069

2010 1.180

2011 1.368

2012 1.632
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van een voorwaardelijke straf of maatregel alsook gedetineerden en

tbs-gestelden vanaf transmuraal verlof. Echter, er zijn uitzonderingen.

In fpc’s kunnen alleen tbs-gestelden worden geplaatst, in ppc’s alleen

gedetineerden.

Behandelduur

De behandelduur in de verschillende voorzieningen en onder de ver-

schillende forensische zorgtitels is zeer uiteenlopend. Zo duurt een

plaatsing in een ppc tussen de drie en vijf maanden (DJI 2012). Dit

hangt samen met de doelgroep die hier terechtkomt. In 2012 betrof

meer dan 50% van de in een ppc geplaatste personen justitiabelen in

preventieve hechtenis. Qua behandelduur het andere uiterste is de

tbs-behandeling (tot en met transmuraal verlof), die in 2012 gemid-

deld 9,6 jaar bedroeg (Van Gemmert & Van Schijndel 2013).

De behandelduur hangt ook samen met de titel waarop iemand

geplaatst wordt. Bijvoorbeeld, de maatregel tbs eindigt pas nadat het

recidiverisico door middel van behandeling naar een acceptabel

niveau is teruggebracht; voor de zogenoemde artikelplaatsingen in de

ggz vanuit het gevangeniswezen, bijvoorbeeld artikel 43.3, geldt dat de

detentieduur leidend is. De behandelduur hangt (dus) niet zonder

meer samen met de ernst van de problematiek. In 2007 heeft een quick

scan plaatsgevonden naar de zogeheten Bijzondere Groepen in het

Gevangeniswezen die de populatie van de ppc’s zouden gaan vormen

(Van Gemmert & Henneken-Hordijk 2008). Uit deze quick scan kwam

naar voren dat de populatie in hoge mate zorgintensief en beheersge-

vaarlijk was.

Afname budget

Sinds de overheveling van het budget van het ministerie van Volksge-

zondheid, Welzijn en Sport naar het ministerie van Veiligheid en Justi-

tie is het budget voor de forensische zorg jaarlijks gestegen. Het totale

beschikbare budget voor forensische zorg in een strafrechtelijk kader

bedraagt anno 2013 690 miljoen. Aan deze stijging komt echter een

einde. De huidige taakstelling van DJI, te realiseren tussen 2013 en

2018, zal de komende jaren resulteren in een afname van het beschik-

bare budget voor forensische zorg met ongeveer 100 miljoen (±14%).

Met de overkoepelende brancheorganisaties in de forensische zorg is
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voor de periode 2013-2017 een convenant afgesloten waarmee

getracht wordt enerzijds recht te doen aan de inhoudelijke ambities en

mogelijkheden van de sector en het ministerie en anderzijds op ver-

antwoorde wijze de bezuinigingen te verwerken. In het convenant is

onder meer overeengekomen dat de gemiddelde behandelduur van de

maatregel tbs stapsgewijs wordt teruggebracht van de huidige circa

tien jaar tot acht jaar in 2017.

Tbs

De veranderingen die hebben plaatsgevonden in de forensische zorg

hebben onder meer ten doel de oplopende behandelduur en het capa-

citeitstekort in de tbs op te lossen. In deze paragraaf kijken we daarom

naar de ontwikkelingen tot op heden wat betreft de tbs-opleggingen,

capaciteit, tbs-passanten en behandelduur. De cijfers gepresenteerd

in deze paragraaf zijn afkomstig uit Van Gemmert en Van Schijndel

(2013).

Tbs is een maatregel die de rechter kan opleggen voor een misdrijf

waar minimaal vier jaar gevangenisstraf op staat of voor enkele speci-

fiek in het Wetboek van Strafrecht genoemde delicten. Voorwaarde is

dat de rechter ervan overtuigd is dat de verdachte ten tijde van het

delict leed aan een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van

de geestvermogens. De rechter wordt hieromtrent geadviseerd door de

pro Justitia-rapporteur(s) (psycholoog en/of psychiater en/of milieu-

onderzoeker), die onderzoek doe(t)(n) naar de aanwezigheid van een

gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens.

In figuur 1 zijn de tbs-opleggingen van 1960 tot en met 2012 uitgezet.

Het maakt inzichtelijk dat het niveau van het aantal opleggingen over

de afgelopen jaren lijkt op de ontwikkeling in de jaren tachtig. Ten

opzichte van de periode 2000-2005 betekent het huidige aantal opleg-

gingen echter een halvering.

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

heeft onderzoek naar de daling van de afgelopen jaren verricht (Van

Dijk 2011). De daling lijkt een gecombineerd effect van het afnemende

aantal delicten met een bovengemiddelde kans op tbs, het toenemend

aantal verdachten dat niet meewerkt aan een pro Justitia-onderzoek,

het minder vaak adviseren van tbs in de pro Justitia-rapportages en
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het mogelijk vaker kiezen voor de Psychiatrisch Ziekenhuis-maatregel

in plaats van de tbs-maatregel.

De stijging van het aantal tbs-opleggingen eind jaren negentig leidde

tot een toenemende druk op het tbs-systeem en daarmee tot het ont-

staan van tbs-passanten. Deze tbs-gestelden wachten in een peniten-

tiaire inrichting tot er plaats is in een fpc. Eind 1996 bedroeg het aantal

tbs-passanten 170 en steeg door (mede als gevolg van het toenemend

aantal opleggingen) tot 242 in 2005. Ondertussen werd de capaciteit

geleidelijk uitgebreid van 803 in 1996 tot 2.156 in 2010. In tabel 2 is te

zien dat het aantal passanten anno 2012 relatief laag ligt. De huidige

passanten wachten vaak op een specifieke behandelplek.

De gemiddelde intramurale verblijfsduur is de afgelopen jaren sterk

toegenomen. Aangenomen kan worden dat de oplopende behandel-

duur ertoe heeft bijgedragen dat er sprake is van een toenemend aan-

tal verdachten dat weigert mee te werken aan een pro Justitia-

Figuur 1 Ontwikkeling opleggingen tbs met bevel tot verpleging
1960-2012
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Tabel 2 Ontwikkeling opleggingen, passanten en capaciteit
1995-2012

1995 2000 2005 2010 2011 2012

Opleggingen tbs met bevel tot verple-
ging

180 151 207 102 105 93

Aantal passanten op 31 december 158 138 242 26 24 25

Gem. gerealiseerde capaciteit ultimo
december

650 1.183 1.502 2.156 2.062 1.976
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rapportage. Zoals Van Dijk (2011) liet zien, hangt dit weer samen met

het dalend aantal opleggingen van de tbs-maatregel.

Er zijn diverse methoden om de verblijfsduur van het intra- en trans-

murale verblijf te bepalen: de duur op het peilmoment, per uitstroom-

cohort en per instroomcohort. De laatste methode verdient de voor-

keur. Deze methode is niet gevoelig voor capaciteitsuitbreidingen in

het recente verleden. Nadeel is echter dat uitspraken over meer

recente jaren niet goed mogelijk zijn. Voor een uitgebreidere toelich-

ting op de verschillende methoden om de verblijfsduur te berekenen,

zie Brand en Van Gemmert (2009). In tabel 3 wordt de verblijfsduur

volgens instroomcohorten weergegeven.

De populatie die in 2002 is gestart, kent nog geen mediaan, van deze

populatie was in 2012 nog niet 50% uitgestroomd.

Uit onderzoek van Brand en Van Gemmert (2012) komt naar voren dat

de toename van de gemiddelde verblijfsduur niet wordt veroorzaakt

door een toename van de ernst van de justitiële voorgeschiedenis. De

gemiddelde ernst van de risicofactoren (vastgesteld aan de hand van

StatRec) blijkt bij aanvang van de tbs-maatregel over de jaren heen

licht te variëren, maar is niet structureel toegenomen.

De vooruitgang van de tbs-gestelde in de behandeling wordt weerspie-

geld in de mate van vrijheden die een tbs-gestelde gedurende opeen-

volgende fases krijgt. Startpunt van deze vrijheden is begeleid verlof,

hierna volgen onbegeleid en transmuraal verlof. Figuur 2 maakt dui-

delijk dat tussen 2000 en 2007 een steeds lager percentage tbs-

gestelden binnen twee jaar begeleid verlof krijgt. Vanaf 2007 stijgt dit

percentage weer (licht).

Tabel 3 Ontwikkeling verblijfsduur intra- en transmuraal
volgens instroomcohorten

Jaar start populatie Mediaan in jaren (excl. verblijf passanten)

1990 7,3

1995 9,7

1999 10,2

2000 9,4

2001 9,6

2002 -
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Voordat men tot de beslissing komt om naar een volgende fase met

meer vrijheden te gaan, is er een heel proces van informatieverzame-

ling en oordelen: van de interne verloftoetsingscommissie, het Advies-

college Verloftoetsing TBS (AVT), ingesteld in 2008, tot de rechter aan

toe. Mogelijk zijn ‘beoordelaars’ bij gelijkblijvende ernst risico’s

zwaarder gaan wegen of zich meer bewust geworden van mogelijke

risico’s, mede ingegeven door voorgevallen incidenten. Ook Nagtegaal

e.a. (2011) komen in hun analyse van de oplopende behandelduur tot

de conclusie dat een toegenomen aandacht voor risico’s mogelijk van

invloed is (geweest) op de oplopende behandelduur.

De verblijfsduur is een belangrijke indicator van de capaciteitsprogno-

ses in de tbs. De (jaarlijkse) toename van de verblijfsduur in combina-

tie met de stijging van het aantal opleggingen van de tbs-maatregel tot

en met 2005 heeft tot en met 2010 gezorgd voor een toename in tbs-

capaciteit en heeft ertoe geleid dat de tbs-capaciteitsprognoses

opwaarts moesten worden bijgesteld. Het na 2005 dalend aantal tbs-

opleggingen zorgt nu voor een daling in de capaciteitsbehoefte.

Slotbeschouwing

Belangrijke doelen die in het huidige forensische stelsel worden nage-

streefd ten aanzien van de tbs betreffen het verminderen van de tbs-

instroom en het bevorderen van de tbs-uitstroom, onder andere door

Figuur 2 Percentage tbs-gestelden dat binnen twee jaar na
opname in een fpc met begeleid verlof gaat, per jaar
van opname 2000-2010
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verkorting van de behandelduur. De ontwikkelingen in de vooraf-

gaande paragraaf wijzen uit dat de instroom in de tbs inderdaad

verminderd is. Binnen de forensische zorg is er sprake van een ver-

schuiving: het aantal tbs-gestelden is afgenomen als gevolg van een

trendbreuk in het aantal opleggingen tbs met bevel tot verpleging, ter-

wijl de overige forensische zorg is gegroeid. De afgelopen jaren is in

het strafrecht een groter arsenaal aan mogelijkheden tot (het opleggen

van) behandeling beschikbaar gekomen. Hierdoor is meer maatwerk

mogelijk en kan eventueel sneller worden doorgestroomd naar de

reguliere zorg. Daarbij komt dat de rechterlijke macht de tbs-

maatregel – vanwege de oplopende behandelduur – mogelijk steeds

meer beschouwt als ultimum remedium, met als mogelijk gevolg

terughoudendheid bij het vorderen dan wel opleggen van de maatre-

gel.

Wat betreft de verkorting van de tbs-behandelduur zijn de resultaten,

vooralsnog, minder positief. Echter, in een onlangs afgesloten conve-

nant tussen ministerie en tbs-sector committeert de sector zich aan

het terugbrengen van de tbs-behandelduur met twee jaar in de

periode 2014-2017. Hiertoe zal in ieder geval een Task Force worden

ingesteld. Dit voornemen in combinatie met het dalend aantal opleg-

gingen tbs leidend tot lage(re) tbs-capaciteitsprognoses heeft geresul-

teerd in een voorstel van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

om in de komende jaren drie van de dertien fpc’s te sluiten.4 Een

neveneffect van de beoogde korting van de verblijfsduur in de tbs zou

echter kunnen zijn dat de rechterlijke macht de maatregel weer meer

zou kunnen gaan toepassen en/of dat verdachten minder vaak zullen

weigeren mee te werken aan een pro Justitia-rapportage. Derhalve

blijft het noodzakelijk om de ontwikkeling van het aantal opleggingen,

alsook de verblijfsduur kritisch te (blijven) volgen, mede in relatie tot

de ontwikkelingen in de overige forensische zorg.

4 Het voorstel drie van de dertien fpc’s te sluiten is opgenomen in het zogenoemde Master-
plan DJI dat maart 2013 naar de Tweede Kamer is gestuurd. Bij het schrijven van dit arti-
kel was het plan nog niet besproken in de Kamer en derhalve was nog niet zeker of de
Kamer instemt met het plan.
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Over behandeling, beleid en
belangenstrijd in de forensische
psychiatrie

E. Bulten en J. Groeneweg *

‘Tbs-klinieken moeten “geprikkeld” worden om zichzelf te verbeteren.

Kennis en gegevens moeten worden uitgewisseld en goede en slechte

resultaten moeten zichtbaar worden.’1 Wie kan het oneens zijn met

deze uitspraak van een Kamerlid? Het antwoord lijkt voor de hand te

liggen: formuleer een sterk op wetenschappelijke evidentie gebaseerd

zorgbeleid en kijk vervolgens welke kliniek en welke professionals het

beste presteren. De werkelijkheid waar de professional en de zorg-

praktijk mee te maken krijgen, is echter complexer. Het behandelbe-

leid dient zich niet alleen te verhouden tot kennis en wetenschappe-

lijke uitgangspunten, professionele standaards en richtlijnen,

gecombineerd met een vleugje ‘gezond verstand’, maar ook tot allerlei

andere uitgangspunten van verschillende klanten en belanghebben-

den. Noodgedwongen komt de tbs-zorg tot stand door te zoeken naar

de balans tussen al deze belangen. De worsteling om het evenwicht te

vinden tussen wensen, willen, wetten, wetenschap, waarden, maar

ook de waan van de dag. Deze veelomvattende, complexe, maar ook

interessante zoektocht naar balans is kenmerkend voor de forensische

psychiatrie in het algemeen en de tbs in het bijzonder.

De forensische psychiatrie beweegt zich daarbij voor een deel in een

ander krachtenveld dan de algemene psychiatrie. Op het eerste

gezicht kennen beide sectoren vergelijkbare klantengroepen: de pati-

ent, de verwijzer, de financier en de samenleving. De positie en

invloed van elk van deze groepen zijn in de forensische psychiatrie

echter anders. Daar komt nog bij dat de forensisch psychiatrische zorg

in een juridische context plaatsvindt, waardoor ook de rechter, het

* Dr. Erik Bulten is als hoofd Diagnostiek, onderzoek en opleiding verbonden aan de FPC
Pompestichting te Nijmegen. Ir. Joke Groeneweg is algemeen directeur van de FPC
Pompestichting te Nijmegen.

1 www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3412943/2013/03/21/Marcouch-kwaliteit-
tbs-klinieken-beter-controleren.dhtml.
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Openbaar Ministerie en de advocaat nadrukkelijk een rol krijgen. Al

deze ‘klanten’ van het forensische veld hebben specifieke rollen en

sterke belangen. Belangen die regelmatig niet op één lijn liggen en

soms zelfs tegengesteld zijn.

Zo vindt de zorg voor de patiënt in de forensische psychiatrie (vrijwel)

altijd plaats binnen een gedwongen justitieel kader. Een kader dat

door de rechter is opgelegd (justitiële titel) en dat vele jaren kan duren.

De advocaat van de tbs-gestelde behartigt de belangen van de patiënt.

De patiënt is het bijvoorbeeld namelijk vaak niet (helemaal) eens met

het opgelegde kader en vindt het in zijn eigen, persoonlijke belang dat

dit kader met steun van de advocaat zo snel mogelijk wordt beëindigd.

Ook als deze beëindiging in zou gaan tegen de belangen van een van

de andere ‘klanten’, bijvoorbeeld die van de samenleving.

De verwijzer in de forensische psychiatrie is in zekere zin de samenle-

ving. Hoewel de rechter het justitieel kader voor de zorg heeft bepaald,

heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie een belangrijke rol in het

verwijzingsproces. Het ministerie heeft ook nog andere rollen en

belangen: het is naast beleidsmaker, inkoper en financier van deze

zorg toezichthouder op een efficiënte en effectieve uitvoering hiervan.

De wijze waarop het ministerie het beleid en de regelgeving voor de

forensische zorg vormgeeft, wordt sterk bepaald door de politieke

agenda én de samenleving.

De samenleving besteedt de zorg voor forensisch psychiatrische pati-

enten (mede namens de slachtoffers) uit aan de forensische zorgin-

stellingen en verwacht daarbij veelal een 100% veiligheidsgarantie.

Risico’s worden nauwelijks getolereerd. Voor de forensische zorg, en

vooral voor de tbs, betekent dit dat er weinig aandacht is voor de suc-

cessen en incidenten vaak onder een vergrootglas worden gelegd.

Direct en indirect hebben de politiek en samenleving dus een grote

invloed op de voortgang van de behandeling en de voorwaarden waar-

onder deze behandeling gegeven moet worden. De afgelopen jaren is

daarnaast ook het belang van het slachtoffer sterker op de voorgrond

komen te staan.

Het behandelbeleid wordt mede bepaald door het juridisch kader

waaronder de behandeling plaatsvindt: de Beginselenwet verpleging

ter beschikking gestelden, de Wet op de geneeskundige behandelings-

overeenkomst (WGBO) en de Wet op de beroepen in de individuele

gezondheidszorg (Wet BIG). De overheid, de Inspectie voor de

Gezondheidszorg (IGZ), de Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt),
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de Commissie van Toezicht (CvT) en de Raad voor Strafrechtstoepas-

sing en Jeugdbescherming (RSJ) zien toe op de toepassing van juridi-

sche kaders. Daarnaast zijn er nog andere instanties die van invloed

zijn op het verloop van de behandeling. Te denken valt aan het Advies-

college Verloftoetsing TBS (AVT) en natuurlijk de rechtbanken bij ver-

lengingszittingen en de penitentiaire kamer van het gerechtshof te

Arnhem bij het beroep daartegen. Kortom: een breed pallet aan wette-

lijke kaders en instanties die op eigen wijze van invloed zijn op de ten-

uitvoerlegging van de tbs.

Deze opsomming van allerlei juridische kaders, belanghebbenden en

toezichthoudende instanties is bedoeld om te illustreren dat de tbs

zich in een complexe politiek-maatschappelijke en juridische omge-

ving afspeelt. De verschillende klantengroepen hebben zoals gezegd

vaak verschillende belangen en strijdige belangen. In ieder geval wor-

den belangen vaak anders gewogen. De behoefte aan 100% garantie

van de samenleving kan op gespannen voet staan met de individuele

behoefte van de patiënt om de behandeling zo snel mogelijk af te ron-

den en de onmogelijkheid van de behandelinstelling om 0% recidive te

garanderen. De proportionaliteit van de (verlenging van de) maatregel

zoals deze door de rechter wordt beoordeeld, kan op gespannen voet

staan met het verzoek van de kliniek om de behandeling te verlengen.

De experimenteerruimte die de patiënt nodig heeft in de behandeling

door het krijgen van bijvoorbeeld verlof kan strijdig zijn met het beleid

van het ministerie om risico’s maximaal uit te bannen. De behande-

ling moet zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk duren. In de

afweging hierbij spelen financiële, juridische, maatschappelijke en

behandelinhoudelijke belangen en criteria een rol.

Hoe ziet dat er nu in de praktijk uit? Hoe houden professionals zich

staande in deze smeltkroes van belangen? Om dit ‘balanceren tussen

belangen’ te illustreren en te concretiseren gebruiken we de versla-

vingsproblematiek als kapstok.

Het beleidsterrein verslaving

Uit een onderzoek in de Pompestichting kwam naar voren dat 69%

van de patiënten een aan middelen gekoppeld probleem heeft. Bij

deze patiënten met verslavingsproblemen is ook bijna altijd sprake

van een andere psychiatrische aandoening of persoonlijkheidsstoor-
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nis. Van de patiënten met verslavingsproblemen heeft 20% een zoge-

noemde ‘primaire verslaving’. Bij deze patiënten is het middelenge-

bruik direct van invloed op het delictgedrag. Bij de andere 80% speelt

middelenmisbruik weliswaar een rol, maar is de relatie van deze crimi-

nogene behoefte met recidive secundair (Van der Kraan e.a., under

review). Een deel van de patiënten ontkent het middelenprobleem,

een ander deel ontkent het niet en valt sporadisch toch terug in ille-

gaal gebruik. De variëteit is groot, dus is het adequaat behandelen van

verslaafde tbs-patiënten een enorme uitdaging binnen de tbs.

In 2008 heeft het IVO een onderzoek verricht naar het (geschreven en

ongeschreven) beleid op het gebied van middelengebruik en versla-

vingsproblemen binnen forensisch psychiatrische centra (fpc’s). Een

van de conclusies was dat het bewerkstelligen van een goede balans

tussen het beheersen van middelengebruik en het behandelen lastig,

maar noodzakelijk is. Binnen de meeste klinieken leek deze balans nog

niet te zijn gevonden (Ganpat e.a. 2007, p. 75). De toenmalige staats-

secretaris reageerde met het uitspreken van het voornemen de invoer

en het gebruik van verdovende middelen in de fpc’s strenger aan te

pakken. Zij noemde het gebruik van harddrugs door tbs-gestelden

onacceptabel en kondigde de ontwikkeling aan van een speciaal zorg-

programma voor verslaafde tbs-gestelden.2

De conclusie van de staatssecretaris laat niets aan onduidelijkheid

over op sommige onderdelen: het gebruik van harddrugs door tbs-

gestelden is onacceptabel. Een strengere aanpak wordt geëist. Het

inhoudelijke antwoord op de verslavingsproblemen van tbs-patiënten

moet worden neergelegd in welomschreven zorgprogramma’s. Op

zich was deze conclusie niet nieuw, omdat ook de parlementaire

onderzoekscommissie (Commissie-Visser 2006) al had aangegeven dat

extra aandacht moest worden besteed aan behandeling van versla-

ving.

Gebeurt dat dan ook? Zijn er richtlijnen? In de praktijk van alledag

bestaat er op het gebied van de verslavingszorg spanning tussen de

wensen van de samenleving, de eisen van de politiek, de richtlijnen

van het ministerie, de belangen van de patiënt, de juridische context

waarin de tbs-behandeling zich afspeelt en de kennis die er bestaat

over wat een effectieve behandeling behelst. Welk beleid moet er in de

2 Zie www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/persberichten/2008/09/16/stren-
gere-aanpak-van-middelengebruik-in-tbs-sector.html.
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kliniek worden gevoerd en welke dilemma’s kom je tegen bij de vorm-

geving van het behandelbeleid?

We zullen allereerst ingaan op de criteria waaraan de verslavingszorg

zou moeten voldoen als zij zich maximaal wil baseren op de evidentie,

richtlijnen en het wetenschappelijk onderzoek. Vervolgens zullen deze

uitgangspunten worden geplaatst binnen de politieke, juridische,

maatschappelijke en ethische realiteit van de dagelijkse forensisch

psychiatrische praktijk. De dilemma’s en keuzes die hieruit voort-

vloeien, komen als laatst aan de orde.

Verslaving en kennis

Verslaving is een complexe, chronische aandoening die zich kenmerkt

door specifieke cognitieve, gedragsmatige, psychofysiologische facto-

ren. Hoewel het gebruik van middelen vaak schadelijk is, persisteert

het individu toch in het langdurige gebruik ervan. Het belonings- en

motivatiesysteem is uit balans geraakt. Mede daardoor is het versla-

vende middel steeds belangrijker geworden in het leven van de gebrui-

ker en zijn andere ‘beloners’ een steeds minder relevante rol gaan spe-

len. De zelfcontrole is verminderd en het inhibitiesysteem functio-

neert minder, of dat nu een oorzaak of gevolg is. Terugval is een

wezenlijk kenmerk van verslaving. Voor sommige patiënten is volledig

herstel in de vorm van abstinentie geen haalbare optie.

Hoewel dit erg nuttig zou zijn, bestaat er in Nederland momenteel

geen breed gedragen en wetenschappelijk onderbouwde richtlijn voor

de behandeling van verslaving in fpc’s. Het Amerikaanse Nationaal

Institute on Drug Abuse (Fletcher & Chandler 2006; Friedmann

e.a. 2007) heeft wel een aantal principes geformuleerd waarop de

behandeling van verslaafden in een forensische context gebaseerd zou

kunnen worden. Om een paar van deze principes te noemen:

1. Het gebruik van de verslavende middelen moet zorgvuldig worden

gemonitord.

2. In de behandeling moet worden gezocht naar een goede balans

tussen beloningen (in justitiële instellingen vaak ‘sociale reinfor-

cers’) en (noodzakelijke of onvermijdelijke) sancties.

3. Motivatie en motivatieontwikkeling vereisen veel aandacht.

4. In de behandeling dient steeds met de kans op terugval rekening

te worden gehouden.
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5. De behandeling richt zich op de factoren die te maken hebben

met het criminele gedrag.

Lukt het om de behandeling op deze principes te baseren, en zo ja,

waar begint dan spanning te ontstaan tussen de implementatie van de

grotendeels wetenschappelijk onderbouwde principes en de praktijk

van alledag? In de volgende paragrafen gaan wij in op deze vragen aan

de hand van een voorbeeld over drugsgebruik binnen de inrichting en

de behandeling van verslaving.

Drugsvrije setting

Er vinden in de Pompestichting jaarlijks vele urinecontroles plaats. In

sommige gevallen is sprake van een positieve urinecontrole, waarbij

het vrijwel uitsluitend softdrugs betreft. Het beleid tijdens de opname-

en behandelfase is erop gericht patiënten te behandelen in een drugs-

vrije setting. Drugsgebruik kan immers het behandelklimaat negatief

beïnvloeden (Kersten & Verwaaijen 2012). De positieve urinecontroles

geven aan dat dit beleid niet volledig slaagt. Ondanks alle veiligheids-

maatregelen, kamercontroles, urinecontroles, motiverende gesprek-

ken met patiënten, enzovoort is voor sommige patiënten de drang om

te gebruiken veel sterker dan de gevolgen die dit gebruik kan hebben

op korte en lange termijn. Indien drugsgebruik wordt geconstateerd,

kan dit leiden tot het opleggen van inperkende maatregelen, zoals

afdelingsarrest en het opschorten van transmuraal verlof. Dit kan op

termijn leiden tot vertraging in de behandeling.

Zet dan meer middelen in om volledige drugsvrijheid te garanderen!

Dit lijkt eenvoudiger dan het is. Het nog verder terugdringen van het

illegale gebruik zal niet lukken zonder zeer krachtige, ingrijpende en

vrijheidsbeperkende maatregelen. Maatregelen die zo eenzijdig, res-

trictief en krachtig zijn dat de negatieve effecten op het behandelmi-

lieu groot zijn. De contacten met de buitenwereld moeten immers nog

sterker worden gereguleerd, de eigen verantwoordelijkheid en autono-

mie van patiënten moeten (nog) verder worden ingeperkt en controle-

maatregelen fors aangescherpt. De behandelrelatie met patiënten kan

onder druk komen te staan.

Hoe rijm je een dergelijk beleid met het uitgangspunt dat de situatie in

de kliniek zo veel mogelijk moet lijken op de situatie buiten de kliniek,
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mede omdat daardoor de experimenteerruimte (als belangrijk onder-

deel van de klinische behandeling) wordt bevorderd. Hoe rijm je deze

sterke effecten met het gegeven dat terugval een wezenlijk kenmerk is

van de verslaving en deze terugval ook in de behandeling geïntegreerd

moet worden? Het monitoren van drugsgebruik zou dan moeten wor-

den ingezet als ondersteuning van de behandeling en niet eenzijdig

om beheersmatige redenen.

De samenleving en politiek lijken de kant van de beheersbaarheid te

‘kiezen’ door aan te geven dat illegaal drugsgebruik tijdens de behan-

deling dermate verwerpelijk is dat alle middelen ingezet moeten

worden om drugsvrijheid voor 100% te garanderen. De media zullen

vervolgens graag rapporteren over drugsgebruik binnen justitiële

instellingen en het veronderstelde onvermogen of de vermeende

onwil om een dergelijke volledige drugsvrijheid te realiseren.

Er zijn echter ook andere belanghebbenden. Zo kunnen (niet-

verslaafde) medepatiënten het illegale gebruik op de afdeling als

bedreigend ervaren voor het leefklimaat. De patiënt die betrapt wordt

en zijn advocaat zullen daarentegen echter protesteren tegen ver-

gaande restrictieve maatregelen en de effecten daarvan als dispropor-

tioneel en belemmerend voor de behandeling typeren.

De wetenschapper zal aangeven dat er nog weinig onderzoek is naar

de meest effectieve balans tussen restrictie en controle enerzijds en

zorg en behandeling anderzijds, maar er wel op wijzen dat veel onder-

zoek uitwijst dat inperking (dergelijke inperkingen worden door pati-

enten veelal als straf ervaren) in deze populatie minder effectief is dan

op beloning gerichte interventies en maatregelen.

De behandelaar zit tussen twee vuren. Voor de patiënt die heeft

gebruikt, is een terugval weliswaar onwenselijk, maar kan een te

repressieve reactie daarop het behandelproces substantieel verstoren

en vertragen. En dat in de wetenschap dat deze terugval maximaal

gebruikt zou moeten worden om het behandeleffect positief te beïn-

vloeden. Met betrekking tot de patiënt die niet gebruikt, zal de behan-

delaar zich zorgen maken over de effecten van het middelengebruik

op het afdelingsklimaat en de verstorende invloed die hiervan uit kan

gaan. Een individuele invalshoek is daarvoor noodzakelijk. Automatis-

men moeten plaatsmaken voor een aanpak op maat. De behandelaar

blijft zitten tussen allerlei vuren, waarbij hij zich steeds moet afvragen

aan welke hij zich het minst wil branden.
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De directeur zal zich realiseren dat het onmogelijk is alle partijen

tevreden te stellen en dat ook een genuanceerd, uitgebalanceerd

beleid in de spagaat tussen beheersing en behandeling de dilemma’s

niet oplost, hoogstens verantwoord en werkbaar houdt. Het beleid

balanceert tussen behandeling en beheersing.

Straf, beloning, alternatieve bekrachtigers

Binnen de verslavingszorg is de Community Reinforcement Approach

(CRA) een effectief en veel toegepast behandelmodel gebleken. Ook in

de Pompestichting is de behandeling van verslaving gebaseerd op de

uitgangspunten van de CRA. Het uitgangspunt van deze behandeling

is dat patiënten een nieuwe leefstijl wordt aangereikt en aangeleerd,

waarin andere middelen en activiteiten, zoals werk, vrienden en soci-

ale activiteiten, als belonend ervaren gaan worden (Meyers e.a. 2005).

De nieuwe leefstijl moet zodanig belonend zijn dat deze gaat concur-

reren met de beloningen die het middel geeft. In de ambulante behan-

deling van verslaving lijkt daarnaast het feitelijk bekrachtigen van niet-

gebruik door de inzet van ‘vouchers’ de effectiviteit te vergroten

(Garcia-Rodriguez e.a. 2009).

Kan een dergelijke behandeling wel worden gerealiseerd binnen de

muren en hekken van een fpc en zijn de belangen en uitgangspunten

van sommige klanten niet strijdig met deze aanpak?

Op grond van de wetenschappelijke literatuur zou het voor de hand

liggen om het gebruik van concrete beloners toe te passen. Geld is

voor veel mensen een dergelijke, sterke bekrachtiger. Het is echter uit-

gesloten dat er in een intramurale forensisch psychiatrische setting

dergelijke financiële vouchers toegepast en ingezet zouden kunnen

worden. Zelfs al zou het feitelijke effect van een dergelijk beleid posi-

tief zijn, dan nog zullen bijvoorbeeld het ministerie van Veiligheid en

Justitie en de samenleving/politiek ernstige bezwaren aantekenen

tegen het belonen van abstinentie door (kleine) geldelijke beloningen.

Zijn er dan effectieve beloningen die wel binnen de beleidskaders van

de tbs vallen en die op voldoende steun zouden kunnen rekenen bij

relevante klantengroepen? Minder controversiële beloningen in de

vorm van een prosociaal en maatschappelijk verantwoord leven klin-

ken aantrekkelijk, maar zijn deze ook voor de patiënt voldoende aan-
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trekkelijk om de belonende effecten van het middelengebruik tegen te

gaan?

Om op zoek te kunnen gaan naar alternatieve bekrachtigers moet het

verblijf in de kliniek voldoende aanknopingspunten bieden om deze

bekrachtigers te kunnen ontwikkelen. Werk, relaties, hobby’s, vrije-

tijdsbesteding, enzovoort dienen niet alleen voorhanden te zijn, maar

ook een belonende werking te hebben, vergelijkbaar met die in de

samenleving. Het normaliseren van de dagelijkse behandelcontext en

het maximaliseren van de autonomie van de patiënt zijn hiervoor een

voorwaarde. Een noodzakelijk gevarieerd aanbod op het gebied van

bijvoorbeeld werk, vrije tijd, hobby’s en sociale contacten kan in het

gedrang komen door vergaande versobering, toegenomen regeldruk

en een meer op controle en repressie gericht beleid. Dit geldt voor de

behandelperiode in de kliniek, maar misschien nog meer voor de reso-

cialisatiefase. Als de patiënt alternatieve bekrachtigers heeft ontdekt,

dan zal hij deze in de fase van resocialisatie verder moeten kunnen

ontwikkelen en versterken. Het beleid ten aanzien van verlof, de nood-

zakelijke experimenteerruimte en het stimuleren van eigen verant-

woordelijkheid moeten dit mogelijk maken. De bereidheid waarmee

de samenleving patiënten in de resocialisatiefase opvangt en in staat

stelt een ander leven te gaan leiden, raakt direct de mate waarin de

effecten van de behandeling ook beklijven. Als de alternatieve belo-

ners door de patiënt niet effectief kunnen worden toegepast in de

samenleving, dan zal het rendement van de behandeling hier sterk

onder lijden.

Het beleidsdilemma is duidelijk. De samenleving roept om versobe-

ring, meer repressie en garanties. Om middelengebruik tegen te gaan

zijn echter alternatieve bekrachtigers noodzakelijk. Om deze te kun-

nen ontwikkelen is een positieve, stimulerende context nodig waar-

binnen patiënten deze nieuwe beloners kunnen exploreren en omar-

men. De behandelaar gaat samen met de patiënt op zoek naar deze

beloners, maar ziet tevens de fronsende blikken in zijn (maatschappe-

lijke) omgeving als duidelijk wordt dat patiënten ‘leuke’ (belonende)

activiteiten tijdens de behandeling aangeboden krijgen. De weten-

schapper applaudisseert omdat een dergelijk beleid gebaseerd is op

wetenschappelijke kennis. De directeur, die dit zal onderschrijven,

mag ook steeds weer opnieuw uitleggen dat deze zoektocht naar alter-

natieve beloners niet betekent dat patiënten in de watten worden

gelegd, maar dat dit proces onderdeel van de behandeling is. De kri-
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tiek van de buitenwereld op het behandelbeleid liegt er vaak niet om:

‘soft’ en ‘onvoldoende sober’. De professionals binnen het fpc zullen

deze negatieve feedback op hun werk als weinig belonend ervaren.

Voor wie en wat doe je dit ingewikkelde, complexe en vaak weinig

belonende werk? Zeker als je weet dat de dagelijkse realiteit veel

genuanceerder is. Incidenten komen onder het vergrootglas, succes-

sen krijgen geen aandacht. Het beleid moet balanceren tussen het zoe-

ken van noodzakelijke beloners en onvermijdelijke beperkingen, niet

alleen voor de patiënten, maar ook voor de professionals.

Terugval, maatwerk en sanctie

De behandeling van verslavingsproblemen vraagt om maatwerk. De

rol van de verslaving in het delictgedrag verschilt immers per individu.

In de behandelfase en resocialisatiefase zal de patiënt stapsgewijs de

confrontatie met interne en externe uitlokkers aan moeten gaan.

Hoezeer dit proces op allerlei manieren (risicotaxaties, vroegsignale-

ringsplannen, terugvalpreventieplannen, enzovoort) ook wordt gemo-

nitord, de risico’s op terugval nemen toe naarmate de patiënt meer

vrijheden krijgt. De patiënt komt van een omgeving waarin drugsvrij-

heid het uitgangspunt is, steeds meer in een maatschappelijke omge-

ving terecht waarin het gebruik van middelen (alcohol, softdrugs,

enzovoort) aan de orde van de dag is en soms zelfs via reclame wordt

gestimuleerd.

De wetenschappelijke evidentie geeft aan dat deze oefenfase zeer rele-

vant is en de verslaafde ondersteund en gecontroleerd moet worden

om de kans op terugval te minimaliseren. Er is dus ruimte nodig om te

kunnen leren. Het enkel sanctioneren en het straffend reageren op

terugval werken contraproductief (Kersten & Verwaaijen 2012). In

plaats daarvan zou de behandeling binnen aanvaardbare grenzen vee-

leer moeten worden geïntensiveerd. Copingmechanismen aanleren,

technieken om terugval tegen te gaan, het ontwikkelen van alterna-

tieve beloners en het aanscherpen van vroegsignaleringsplannen zijn

voorbeelden van dergelijke intensiveringen.

Bij patiënten met verslavingsproblemen staat vaak in de voorwaarden

voor verlof dat gebruik tijdens het verlof niet is toegestaan. Schending

daarvan kan leiden tot maatregelen. De directeur kan besluiten dat het

schenden van de voorwaarden zodanig ernstig was dat het verlof
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opgeschort of ingetrokken moet worden. Dergelijke maatregelen

schorten echter ook de oefenfase op.

Het maatschappelijke en politieke draagvlak voor een strenge aanpak

lijkt groot. Het maken van (ook kleine) fouten wordt dan immers niet

getolereerd. De behandeling zal weliswaar vertraging oplopen, maar

deze vertraging wordt in de beoordeling van de behandelduur vaak

niet meegewogen.3 De samenleving en politiek vinden dat hun belan-

gen het meest gediend zijn met een beleid dat gebaseerd is op strenge

en strikte interpretaties van de regelgeving.

De patiënt raakt echter gefrustreerd en mist de proportionaliteit van

eventuele maatregelen voor de in zijn ogen weliswaar niet onbelang-

rijke, maar ook weer niet allesbepalende terugval. Zeker als het uitslui-

ten van bijvoorbeeld alcoholmisbruik weliswaar een (secundair)

behandeldoel is, maar de directe relatie met recidive niet of maar

beperkt aanwezig is. Het wantrouwen en de onmacht groeien. De

patiënt zal vooral leren om eventuele risico’s op terugval voor zich te

houden en niet te bespreken met de behandelaar.

De behandelaar zit met de handen in het haar omdat bekend is dat tij-

dens deze experimenteerfase terugval (mits deze niet leidt tot recidive)

niet alleen vaak moeilijk te voorkomen en te voorspellen is, maar daar-

naast in vele gevallen ook een nuttig onderdeel van de behandeling

vormt. De patiënt moet daarop uiteraard worden aangesproken, ech-

ter zonder dat de behandeldoelen uit het zicht raken. Daar komt nog

bij dat patiënten sterk verschillen en een dergelijke algemene beveili-

gingsmaatregel bij terugval en/of onttrekking niet past bij de nood-

zaak tot maatwerk. Het risicomanagement is immers individueel

bepaald. De behandelaar voelt zich daarbij gesteund door weten-

schappelijke inzichten.

De directeur, de eindverantwoordelijke, zal zich opnieuw realiseren

dat het onmogelijk is om alle partijen helemaal tevreden te stel-

len. 100% garantie dat een patiënt niet zal gebruiken, nooit zal terug-

vallen, is niet te geven. De directeur zal het verlof opschorten of intrek-

ken als de normschending voldoende ernstig is. Ook in het besef dat

het kan leiden tot een lange vertraging van het behandelproces. Als het

gebruik samengaat (als oorzaak of als gevolg) met een ongeoorloofde

afwezigheid is het mogelijke gevolg – afhankelijk van de verlofvorm en

de duur van de ongeoorloofde afwezigheid – dat de verlofmachtiging

3 Klinieken worden daarnaast gestimuleerd en beoordeeld op het terugbrengen van de
behandelduur.
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vervalt en door het ministerie geen verlofmachtiging meer wordt ver-

leend voor minstens één jaar.

Ook al zouden er wetenschappelijke aanwijzingen zijn dat een derge-

lijk beleid de kans op recidives op termijn vergroot, de richtlijnen

moeten worden gevolgd, ook wanneer er bij een dergelijke onttrekking

niet direct sprake was van een verhoogd delictrisico (bijvoorbeeld bij

beperkt alcoholgebruik tijdens de onttrekking en de effecten van dit

gebruik nauwelijks gerelateerd zijn aan recidive). Het formele beleid is

in dit geval uitgangspunt, ook al zijn de gevolgen voor de patiënt op

termijn contraproductief, ook al wordt de organisatie ‘afgerekend’ op

de doelstelling dat de behandelduur verkort moet worden. De wensen

en belangen van de politiek en mogelijk de samenleving schuren tegen

de individuele belangen van de patiënt en de professionele standaards

die de behandelaar hanteert. Het beleid moet balanceren tussen het

stellen van voor ieder geldende, strikte grenzen en maatwerk. Er moet

worden gezocht naar een evenwicht tussen behandeleffectiviteit,

(interpretatie van) regelgeving en maatschappelijk draagvlak.

Uitputtend en uitdagend

De forensisch psychiatrische zorg staat vaak in de schijnwerpers. Het

gegeven dat patiënten deze zorg doorgaans ontvangen in een gedwon-

gen kader rechtvaardigt een scherp toezicht en maatschappelijke aan-

dacht. Veiligheid is voor iedere burger een groot goed. De forensisch

psychiatrische zorg levert een bijdrage aan deze veiligheid. Het belang

dat de samenleving en de politiek hechten aan een goede uitvoering

(efficiënt en effectief) van de forensische zorg is daarom legitiem. Dit

is evenzeer het geval vanuit het perspectief van de patiënt en zijn

advocaat. En dat deze zorg door de rechterlijke macht en toezichthou-

dende instanties wordt getoetst aan wettelijke kaders is vanzelfspre-

kend.

De professional wil echter ook worden aangesproken op de kennis en

evidentie die er bestaan met betrekking tot goede en effectieve behan-

deling. Een behandeling op maat. Het belang van een dergelijke

behandeling kan botsen met andere belangen. De directeur wil de

professionals de omstandigheden bieden die effectieve en juridisch

gepaste behandeling mogelijk maken, maar zich ook houden aan de

richtlijnen van en afspraken met het ministerie.
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Aan de hand van de verslavingsproblemen van tbs-patiënten is geïllu-

streerd hoe in de dagelijkse praktijk een balans gezocht wordt, com-

promissen moeten worden gesloten of het ene belang mogelijk

geschaad wordt omdat een ander belang prevaleert. Ook andere

beleidsgebieden kunnen worden genoemd om dit toe te lichten: het

verlofbeleid, de reacties op agressief/grensoverschrijdend gedrag van

patiënten, de moeizame aansluiting met de geestelijke gezondheids-

zorg (ggz), het al dan niet toestaan van erotisch/pornografisch materi-

aal, de rol van en het beleid ten opzichte van het slachtoffer, interne

veiligheidsprocedures en het beleid bij onttrekkingen.

Voor de professional die dagelijks met patiënten in aanraking komt, is

het een lastige en steeds weer terugkerende opdracht om professio-

neel en zorgvuldig om te gaan met de sterke verschillen in belangen.

Het gebeurt immers maar zelden dat alle betrokken klanten in

dezelfde mate tevreden zijn. De keus wat adequaat, passend en gepast

gedrag en beleid zijn, moet steeds opnieuw worden gemaakt. De

maatschappelijke waardering voor deze lastige klus is vaak gering en

ook patiënten staan (zeker in het begin) vaak niet te juichen bij de

opgelegde verpleging. De balans moet steeds opnieuw worden opge-

maakt en worden bevochten. Deze uitputtingsslag is kenmerkend voor

de forensische psychiatrie.

Tegelijkertijd is deze permanente zoektocht naar balans een van de

specialismen van de mensen die werken in de forensische psychiatrie

en een van de kernen van hun professie. Uitputtend, maar ook uitda-

gend. Gemakkelijker kunnen we het niet maken, wel evenwichtiger.

Daarvoor is het wel noodzakelijk dat alle klantgroepen niet alleen het

eigen belang nastreven, maar ook gevoelig worden voor de belangen

van de andere klanten. De forensische psychiatrie manoeuvreert per-

manent tussen alle tegengestelde belangen en eisen. Dat maakt het

bijna onmogelijk om een goede uitleg te geven waarin alle nuances

ook voldoende aan bod komen. Hoewel de samenleving niet erg open-

staat voor deze nuances, zijn deze juist zo van belang. De forensische

psychiatrie zal de handschoen oppakken door relevante belangheb-

benden zo goed mogelijk de nuances uit te leggen, in de hoop dat bij

deze sleutelfiguren ook de gevoeligheid toeneemt voor de perspectie-

ven van alle andere belanghebbenden.
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Verkorten van de tbs-
verblijfsduur: een weg uit de
crisis?

M.H. Nagtegaal *

Het is crisis. Er moet door iedereen worden bezuinigd, ook door de

overheid. Het ministerie van Veiligheid en Justitie is daarbij geen uit-

zondering. Bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) lopen deze bezui-

nigingen op tot 340 miljoen in 2018 (DJI 2013). In de forensische sec-

tor, een van de onderdelen van DJI, moet vooral worden bezuinigd

door de gemiddelde verblijfsduur van tbs-gestelden te verkorten. In

deze bijdrage wordt onderzocht of het haalbaar is om de gemiddelde

verblijfsduur van tbs-gestelden te verminderen. Deze vraag wordt

onderzocht onder meer tegen de achtergrond van het heersende

maatschappelijke en politieke klimaat. Na een korte schets van dat kli-

maat komen de voorgenomen bezuinigingen in het masterplan van

DJI (2013) aan de orde. Deze worden bezien in het licht van recente

onderzoeksbevindingen.1 Ook worden enkele mogelijke manieren

aangeduid om de tbs-verblijfsduur te verkorten. Na enkele nadere

overwegingen bij het masterplan sluit het artikel af met conclusies.

Risicosamenleving

De huidige samenleving wordt vaak getypeerd als tough on crime,

waarin hard wordt opgetreden tegen criminaliteit en een grote nadruk

ligt op risicobeheersing; een samenleving waarin een zogenoemde

‘cultuur van controle’ heerst, een ‘verzekeringsmaatschappij’ (Beck

1992; Boutellier 2005; Garland 2001; Moerings 2003; Van Swaaningen

2004). Garland (2001) heeft met zijn boek The culture of control een

* Dr. Marleen Nagtegaal is als onderzoeker verbonden aan het WODC.
1 Hierbij wordt in belangrijke mate gebruik gemaakt van bevindingen uit het in 2011 gepu-

bliceerde WODC-onderzoek van Marleen Nagtegaal, Ruud van der Horst en Hanneke
Schönberger naar de verblijfsduur van tbs-gestelden. Het volledige rapport is terug te vin-
den op www.wodc.nl.
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belangrijke bijdrage geleverd aan de analyse van het risicodenken.

Boutellier (2005) en Van der Woude en Van Sliedregt (2007) stellen

daarbij dat onder invloed van deze fixatie op veiligheid in de maat-

schappij de strafrechtspleging sterk is veranderd. Kort samengevat

komt het erop neer dat er in toenemende mate belang wordt gehecht

aan het uitbannen van risico’s op allerlei terreinen, zo ook op het

gebied van de criminaliteit. Het verminderen van angst, onveiligheids-

gevoelens en criminaliteitsrisico’s staat daarbij centraal. Deze nadruk

op het beheersen van het risico is ook terug te zien in de forensische

sector, onder meer in de ontwikkeling die de praktijk van risicotaxatie

van factoren voor herhaling van delictgedrag heeft doorgemaakt (Nag-

tegaal e.a. 2011), waarover later meer.

Masterplan DJI

In het Masterplan DJI worden vijf typen bezuinigingsmaatregelen aan-

gekondigd. Dit zijn goedkopere uitvoeringsmodaliteiten van straffen

en maatregelen, reductie van capaciteit, reductie van reservecapaci-

teit, het doorvoeren van tariefkortingen en kostprijsverlaging bij parti-

culiere instellingen, en overige maatregelen zoals kortingen op ver-

schillende ondersteunende diensten en het hoofdkantoor (DJI 2013).

Het verkorten van de verblijfsduur van tbs-gestelden valt onder het

eerste type. Door tbs-gestelden korter intramuraal te behandelen en

sneller te laten doorstromen naar goedkopere (extramurale) voorzie-

ningen, met minder beveiliging en minder intensieve zorg, wordt ver-

wacht dat een bezuiniging mogelijk is. Hierbij is het de bedoeling dat

de gemiddelde verblijfsduur vanaf 2013 elk jaar een halfjaar wordt

teruggebracht (DJI 2013). Met een huidige gemiddelde verblijfsduur

van ongeveer 10 jaar (9,6 jaar voor instromers in 2001;2 DJI 2012) zou

deze in 2017 gemiddeld op 8 jaar moeten uitkomen. Met de gewenste

daling in verblijfsduur van tbs-gestelden wordt in het masterplan

daarbij een waterbedeffect (p. 21) voorzien: door de snellere doorstro-

ming van tbs-gestelden van forensisch psychiatrische centra (fpc’s)

naar andere forensische zorgvoorzieningen (forensisch psychiatrische

2 Met ‘instromers 2001’ worden tbs-gestelden bedoeld die in 2001 met hun tbs-behandeling
zijn begonnen. Een dergelijke afgebakende onderzoeksgroep wordt ook wel ‘cohort’
genoemd. Hiervoor wordt de verblijfsduur bepaald van alle tbs-gestelden die in dat jaar
instroomden vanaf de eerste dag van opname in het eerste forensisch psychiatrisch cen-
trum (fpc) tot en met de laatste dag van verblijf in het fpc.
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klinieken, forensisch psychiatrische afdelingen, regionale instellingen

voor beschermd wonen en ambulante zorg) zal er meer vraag zijn naar

zorg in laatstgenoemde voorzieningen.

Het verkorten van de gemiddelde verblijfsduur is niet de enige bezui-

nigingsmaatregel die de tbs-sector te wachten staat. Er moeten

500 bedden worden gesloten, waardoor er de komende jaren 3 fpc’s op

de nominatie voor sluiting staan. De reservecapaciteit wordt totaal

afgebouwd en de klinieken ontvangen van het ministerie van Veilig-

heid en Justitie een lagere vergoeding voor tbs-behandelingen. Het is

de bedoeling dat het totale budget voor de forensische zorg krimpt van

725 miljoen naar 602 miljoen in 2017 (DJI 2013).

Ontwikkelingen in verblijfsduur afgelopen 20 jaar

Is het haalbaar de tbs-verblijfsduur in relatief korte tijd met bijna 2 jaar

te verminderen? De resultaten van ons recente onderzoek naar de ver-

blijfsduur van tbs-gestelden bieden hiervoor mogelijk inzichten (Nag-

tegaal e.a. 2011). In dit onderzoek werd de stijging van de verblijfsduur

van tbs-gestelden in de jaren 1990-2009 vastgesteld en werden moge-

lijke verklaringen voor de gestegen verblijfsduur in die periode onder-

zocht. Onder de verblijfsduur werd het intra-/transmurale verblijf in

het fpc verstaan.3

Het onderzoek toont aan dat de gemiddelde verblijfsduur van tbs-

gestelden is toegenomen van 7 jaar (instromers 1990) naar 9,8 jaar

(instromers 1998). De meest recent te berekenen verblijfsduur is die

van de groep tbs-gestelden die in 2001 zijn ingestroomd en deze is

licht afgenomen naar 9,6 jaar (zie hierboven; DJI 2012). Verder blijkt

dat ruim een kwart (28%) van de tbs-gestelden erin slaagt hun behan-

deling in het fpc binnen 8 jaar af te ronden; dit betreft de groep tbs-

gestelden die in 2000 zijn begonnen met hun behandeling (de meest

recente groep waarover het uitstroompercentage binnen 8 jaar te

berekenen was ten tijde van het onderzoek; Nagtegaal e.a. 2011). In

het masterplan moet de verblijfsduur terug naar 8 jaar. De ruime

3 De exacte operationalisatie luidde: het totale verblijf, beginnend bij de eerste dag van
opname in het eerste fpc tot de dag waarop het intra-/transmurale verblijf van de tbs-
gestelde eindigt. Verblijf in een huis van bewaring, de passantentijd, proefverlof, voor-
waardelijke beëindiging van de tbs-maatregel en ongeoorloofde afwezigheid werden van
de totale verblijfsduur afgetrokken. Ook van tbs-gestelden met een longstaystatus werd
de verblijfsduur apart berekend (Nagtegaal e.a. 2011).
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meerderheid van de huidige tbs-gestelden lukt dit dus niet: meer dan

70% doet langer over zijn behandeling. Ook de verblijfsduur van de

snelle uitstromers (de eerste 25% van een bepaald instroomcohort die

het fpc verlaat), de succesgevallen om zo te zeggen, bleek in de onder-

zochte periode te zijn gestegen, van 5,1 jaar (instromers 1990) naar

7,1 jaar (instromers 1998; Nagtegaal e.a. 2011).4

Tbs-gestelden zijn na hun verblijf in het fpc niet klaar met hun behan-

deling. In andere, halfopen instellingen wordt verder behandeld, dit

wordt de transmurale of extramurale fase genoemd. Ook de verblijfs-

duur in deze fase werd onderzocht. Uit de resultaten bleek de periode

van proefverlof toegenomen te zijn van gemiddeld 296 dagen (instro-

mers 1990) naar gemiddeld 445 dagen (instromers 1998) en de periode

van voorwaardelijke beëindiging (VB) bleef ongeveer gelijk (326 dagen

voor de instromers in 1990 en 351 dagen voor de instromers in 1998).5

Uit deze resultaten blijkt dat de stijging van de intramurale verblijfs-

duur niet werd gecompenseerd door een daling van de trans- of extra-

murale verblijfsduur, maar dat de gehele behandelduur is toegenomen

(Nagtegaal e.a. 2011).

Uit ons onderzoek naar de verblijfsduur van tbs-gestelden is ten slotte

gebleken dat de verblijfsduur van verschillende subgroepen in de tbs

varieert. Zo slagen de zedendelinquenten onder de tbs-gestelden er

minder vaak in dan de totale groep tbs-gestelden binnen 8 jaar uit te

stromen: dit gebeurt in 17,4% van de gevallen (instromers 1998, de

meest recente groep waarover het uitstroompercentage binnen 8 jaar

te berekenen was ten tijde van het onderzoek; Nagtegaal e.a. 2011).

Daarnaast zijn er aanwijzingen dat het verschil maakt of er sprake is

van voornamelijk As-I-problematiek (psychiatrische aandoeningen),

As-II-problematiek (persoonlijkheidsstoornissen), verslaving, autis-

mespectrumstoornissen en/of verstandelijke handicap (Nagtegaal

e.a. 2011), en of je al dan niet in meer dan één fpc wordt behandeld

(Van Emmerik 2001). Voor deze laatste groep zijn – voor zover de

auteur bekend – alleen oudere cijfers beschikbaar: uit dit onderzoek

4 Naar de tegenhanger van deze groep, de zeer lang verblijvende tbs-gestelden, start bin-
nenkort bij het WODC een onderzoek. Het gaat er hierbij om in kaart te brengen hoe het
komt dat een aanzienlijke groep tbs-gestelden langer dan 15 jaar op een behandelafde-
ling binnen de (reguliere) fpc’s verblijft. De resultaten hiervan worden in het voorjaar van
2014 verwacht.

5 Niet voor alle tbs-gestelden geldt dat zij alle bovengenoemde fasen doorlopen. Zo blijkt
dat voor 47% van het laatste cohort uit de WODC-recidivemonitor de tbs-maatregel
(direct) vanuit proefverlof werd beëindigd; deze groep heeft geen periode van VB gehad
(Bregman & Wartna 2011).
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van Van Emmerik (2001) blijkt dat het voor tbs-gestelden die in meer

dan één fpc verblijven 2 jaar langer duurt om hun behandeling in het

fpc af te ronden. Dit betreft tbs-gestelden die om verschillende rede-

nen in meer dan één fpc zijn behandeld. Bij sommigen geldt dat de

behandeling in het eerste fpc niet (voldoende) heeft aangeslagen en

wordt in een ander fpc een tweede behandelpoging gestart. Anderen

kunnen zijn overgeplaatst, bijvoorbeeld om de resocialisatie vanuit

een ander fpc te verrichten, vanwege de geografische ligging van het

fpc en de woonplaats van slachtoffers en dergelijke.

Huidige plannen verkorten tbs-verblijfsduur

Hoe moet de verblijfsduur van tbs-gestelden verminderen? In het

Masterplan DJI wordt niet ingegaan op de manier waarop de verblijfs-

duur omlaag moet, behalve de opmerking dat de tarieven voor de

forensische zorg worden gekort. Hiermee wordt ‘doelmatigheid nage-

streefd’ (DJI 2013, p. 17). Wel is er ongeveer gelijktijdig met de open-

baarmaking van het Masterplan DJI een convenant gesloten over de

forensische zorg in de jaren 2013 tot en met 2017 tussen GGZ Neder-

land, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en het ministerie van

Veiligheid en Justitie. Hierin worden (onder meer) twee suggesties

genoemd om de verblijfsduur te verkorten (Ministerie van Veiligheid

en Justitie 2013). Dit zijn het maken van afspraken over het zogeheten

vrijhedenbeleid en het opstellen van forensische prognoses. De sector

verwacht hiermee dat de tbs-behandeling transparanter en meer

toetsbaar wordt. Deze suggesties worden in het convenant niet nader

uitgelegd of uitgewerkt, dit zal worden gedaan door een nog in te stel-

len Taskforce Verblijfsduur tbs, waarin alle ketenpartners worden

betrokken. Deze ketenaanpak wordt als noodzakelijk gezien (Ministe-

rie van Veiligheid en Justitie 2013).

Naast de versterking van de ketenzorg die de forensische zorgaanbie-

ders willen gaan inzetten om de verblijfsduur te verminderen, zien zij

ook een rol voor het ministerie van Veiligheid en Justitie weggelegd.

Politieke, maatschappelijke, beleidsmatige en inhoudelijke aspecten

worden namelijk door de ondertekenaars van het convenant als

belangrijke oorzaken gezien voor de stijging van de verblijfsduur. De

exacte aard van deze aspecten wordt niet nader uitgewerkt. Wanneer

de verblijfsduur omlaag moet, is het volgens de ondertekenaars van
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het convenant dan ook noodzakelijk dat hiervoor de juiste randvoor-

waarden worden gecreëerd. Het ministerie van Veiligheid en Justitie

ziet hiervoor bij zichzelf een inspanningsverplichting (Ministerie van

Veiligheid en Justitie 2013).

Gecombineerd effect

Ook in het WODC-onderzoek naar de verblijfsduur zijn politieke,

maatschappelijke, beleidsmatige en inhoudelijke aspecten als

(mede)oorzaken voor de stijging van de verblijfsduur van tbs-

gestelden onderzocht (Nagtegaal e.a. 2011). Tijdens door het WODC

georganiseerde expertmeetings gaven professionals uit het forensische

veld aan dat zij de maatschappelijke onrust/commotie en de angst om

risico’s te nemen als belangrijkste verklaring voor de toename van de

verblijfsduur zagen. Hierbij werden onrust en angst bij alle partijen

genoemd: de samenleving, politiek, fpc’s, behandelverantwoordelij-

ken en reclassering. Een van de politieke en maatschappelijke ontwik-

kelingen is de al eerder genoemde toegenomen nadruk op risicopre-

ventie. Enerzijds betreft dit het voorkomen van verschillende soorten

risico’s (waaronder het plegen van delicten) in de maatschappij in het

algemeen, anderzijds gaat het om het voorkomen van risico’s van her-

haald delictgedrag (recidive) van tbs-gestelden in het bijzonder. Daar-

naast kregen risicofactoren voor herhaald delictgedrag een sterkere rol

toebedeeld in tbs-beleid, vooral bij de verlofaanvragen. Ook de profes-

sionalisering van de risicotaxatiepraktijk in de tbs-sector, zoals de ont-

wikkeling van het ongestructureerd klinisch oordeel naar het gestruc-

tureerd professioneel oordeel, heeft geleid tot meer nadruk op het

voorkomen van recidive.6 Al deze aandacht voor risico’s heeft ertoe

bijgedragen dat de verblijfsduur van tbs-gestelden langer is geworden.

Op beleidsmatig gebied is duidelijk geworden dat er een veelheid aan

beleidsmaatregelen is ingezet ter verkorting van de verblijfsduur, wat

echter niet het gewenste effect had. Zo werd het Meijers Instituut afge-

6 Voorbeelden van dergelijke gestructureerde risicotaxatie-instrumenten die momenteel
veel worden gebruikt in de tbs-sector zijn de Historisch Klinisch Toekomst-30 (HKT-30;
Werkgroep Risicotaxatie Forensische Psychiatrie 2002) en de Historical Clinical Risk man-
agement-20 (HCR-20; Webster e.a. 1995, 1997; Nederlandse vertaling: Philipse e.a. 2000).
Van beide instrumenten komt in 2013 overigens ook een herziene versie uit: de Historisch
Klinisch Toekomst-Revisie (HKT-R) en de Historical Clinical Risk management: Version 3
(HCR: V3; Douglas e.a. 2013; Nederlandse vertaling: De Vogel e.a. 2012).
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schaft en werd in plaats hiervan de aselecte plaatsing ingevoerd,

waarbij alle fpc’s elk type tbs-gestelde voortaan moesten kunnen

behandelen. Daarbij werden financiële prikkels ingesteld om de fpc’s

te stimuleren hun behandeling sneller af te ronden.7 Verder werd

geprobeerd de kwaliteit van de behandeling te verbeteren en werden

preklinische interventies en preklinische behandelingen opgezet in

het gevangeniswezen, waarbij de tbs-behandeling van tbs-passanten8

alvast van start kon gaan. Ook de invoering van de gemaximeerde tbs9

(al in 1988) had ten doel de duur van de tbs-behandeling terug te

brengen, door deze te maximeren tot 4 jaar voor degenen die een rela-

tief minder ernstig (strafdreiging van maximaal 4 jaar) delict hebben

gepleegd. Tot slot werd geprobeerd tbs-gestelden bij wie de behande-

ling onvoldoende vorderde, toe te leiden naar longstayvoorzieningen

en de instroom van vreemdelingen in de tbs te beperken.

Los van de genoemde beleidsmaatregelen werd in dezelfde periode de

verlofpraktijk strenger, op ten minste vijf manieren: er werden meer

regels opgesteld voor een verlofaanvraag, er vonden inhoudelijke en

procedurele veranderingen van de toetsing plaats, het besluitvor-

mingsproces werd strenger en langzamer, en er kwamen strengere

(verlof)bepalingen voor verschillende subgroepen (overplaatsingen,

risicogroepen en combinatievonnissen). Ten slotte waren de toezicht-

en nazorgmogelijkheden nog steeds onvoldoende om voor een snel-

lere uitstroom te zorgen. De gecombineerde effecten van een toegeno-

7 In het Meijers Instituut werd bekeken in welk fpc een tbs-gestelde het beste kon worden
behandeld. Door deze selectie was de tbs-populatie in de verschillende fpc’s niet gelijk, in
sommige instellingen kwamen tbs-gestelden met ingewikkelder problematiek terecht.
Hierdoor was ook de behandelduur tussen de fpc’s niet gelijk. Door het opheffen van de
selectie door het Meijers Instituut en het invoeren van aselecte plaatsing (plaatsing van
tbs-gestelden in willekeurige fpc’s) werden de fpc’s onderling meer vergelijkbaar qua
populatie tbs-gestelden en was het eerlijker de fpc’s te vergelijken naar de lengte van de
verblijfsduur. Op deze manier had ook de financiële normering meer zin.

8 Passanten zijn tbs-gestelden van wie de tbs-termijn is begonnen, maar die (nog) in deten-
tie wachten op de start van hun tbs-behandeling.

9 Recent is naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de
Mens (EHRM 31 juli 2012 inzake Van der Velden) discussie geweest over de vraag of van
een subgroep tbs-gestelden de tbs-maatregel wel rechtmatig langer dan 4 jaar duurt. Dit
betreft tbs-gestelden van wie in het vonnis niet expliciet was opgenomen dat er een
geweldsdelict is gepleegd. Volgens het EHRM zou voor deze subgroep de tbs-maatregel
niet langer mogen duren dan 4 jaar, gezien de bepalingen in onze wet wat betreft de
gemaximeerde tbs. Er werd een Taskforce TBS ingesteld, die moest onderzoeken om hoe-
veel gevallen het zou kunnen gaan (Taskforce TBS 2012; Kamerstukken II 2012/13, 29 452,
nr. 156). Er werden 111 zaken gevonden die om nadere aandacht vroegen, waarvan in 59
gevallen de tbs-maatregel al langer duurt dan 4 jaar en in 52 gevallen de betrokkene nog
geen 4 jaar wordt behandeld. De Hoge Raad heeft uiteindelijk uitspraak gedaan en heeft
bepaald dat het aan de verlengingsrechter is om te oordelen of er sprake is van een
geweldsdelict (HR 12 februari 2013, nr. S 13/00259, LJN BY8434).
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men nadruk op het voorkomen van risico’s, de inzet van een veelheid

aan beleidsmaatregelen zonder gewenst effect, de strenger geworden

verlofpraktijk en onvoldoende toezicht- en nazorgmogelijkheden heb-

ben er (mede) voor gezorgd dat tbs-gestelden in Nederland steeds lan-

ger worden behandeld (Nagtegaal e.a. 2011).

Feitelijke delictgedrag en kans op recidive

Het feitelijke delictgedrag en de basiskans van recidive van tbs-gestel-

den zijn in de afgelopen 20 jaar op het moment van instroom enigszins

toegenomen, wat een gestegen verblijfsduur ten dele zou kunnen

rechtvaardigen. Immers, juist de ernst van de gepleegde feiten (de

strafdreiging moet minstens 4 jaar zijn) en het risico van herhaling

spelen een belangrijke rol bij de oplegging en ook bij de verlenging van

de tbs-maatregel. Dat de ernst van de gepleegde delicten is toegeno-

men, blijkt uit drie bevindingen: de indexdelicten (de delicten waar-

voor de tbs is opgelegd) hebben vaker een gewelddadige component,

er is vaker een strafdreiging van 8 jaar of meer bij het indexdelict en de

basiskans van algemene recidive is toegenomen (Nagtegaal

e.a. 2011).10 Daar staat tegenover dat de recidive (na afloop van de tbs-

behandeling) voor de meest recent uitgestroomde tbs-gestelden juist

licht is afgenomen (Bregman & Wartna 2011). Slechts 4,4% van de ex-

tbs-gestelden pleegt een nieuw tbs-waardig delict (een nieuw justitie-

contact waarvoor de tbs-maatregel kan worden opgelegd). Een verge-

lijkbaar recidivepercentage wordt gevonden voor recidive met zeer

ernstige delicten: 4,9% (maximale strafdreiging van 8 jaar of meer). De

recidive met ernstige delicten (maximale strafdreiging van 4 jaar of

meer) is 17,0% en wanneer gekeken wordt naar alle nieuwe delicten,

wordt een recidivepercentage van 20,9% gevonden (voor alle

genoemde percentages geldt dat dit binnen 2 jaar na ontslag plaats-

vond; Bregman & Wartna 2011).

Capaciteitstekorten en passantenproblematiek

Ook op het voornemen om de tbs-reservecapaciteit volledig af te bou-

wen, zoals voorgesteld in de bezuinigingsplannen van DJI, wil ik hier

10 Hierbij is er samenhang tussen de eerste en tweede bevinding.
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kort ingaan. Dit is in historisch perspectief op zijn minst bijzonder te

noemen. Lange tijd kampte de sector met capaciteitstekorten en pas-

santenproblematiek, tbs-gestelden die lange tijd in detentie moesten

wachten op de start van hun behandeling. Deze problemen ontston-

den ten eerste doordat Nederland in relatief korte tijd vijf keer zoveel

tbs-gestelden had: van 405 tbs-gestelden in 1990 naar ruim 2.100 in

2010 (DJI 2005, 2010). De tweede oorzaak was de stijging van de ver-

blijfsduur en ten derde zorgden de problemen bij de uitstroom naar

voorzieningen met minder hoge niveaus van zorg en beveiliging voor

capaciteitstekorten en passantenproblematiek. Vanaf 2008 nam de

capaciteitsproblematiek in Nederland plotseling sterk af. Dit kwam

doordat het aantal opleggingen van tbs met dwangverpleging onge-

veer halveerde, van jaarlijks ongeveer 200 (in 2002-2005) naar jaarlijks

ongeveer 100 (DJI 2012). De daling van het aantal opleggingen van tbs

met dwangverpleging werd onderzocht door Van Dijk (2011), waarin

bijzondere aandacht was voor weigerende observandi (verdachten die

niet meewerken aan pro Justitia-onderzoek11). Voor een deel was de

daling van het aantal opleggingen tbs met dwangverpleging een terug-

keer naar het oude niveau van jaarlijkse tbs-opleggingen.12 Daarnaast

werd geconcludeerd dat het gecombineerde effect van vier oorzaken

een rol speelde bij de daling van het aantal opleggingen: (1) een

afname van het aantal delicten met een bovengemiddelde kans op tbs,

(2) een toename van het aantal verdachten dat niet meewerkt aan pro

Justitia-onderzoeken (en niet door een afname van het aantal aanvra-

gen voor pro Justitia-onderzoek, dit is vanaf 2003 naar verhouding

steeds vaker), (3) het minder vaak adviseren van tbs in pro Justitia-

rapportages (niet alleen bij ‘weigerende’ verdachten, maar ook bij

meewerkende verdachten) en (4) het mogelijk kiezen voor alternatie-

ven voor de tbs-maatregel door Openbaar Ministerie en/of rechters,

zoals plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis (pz-maatregel). Dat

vaker gekozen wordt voor langere gevangenisstraffen kon niet worden

aangetoond (Van Dijk 2011).

11 Pro Justitia-onderzoek is onderzoek naar de geestesgesteldheid van een verdachte van
een delict.

12 De opleggingen van rond de 200 in de periode 2002-2005 gaven een piek weer in het
aantal tbs-opleggingen, deze waren daarvoor nooit zo hoog geweest. De daling in tbs-
opleggingen in 2008 en 2009 is ten opzichte van 2002-2005 daardoor aanzienlijk, maar ten
opzichte van de jaren 1995-2000 minder groot. Niettemin lag het aantal tbs-opleggingen
in 2008 en 2009 op het laagste punt sinds 1995 (Van Dijk 2011).
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De laatste 2 jaar lijkt de daling van het aantal jaarlijkse tbs-opleggin-

gen zich enigszins te stabiliseren. In 2010 waren er 102 opleggingen

van tbs met dwangverpleging en in 2011 waren dit er 100 (DJI 2012).

De passantenproblematiek en capaciteitstekorten zijn grotendeels

voorbij, dankzij deze daling in het aantal opleggingen en door capaci-

teitsuitbreidingen van de laatste jaren. In 2007 stonden er nog gemid-

deld 150 tbs-gestelden als passant geregistreerd en in 2011 zijn dit er

gemiddeld 24 (DJI 2012). De toekomst zal uitwijzen hoe het aantal tbs-

opleggingen zich verder zal ontwikkelen. Volgens verschillende tbs-

kenners gaat dit aantal weer stijgen.13 Zij redeneren hierbij als volgt.

Wanneer de verblijfsduur inderdaad zal afnemen, zoals nu gewenst,

zal de tbs-maatregel opnieuw aan populariteit winnen, onder meer bij

de advocatuur. Deze zal haar cliënten niet langer adviseren hun mede-

werking aan pro Justitia-onderzoek te weigeren, waardoor oplegging

van de maatregel weer wordt vergemakkelijkt en het aantal tbs-gestel-

den zal toenemen. Gezien de problemen die gepaard gingen met de

capaciteitstekorten en passantenproblematiek en de onzekere toe-

komst van het aantal tbs-opleggingen, lijkt juist het gelijktijdig inzet-

ten op het sluiten van 500 bedden en/of het sluiten van de 3 fpc’s en

daarnaast alle reservecapaciteit af te schaffen risicovol. Ik wil hiervoor

drie argumenten aandragen.

Ten eerste, wanneer de reductie van de bestaande capaciteit gelijktij-

dig met de afstoting van alle reservecapaciteit plaatsvindt, dan is het

vrijwel onmogelijk om bij weer stijgende vraag naar tbs-behandel-

plaatsen aan nieuwe capaciteit te voldoen. In het masterplan wordt

rekening gehouden met capaciteitsramingen tot en met 2014. Nieuwe

ramingen hebben uiteraard gevolgen voor de invoering van het mas-

terplan (zoals ook gesteld in het masterplan zelf). Wanneer hierin een

stijging van het aantal tbs-opleggingen wordt voorzien, wordt het

moeilijk deze nieuwe tbs-gestelden tijdig te plaatsen in een fpc, met

opnieuw capaciteitstekorten en passantenproblematiek ten gevolge,

terwijl dit tij net ten gunste was gekeerd. Wanneer op een van beide

maatregelen wordt ingezet, dus de reductie van de bestaande capaci-

teit of de reductie van de reservecapaciteit, is meer flexibiliteit in het

aantal benodigde bedden mogelijk.

13 Verschillende van deze deskundigen, o.a. de strafrechtadvocaat Wim Anker, directeur Car-
sten Herstel van het NIFP en vicepresident Yvo van Kuyijck van het Gerechtshof Arnhem-
Leeuwarden, spraken zich aldus uit tijdens de hoorzitting van de vaste Kamercommissie
voor Veiligheid en Justitie op 18 april 2013.



Verkorten van de tbs-verblijfsduur: een weg uit de crisis? 61

Ten tweede, in het masterplan wordt gesteld dat een integrale benade-

ring van de binnen DJI beschikbare reservecapaciteit nodig is. Deson-

danks zal specifieke reservecapaciteit benodigd blijven, zo stelt het

plan, bijvoorbeeld voor jeugdinrichtingen, waar geen forensische zorg

kan worden geboden vanwege ‘specifieke eisen’. Forensische zorg is

dus een bijzondere vorm van zorg, maar desalniettemin wordt de vol-

ledige afschaffing van tbs-reservecapaciteit niet als problematisch

gezien noch onder behoefte aan ‘specifieke capaciteit’ geschaard.

Daarbij komt/daarmee samenhangend is het gegeven dat als gevolg

van het sluiten van 500 bedden en/of 3 fpc’s forensische expertise uit

de gesloten klinieken verloren gaat, die niet zomaar weer kan worden

opgebouwd bij een stijgende vraag naar tbs-plaatsen.

Ten derde, als er klinieken worden gesloten, zullen (sommige) tbs-

gestelden moeten worden overgeplaatst. Het is de vraag wat voor

effecten dit heeft op de verblijfsduur van deze subgroep. Sommigen

zullen wellicht profiteren van de ‘frisse blik’ in het nieuwe fpc, ande-

ren zullen meer moeite hebben met het opnieuw opbouwen van een

relatie met hun nieuwe behandelaren. Hierdoor kan de verblijfsduur

van deze subgroep weer omhooggaan. Uit eerdergenoemd onderzoek

van Van Emmerik (2001) bleek dat het 2 jaar langer duurt wanneer een

tbs-gestelde in twee of meer fpc’s wordt behandeld. Ook beperkingen

die gelden bij overplaatsingen voor wat betreft de verlofmachtigingen

zullen moeten worden meegenomen in de overwegingen: bij over-

plaatsing vervalt de verlofmachtiging van rechtswege en moet de

nieuwe kliniek een nieuwe aanvraag indienen met vertraging van de

behandeling als gevolg (Staatscourant nr. 50, 13 maart 2009).

Slotbeschouwing

In dit artikel werden de voorgenomen bezuinigingsmaatregelen in de

tbs-sector onderzocht. Onder meer werd bekeken of het haalbaar is de

tbs-verblijfsduur met 2 jaar te verkorten, naar gemiddeld 8 jaar in

2017. Verschillende hier geschetste bevindingen wijzen erop dat deze

taak geen eenvoudige is. Zo is de verblijfsduur momenteel gemiddeld

9,6 jaar, doet meer dan 70% van de tbs-gestelden momenteel langer

dan 8 jaar over zijn behandeling, wordt de stijging van de intramurale

verblijfsduur niet gecompenseerd door een daling van de verblijfsduur

in de trans- of extramurale fase en varieert de verblijfsduur van
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subgroepen zoals zedendelinquenten. Verder is de stijging van de tbs-

verblijfsduur het resultaat van een gecombineerd effect van een toege-

nomen nadruk op het voorkomen van risico’s, de inzet van een veel-

heid aan beleidsmaatregelen zonder gewenst effect, een strenger

geworden verlofpraktijk en onvoldoende toezicht- en nazorgmogelijk-

heden.

Bovendien lijkt het risicovol om juist gelijktijdig in te zetten op het

sluiten van 500 bedden/3 fpc’s en daarnaast alle reservecapaciteit af te

bouwen. Hiervoor werden drie argumenten aangedragen: (1) bij weer

stijgende vraag naar tbs-behandelplaatsen wordt het voor de forensi-

sche sector moeilijk om hieraan te voldoen, (2) bij sluiting van 3 fpc’s

gaat forensische expertise verloren die niet zomaar weer is opge-

bouwd, en (3) wanneer fpc’s sluiten, moeten tbs-gestelden worden

overgeplaatst, waarvoor een herziening van de verlofpraktijk noodza-

kelijk is (bestaande verlofmachtigingen vervallen van rechtswege).

Mogelijke oplossingen voor ‘tempo in de tbs’

Toch zijn er ook enkele mogelijkheden of aanknopingspunten te vin-

den om de verblijfsduur te verkorten. De convenantpartners noemen

het hanteren van richtlijnen in het vrijhedenbeleid en het geven van

forensische prognoses. DJI (2013) spreekt van financiële prikkels.

Gezien de belangrijke rol die de (strenger geworden) verlofpraktijk

heeft gespeeld in de toename van de verblijfsduur, lijkt het voornemen

van de convenantpartners om hierover afspraken te maken relevant

voor het terugdringen van verblijfsduur. Wanneer tbs-gestelden snel-

ler met verlof kunnen gaan en wanneer de regels en procedures voor

verlof respectievelijk eenvoudiger en korter zouden kunnen worden,

zal de verblijfsduur van tbs-gestelden dalen. Dit onder meer vanwege

het feit dat verlof de manier bij uitstek is om geleidelijke terugkeer

naar de maatschappij mogelijk te maken, een noodzakelijk vereiste

voor een veilige re-integratie. Ook het geven van forensische progno-

ses zou een positieve rol kunnen spelen in het verkorten van de tbs-

behandeling. Voor wat betreft de introductie van financiële prikkels

zijn in het verleden niet de gewenste resultaten bereikt.
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Hiernaast zijn er nog enkele andere aanknopingspunten aan te duiden

voor ‘tempo in de tbs’.14 Dit zijn ten eerste het (nader) bekijken van

verschillende subgroepen in de tbs en het inzetten van gedifferenti-

eerd beleid op het versnellen van de verblijfsduur van deze subgroe-

pen. Er zijn aanwijzingen dat bepaalde subgroepen tbs-gestelden lan-

ger over hun behandeling doen, waardoor het van belang is gediffe-

rentieerd beleid in te zetten op het versnellen van de verblijfsduur van

juist deze subgroepen. Wellicht zijn de toekomstige bevindingen van

het eerdergenoemde onderzoek naar zeer lang verblijvende tbs-

gestelden hierbij ook van nut.15 Deze bevindingen zouden kunnen

worden meegenomen in het geven van de forensische prognoses.

Nader onderzoek is echter nodig om dergelijke prognoses meer

wetenschappelijke onderbouwing te kunnen geven.

Ten tweede lijkt er winst te behalen in de doorstroom van tbs-gestel-

den, in het bijzonder onder de maatregel van VB van de tbs-dwangver-

pleging. De tijd die tbs-gestelden in VB doorbrengen, is de afgelopen

jaren relatief stabiel gebleven, terwijl de intramurale verblijfsduur

omlaag kan bij een snellere doorstroom naar VB. Het is hierbij wel van

belang dat er adequate voorzieningen voor toezicht en nazorg zijn, bij-

voorbeeld in de reguliere ggz, en dat er ruimte en flexibiliteit blijven

bestaan om de tbs-gestelde tijdelijk terug op te nemen in het fpc, zoals

wanneer er sterke aanwijzingen zijn voor terugval. Wanneer blijkt dat

de volgende stap toch te vroeg was, kan dan eenvoudig worden terug-,

her- en/of worden overgeplaatst (gependeld). In Duitsland en Canada

zijn voorbeelden te vinden van instituten die alle niveaus van zorg en

beveiliging combineren binnen de muren (of hekken) van één instel-

ling. Dit lijkt bij uitstek een manier om de gewenste doorstroom te

kunnen faciliteren. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ

2012)16 refereerde recent aan deze bewegingen tussen justitie en zorg

als ‘pendelzorg’ (p. 50).

Ten derde zou het minder nadruk leggen op risico’s en risicofactoren

een mogelijke manier kunnen zijn om de verblijfsduur te verminde-

ren. Zoals gezegd lijkt het huidige repressieve maatschappelijke en

14 Begin 2011 organiseerde het Expertisecentrum Bijzondere Penitentiaire Zaken een con-
gres met deze titel en werd de sprekers (onder meer) gevraagd naar hun visie op de
manier waarop de tbs-behandeling zou kunnen worden versneld. Enkele van de punten
die ik hier noem, heb ik destijds ook op dit congres genoemd.

15 Zie noot 4.
16 De RVZ bracht onlangs een advies uit voor de manier waarop succesvolle invoering van

twee nieuwe wetten (de Wet forensische zorg en de Wet voor verplichte ggz) volgens hem
zou kunnen plaatsvinden (RVZ 2012).
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politieke klimaat een bijdrage te hebben geleverd aan de stijging van

de verblijfsduur. Om deze weer te verkorten zou ook op maatschappe-

lijk en politiek gebied water bij de wijn moeten worden gedaan. In de

forensische psychologie is reeds een trend te signaleren, genaamd de

‘positief psychologische benadering’ van tbs-gestelden (zie bijvoor-

beeld Place 2011; Nagtegaal & Schönberger 2013). Verschillende

nieuwe onderzoekslijnen in de forensische psychologie richten zich

hierbij niet alleen op de negatieve kant, de risicofactoren van tbs-

gestelden, maar ook – of juist – op de positieve kant, de beschermende

factoren. Hieronder valt bijvoorbeeld onderzoek naar de kwaliteit van

leven (zie bijvoorbeeld Bouman 2009), het Good Lives Model (Ward &

Stewart 2003), het Strengths-Based Model (Rapp & Goscha 2006) en

onderzoek naar beschermende factoren (in Nederland vooral onder-

zoek door De Vries Robbé e.a. 2011). Beschermende factoren zijn

factoren waarvan wordt verondersteld dat ze het risico van recidive

verminderen. De mogelijke meerwaarde van het meenemen van

beschermende factoren is gelegen in (1) het verkrijgen van een veelzij-

dig en meer compleet beeld van de tbs-gestelde, (2) het verminderen

van het aantal onjuiste beslissingen over vrijheden van tbs-gestelden

en daarmee het verminderen van het aantal recidives en (3) het verbe-

teren van de behandeling, onder meer door het versterken van de

behandelrelatie door ook op positieve punten in te gaan en door het

verkrijgen van nieuwe aanknopingspunten voor de behandeling (Nag-

tegaal & Schönberger 2013). Uit onderzoek is gebleken dat bescher-

mende factoren op betrouwbare en valide wijze kunnen worden

gescoord door ervaren deskundigen aan de hand van de Structured

Assessment of Protective Factors for violence risk (SAPROF; De Vogel

e.a. 2007, 2012), een in Nederland ontwikkeld instrument met alleen

beschermende factoren. Daarnaast kunnen verschillende factoren

worden geïdentificeerd die beschermend werken tegen (verschillende

vormen van) gewelddadig gedrag bij verschillende subgroepen van

tbs-gestelden (en bij zowel mannen als vrouwen). Ook levert het toe-

voegen van instrumenten die beschermende factoren in kaart brengen

een verbetering op voor de inschatting van recidive. Gebleken is dat

aan de hand van de gecombineerde score van zowel risicofactoren als-

ook beschermende factoren het risico op recidive het best te voorspel-

len is (De Vries Robbé e.a. 2011; Nagtegaal & Schönberger 2013; De

Vogel e.a. 2012). Het onderzoek naar beschermende factoren in de tbs-

sector is relatief jong, maar wel in opkomst en veelbelovend. Nader
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onderzoek bijvoorbeeld naar de gebruikte terminologie, de concep-

tualisering en het theoretische kader is daarbij wenselijk. Ook zijn ver-

schillende bevindingen nog vatbaar voor replicatie (Nagtegaal &

Schönberger 2013).

Kortom, onderzoek naar de verblijfsduur van tbs-gestelden heeft ener-

zijds opgeleverd welke maatregelen in het verleden niet het juiste

effect hebben behaald om de verblijfsduur te verkorten en anderzijds

ook mogelijkheden blootgelegd om dit wel te doen. Deze bevindingen

kunnen van pas komen in het uit te voeren Masterplan DJI en kunnen

een bijdrage leveren ‘uit de crisis’.
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Van stoornis naar neurocognitie
in de behandeling van tbs-
patiënten

K. von Borries, E. Bulten en Th. Rinne *

In de forensische psychiatrie wordt geput uit allerlei wetenschappe-

lijke bronnen. De psychologie, psychiatrie, criminologie en sociologie

leveren wetenschappelijke kennis over de stoornis, het gedrag van de

delinquent, het delict en de invloed van de omgeving hierop. Ook de

interventiemethoden die worden gebruikt, baseren zich op verschil-

lende theoretische psychologische en psychiatrische modellen. Ont-

wikkelingen in deze kennisgebieden raken dan ook de forensische

psychiatrie.

De algemene kennis over psychiatrische stoornissen is in de afgelopen

jaren aangevuld met de invalshoek waarin het risico en risicofactoren

sterk op de voorgrond staan. Als reactie daarop hebben aanvullende

theorieën aan populariteit gewonnen. Theorieën die naast risicofacto-

ren ook beschermende factoren en het welzijn van de delinquent hoog

in het vaandel hebben. Hiermee wordt (opnieuw) meer belang aan de

omgeving gehecht, en niet alleen aan persoonskenmerken. Naast deze

mede op de context van de persoon gerichte benaderingen neemt ook

de invloed van onderzoek naar het functioneren van het brein in rela-

tie tot delictgedrag in kracht toe. Theoretische modellen die gebaseerd

zijn op neurobiologisch onderzoek dienen zich aan en neuropsycholo-

gische meetmethoden die de relatie tussen brein en gedrag inzichtelijk

kunnen maken, winnen aan gezag. Dit artikel beschrijft de invloed van

deze kennisgebieden op de forensische psychiatrie, waarbij de nadruk

ligt op de ontwikkelingen op het neurocognitieve en neuropsychologi-

sche vlak.

* Dr. Erik Bulten en drs. Katinka von Borries zijn verbonden aan de Pompestichting in
Nijmegen. Dr. Thomas Rinne is werkzaam bij het Pieter Baan Centrum van het Nederlands
Instituut voor Forensische Psychiatrie in Utrecht.
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De stoornis als categorale diagnose

Of de nieuwe versie van de Diagnostic and Statistical Manual of Men-

tal Disorders (DSM-5, gepubliceerd op 18 mei 2013) de tendens tot

‘het plakken van etiketten’ bestendigt of versterkt, moet nog worden

afgewacht.1 De kritiek op de DSM als een atheoretisch, beschrijvend

classificatiesysteem dat geen expliciete aandacht schenkt aan de oor-

zaken van gedragsstoornissen en evenmin een duidelijke link legt met

het type behandeling dat nodig zou zijn, klinkt in ieder geval ook in de

forensische psychiatrie. De conclusie is veelal dat de classificerende

DSM-diagnose als zodanig veelal onvoldoende houvast biedt om een

eventuele samenhang tussen stoornis en delict in het individuele geval

inzichtelijk te maken, laat staan dat deze aanwijzingen zou geven voor

een behandeling ter preventie van recidive. Hoewel de DSM het

althans ten dele mogelijk maakt dat juristen en gedragsdeskundigen

dezelfde taal spreken, is dit classificatiesysteem maar een beperkt

geschikt middel om praktijk en onderzoek dichter bij elkaar te bren-

gen. Niet dat er in het bijzondere, individuele geval geen verband kan

bestaan tussen de psychiatrische aandoening en het gepleegde delict:

uit wetenschappelijk onderzoek met grotere onderzoekspopulaties

blijkt dat op geaggregeerd niveau er maar weinig stoornissen zijn

waarbij het verband met het delict evident en eenduidig is.

Uit diverse metastudies komt bijvoorbeeld naar voren dat schizofrenie

en gewelddadig gedrag weliswaar een positieve samenhang vertonen

(Fazel e.a. 2009), maar dat er allerlei factoren zijn die deze samenhang

sterk beïnvloeden. In het bijzonder valt te denken aan recent alcohol-

en/of drugsmisbruik, maar ook aan gebrek aan ‘ziekte-inzicht’, een

slechte impulscontrole, het zich niet aan behandelafspraken houden

en vijandig gedrag (Witt e.a. 2013). Ook voor veel andere psychiatri-

sche aandoeningen geldt dat, zelfs als er al een samenhang bestaat, de

kennis over deze aandoening op zich onvoldoende is om de relatie

tussen delict en stoornis goed te kunnen doorgronden.

Ook in het domein van de persoonlijkheidsstoornissen zijn hiervan

voorbeelden. Zo zijn persoonlijkheidsstoornissen bij gevangenen

oververtegenwoordigd, zelfs als de logischerwijs bij veel gedetineerden

aanwezig geachte ‘antisociale persoonlijkheidsstoornis’ (ASP) buiten

beschouwing blijft (Kosson e.a. 2006). De relatie tussen de andere per-

1 Zie www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/Nieuws/2013/5/Nieuwe-DSM-5-leidt-tot-etiketten-plak-
ken-1258684W/.
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soonlijkheidsstoornissen en bijvoorbeeld geweld is minder duidelijk

dan je zou verwachten op grond van de oververtegenwoordiging in

gevangenissen en forensische klinieken van personen die voor een

geweldsdelict zijn veroordeeld of daarvan worden verdacht. En ook

enkel de classificatie ‘persoonlijkheidsstoornis’ verklaart veelal niet

het delictgedrag (Davison & Janca 2012). In hun overzichtsstudie

geven deze auteurs aan dat de sterkte van een verband verschilt per

delicttype en dat in het algemeen kan worden gesteld dat interacties

tussen disfunctionele persoonlijkheidstrekken, samen optredende

stoornissen, aanwezige denkbeelden, enzovoort meer inzicht geven

over dit verband dan de diagnose van een aanwezig geachte persoon-

lijkheidsstoornis. Immers, het merendeel van de mensen met een per-

soonlijkheidsstoornis pleegt geen delict.

Risico en risicotaxatie

De forensische psychiatrie kan zich derhalve niet enkel baseren op

algemene psychiatrische kennis, die sterk leunt op het categoraal dia-

gnostisch denken. Dat hoeft ook niet. Op grond van wetenschappelijke

evidentie is de afgelopen decennia de zogenoemde What Works

(WW)-invalshoek leidend geworden. Deze WW-principes bieden alge-

mene richtlijnen voor de diagnose, het risico, de criminogene behoef-

ten, de op delictpreventie gerichte behandeling, het risicomanage-

ment en de resocialisatie. Deze richtlijnen of principes kunnen als

volgt worden samengevat: de behandeling van mensen met een hoog

risico moet relatief intensief zijn (risicoprincipe), de behandeling moet

zich richten op behoeften die de kans op recidive vergroten (behoefte-

principe), en de behandeling moet zijn afgestemd op de individuele

eigenschappen van de patiënt (responsiviteitsprincipe). Dit wordt ook

het Risk-Need-Responsivity-model genoemd (RNR).

In het afgelopen decennium is de stap gezet van een voornamelijk op

psychopathologie gerichte benadering naar een op risico gericht

model. Maar is deze WW-invalshoek het ei van Columbus, een pana-

cee voor alle zorgen en problemen? Om die vraag te kunnen beant-

woorden moeten we wat dieper ingaan op de recidive, het recidiveri-

sico en de taxatie of analyse daarvan. Centraal in de WW-methode

staat immers dit recidiverisico. Het taxeren van het recidiverisico en

het vaststellen welke factoren voor een bepaalde patiënt het risico ver-
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hogen, in stand houden of verlagen zijn dientengevolge van cruciaal

belang.

Hoewel ongestructureerde klinische oordelen van bijvoorbeeld psy-

chiaters of psychologen een lage voorspellende waarde kennen, laten

recent uitgevoerde metastudies zien dat ook de huidige gestructu-

reerde risicotaxatie-instrumenten hun beperkingen kennen (Singh &

Fazel 2010; Coid e.a. 2011). Deze instrumenten, die heden ten dage

een belangrijke rol spelen, hebben zeker een meerwaarde en hebben

daarmee het veld van de forensische psychiatrie verder geholpen. De

verwachting is alleen dat nog verdere verbeterwinst van deze instru-

menten beperkt zal zijn – het plafond lijkt bereikt te worden. Het vol-

gende citaat geeft de stand van zaken helder weer:

‘Although risk assessment tools are widely used in clinical and criminal jus-

tice settings, their predictive accuracy varies depending on how they are

used. They seem to identify low risk individuals with high levels of accuracy,

but their use as sole determinants of detention, sentencing, and release is

not supported by the current evidence. Further research is needed to exa-

mine their contribution to treatment and management.’ (Fazel e.a. 2012)

Een van de blijvende problemen is dat uitspraken over groepen niet

een-twee-drie zijn te vertalen naar uitspraken over individuen. Het

individualiseren van de risico-inschatting op grond van uitkomsten

van de risicotaxatie-instrumenten is daarmee niet een eenvoudig te

nemen stap. Zeker voor personen die in de hoogrisicogroep (foren-

sisch psychiatrische patiënten vallen daar vaak onder) terechtkomen.

Met name bij deze ‘high risk’-patiënten blijft het lastig te voorspellen

welke van deze ook daadwerkelijk zullen gaan recidiveren. Voor het

risicomanagement bij afzonderlijke patiënten is een geïndividuali-

seerde risicoanalyse noodzakelijk. Enkel een ‘score’ op een risico-

instrument is onvoldoende om een dergelijke analyse te maken.

Beschermende factoren en Good Lives

Hoewel de invalshoek van het delictrisico en de taxatie niet meer weg

te denken is uit forensisch psychiatrische modellen, is deze dus onvol-

doende voor de inrichting van een adequate forensisch psychiatrische

behandeling. In de afgelopen jaren is de WW-methode dan ook aange-
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vuld met de verwante invalshoeken van het Good Lives Model (GLM)

en van de beschermende (protectieve) factoren. Het GLM richt zich

zowel op het welzijn van de delinquent alsook op de reductie en

beheersing van het recidiverisico. De sterke eigenschappen en capaci-

teiten van het individu staan meer centraal en men focust zich sterk

op het welzijn van de patiënt en zijn primaire levensbehoeften (‘pri-

mary goods’, zie Whitehead e.a. 2007).

De noodzaak hiertoe wordt door de grondleggers van de WW in twijfel

getrokken (Andrews e.a. 2011). Zij vinden dat de Good Lives-

benadering vanaf het begin onderdeel uitmaakte van het RNR-model.

Anderen bestrijden dit gezichtspunt weer en beargumenteren dat deze

aan de positieve psychologie gerelateerde invalshoek wel degelijk een

aanvulling betekent. Hoe dan ook, de Good Lives-benadering en de

modellen waarin protectieve factoren meer centraal staan, beïnvloe-

den het denken over de forensische psychiatrie (Bouman & Bulten

2009). Dat de behandeling gericht is op de te veranderen (dynamische)

risicofactoren (de ‘criminogenic needs’ in het RNR-model) blijft welis-

waar een hoeksteen van de forensisch psychiatrische behandeling,

maar de sterke aandacht voor protectieve factoren, zoals een ‘good

life’, is volgens deze auteurs een relevante aanvulling.

Neurocognitie

De verschuiving in benadering van stoornis naar risico, en van risico

naar protectieve factoren aangevuld met GLM, is niet de enige ontwik-

keling in de forensische psychiatrie. Een recente en relevante invloed

op de psychiatrie in het algemeen en de forensische psychiatrie in het

bijzonder komt voort uit evidentie over de relatie tussen het brein en

het gedrag. Te voorzien valt dat deze neurocognitieve en neurobiologi-

sche invalshoek de forensische psychiatrie sterk raakt of zal gaan

raken, mogelijk in de toekomst aangevuld met onderzoek naar gen-

omgevingsinteracties. Vragen als welke neurobiologische systemen

ten grondslag liggen aan (seksueel) gewelddadig gedrag, psychopathie

en agressie worden steeds vaker gesteld en omgezet in wetenschappe-

lijk onderzoek. Welke psychische disfuncties of deficits zijn dan rele-

vant voor de verklaring van het (individuele) delictgedrag en de

behandeling van forensisch psychiatrische patiënten?
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Buikhuisen en Van Praag waren (beiden op hun eigen wijze) pioniers

op het gebied van neurobiologie, neurocognitie en (forensische) psy-

chiatrie. Van Praag (1997)2 pleit voor de methode van de functionele

diagnostiek, gebaseerd op onderzoek naar neurobiologische determi-

nanten van psychische functies in plaats van indelingen naar verschij-

ningsvormen van ziektes.

Het individuele onderzoek naar deze psychische functies kan prima

worden verricht door middel van neurocognitieve diagnostiek (Egger

e.a. 2009), vooral ook in de forensisch psychiatrische praktijk. Niet de

diagnostische classificaties zijn verklarend voor disfunctioneel en

onaangepast afwijkend gedrag, maar specifieke functiestoornissen zijn

dat daarentegen wel. Forensisch relevant gedrag dat zich kenmerkt

door afwijkingen van een sociale norm kan in dit kader (deels) worden

begrepen door de afwijkende perceptie en verwerking van sociale en

emotionele stimuli. Het gedrag in sociale situaties is mede de resul-

tante van de interactie tussen cognitieve functies van het individu in

relatie tot de context (Egger e.a. 2009).

In neurocognitief/neuropsychologisch onderzoek gaat het voorname-

lijk om de samenhang tussen het functioneren van het brein en

gedrag, onder andere door het onderzoeken van de cognitieve func-

ties. Een indeling die daarbij steeds vaker wordt gebruikt, is het onder-

scheid tussen de zogenoemde ‘cold cognitive functions’ als geheugen

en attentie, veelal samengevat onder executieve functies, en de ‘hot

cognitive functions’, die betrekking hebben op emotieverwerking,

sociale interacties, enzovoort (Egger e.a. 2009). Vooral deze laatste

groep cognitieve functies is ook van belang voor de forensische psy-

chiatrie.

Hoe staat het met de actuele kennis op dit vlak? Is er al een duidelijk

beeld over welke cognitieve functies een rol spelen bij specifieke vor-

men van crimineel gedrag? Wat is er bijvoorbeeld inmiddels bekend

over de cognitieve functies van seksuele delinquenten?

2 Het project ‘Stoornis en risico’ zal vanuit een functioneel diagnostische invalshoek de pro
Justitia-rapportages en de achterliggende modellen in kaart brengen (NIFP/TBS 2010); zie
ook www.efp.nl/efp-projecten/stoornis-en-risico.
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Cognitieve functies: pedofiele daders en zedendelinquenten

In een recente omvangrijke literatuurstudie is getracht de neuropsy-

chologische kenmerken van seksuele delinquenten in kaart te brengen

(Joyal e.a. 2013). De auteurs stuitten daarbij op nogal wat beperkingen.

Van alle studies (113) bleek bijvoorbeeld bijna de helft enkel betrek-

king te hebben op onderzoek naar de relatie tussen intelligentie en

seksueel gewelddadig gedrag. Niet dat intelligentie onbelangrijk is,

maar het gebied van de cognitieve functies omvat veel meer. Slechts in

een minderheid van de studies gaf de onderzoeker aanvullende infor-

matie over de prestaties op individuele neuropsychologische testen en

maakte daarbij tevens gebruik van controlegroepen. Ondanks de con-

clusie van de auteurs dat de kennis op dit terrein nog erg mager is, kon

er toch een aantal (voorlopige) conclusies worden getrokken. Aller-

eerst bleek dat de groep seksuele delinquenten als geheel (waarbij

geen onderscheid tussen subgroepen werd gemaakt) in vergelijking

met de algemene populatie duidelijk cognitieve tekorten vertoonde.

Cognitieve disfuncties op het terrein van aandacht en inhibitie (rem-

ming) kwamen bij seksuele delinquenten veel vaker voor. Het was ook

mogelijk enkele meer specifieke conclusies te trekken. Zo bleek de

cognitieve flexibiliteit van daders van seksuele delicten waarbij het

slachtoffer minderjarig was lager te zijn dan die bij daders bij wie het

delicten met volwassen slachtoffers betrof. Op andere taken (bijvoor-

beeld: ‘verbal fluency’) presteerde deze groep beter. Een andere con-

statering was dat de groep seksuele delinquenten met volwassen

slachtoffers op het gebied van inhibitie en ‘verbal deficits’ gemiddeld

niet anders presteerden dan de groep daders van niet-seksuele delic-

ten. Hierbij dringt zich volgens de auteurs de vraag op of en hoe neu-

ropsychologisch onderzoek kan bijdragen aan het vinden van functio-

neel psychologische verschillen tussen primair antisociale en primair

deviante seksuele delinquenten.

Hoewel de richting van het neurocognitieve onderzoek veelbelovend

is, moet er volgens Joyal e.a. (2013) nog veel onderzoek plaatsvinden

om nog beter te kunnen differentiëren in cognitieve, psychische func-

ties tussen en ook binnen groepen. Daarnaast is er behoefte aan valide

instrumenten, waarbij ook de ecologische validiteit is aangetoond, dat

wil zeggen de mate waarin de onderzoeksresultaten uit een onderzoek

overeenkomen met de alledaagse praktijk.
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Een conclusie zoals hierboven is getrokken, kan ook gelden voor

andere delictgroepen en specifiek omschreven forensisch psychiatri-

sche populaties. Geweldsdelinquenten, met instrumenteel of reactief

agressief (delict)gedrag, brandstichters, vermogensdelinquenten,

maar ook bijvoorbeeld patiënten met psychopathie. Overal zal de con-

clusie zijn dat meer wetenschappelijke kennis over cognitieve functies

en psychologische disfuncties van groot belang is, maar dat die kennis

vooralsnog beperkt is. Tegen deze achtergrond is in de Pompestich-

ting3 de eerste versie van een neurocognitieve testbatterij (For-

MINDS4) ontwikkeld en in samenwerking met het NIFP/Pieter Baan

Centrum wordt aan de validering gewerkt. Op deze ontwikkeling gaan

we in de loop van dit artikel verder in.

Gestandaardiseerd (forensisch) neuropsychologisch onderzoek

ForMINDS is een neurocognitieve testbatterij met naast algemene ook

specifiek voor de forensische psychiatrie ontwikkelde taken. Waarom

is er gekozen voor deze specifieke forensische taken en is er geen

gebruik gemaakt van de voorhanden zijnde algemene neuropsycholo-

gische testbatterijen, batterijen die zijn ontwikkeld voor de algemene

psychiatrie en bijvoorbeeld het veld van revalidatie? De reden daar-

voor is dat veel van deze instrumenten te weinig betrekking hebben op

forensisch relevante functiegebieden: impulsiviteit, inhibitie, verwer-

king van (affectieve) informatie, aandacht, leergedrag, morele ontwik-

keling, (impliciete5) attitudes en cognities, enzovoort. Daarom zijn op

grond van literatuuronderzoek taken in de batterij opgenomen die

pretenderen deze functiegebieden in kaart te brengen.

De huidige batterij (ForMINDS 1.0) richt zich dan ook op impulsiviteit,

aandacht, executieve functies, het kunnen maken van gedragsaanpas-

singen op basis van verschillende vormen van leren, emotioneel func-

tioneren en sociale informatieverwerking. Daarnaast worden impli-

ciete associaties met betrekking tot geweld, seksualiteit (kinderen en

volwassenen) en op termijn ook alcohol en drugs vastgesteld. Daarbij

is als uitgangspunt genomen dat taken toepasbaar moesten zijn bij

3 Bij de uitvoering daarvan wordt samengewerkt met FPC Oldenkotte en het NIFP/PBC.
4 ForMINDS (Von Borries & Bulten 2010): een forensisch psychiatrische testbatterij, deels

gebaseerd op MINDS, met daarin onder andere specifiek voor de forensische psychiatrie
ontwikkelde taken, zie www.mindsware.nl.

5 Associaties die automatisch, deels onbewust en niet te onderdrukken zijn.
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verschillende subgroepen (delicttype en/of stoornis). Veel van het hui-

dige onderzoek op dit terrein heeft immers vaak betrekking op slechts

enkele neurocognitieve variabelen in relatie tot vaak maar een beperkt

aantal groepen proefpersonen. De testbatterij moest dit probleem

trachten te vermijden. Daar komt nog bij dat veel van de transdiagnos-

tische, forensisch relevante functiegebieden dimensioneel van aard

zijn en in meer of mindere mate in veel verschillende subgroepen voor

kunnen komen.

Een voorbeeld van een taak uit de testbatterij is de Impliciete Associatie Test

(IAT). Bij deze cognitieve reactietaak wordt gevraagd om twee concepten

aan elkaar te koppelen (bijvoorbeeld volwassenen en seks, kinderen en niet-

seks). Impliciet wil zeggen dat men ernaar streeft iets te meten zonder dat

de patiënt precies weet wat we meten. Deze mentale associaties zijn der-

mate sterk dat ze opereren zonder bewustzijn, intentie of controle. Hoe ster-

ker iemand twee concepten met elkaar associeert, des te makkelijker is het

om te reageren alsof ze één categorie vormen en des te sneller is iemand

met categoriseren (hoe minder sterk geassocieerd, hoe trager men kan

categoriseren). De reactietijd is dus een indicatie van de sterkte van asso-

ciatie.

In het voorbeeld hierboven geven de witte woorden aan voor welke catego-

rieën op de linker- of rechterknop gedrukt moet worden. De rode woorden
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en plaatjes zijn de stimuli waarop gereageerd moet worden. De twee boven-

ste plaatjes geven de compatibele condities weer (waarbij met de linker

knop gereageerd moet worden op volwassen en seksueel, en met de rechter

knop op kind en niet seksueel), de twee onderste de incompatibele conditie

(waarbij met de linker knop gereageerd moet worden op kind en seksueel,

en met de rechter op volwassen en niet seksueel). Berekend wordt de

gemiddelde reactiesnelheid voor alle compatibele en voor alle incompatibele

reacties. Deze worden vervolgens met elkaar vergeleken om erachter te

komen waarop iemand sneller kan reageren, in andere woorden, welke

associatie sterker is. Voor meer voorbeelden zie https://implicit.harvard.edu/

implicit/netherlands/.

Hoewel in de batterij ook enkele self-report vragenlijsten zijn opgeno-

men over bijvoorbeeld agressie en empathie, is het grootste deel van

de gedragstaken indirect en impliciet. De beperkingen die kleven aan

zelfrapportage kunnen zo deels worden voorkomen. Ook is het daar-

door mogelijk om informatie gebaseerd op self-report te vergelijken

met deze meer impliciete meting. De combinatie van neurocognitieve

informatie met informatie uit andere bronnen zou moeten resulteren

in praktisch toepasbare (neurocognitieve) profielen.

Een voorbeeld: als bij een pedofiele dader is vastgesteld dat de (eenzij-

dige) seksuele preoccupatie met en belangstelling voor kinderen sterk

lijkt op grond van impliciete metingen, self-report en/of ander onder-

zoek, kan op grond van de testbatterij een inschatting worden

gemaakt van de mate van impulsiviteit, vermogen tot inhibitie, de

wijze waarop sociale en emotionele informatie wordt verwerkt en de

morele ontwikkeling. De dimensioneel vastgestelde (neuro)cognitieve

functies kunnen bij de ene patiënt wijzen op protectieve factoren (ver-

mogen tot inhibitie in combinatie met een adequate informatiever-

werking en prosociale morele ontwikkeling), terwijl het vermogen tot

inhibitie en zelfregulatie bij een andere patiënt met tekorten in de

emotionele, sociale informatieverwerking en morele ontwikkeling dit-

zelfde vermogen tot inhibitie en zelfregulatie het risico verhoogt

omdat het bijdraagt aan bijvoorbeeld instrumenteel agressief gedrag

(agressie om een bepaald doel te bereiken, niet als reactie op bijvoor-

beeld frustratie).

Dit voorbeeld maakt ook duidelijk dat cognitieve prestaties niet geïso-

leerd bekeken moeten worden. Een impliciet vastgestelde interesse
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voor seksgerelateerde cognities bij kinderen hoeft niet te betekenen

dat er vanzelfsprekend ook pedoseksuele delicten worden gepleegd.

Veel mensen die deze voorkeuren hebben, plegen waarschijnlijk geen

delicten in deze sfeer. Enkel in samenhang met bijvoorbeeld een

sterke mate van impulsiviteit, tekortschietende vaardigheden ten aan-

zien van moreel redeneren en hyperseksualiteit is de kans op dergelijk

pedoseksueel delictgedrag waarschijnlijk vergroot.

Maar niet alleen over het risico en de behandeling die nodig is om dit

risico terug te brengen, kunnen zo mogelijk uitspraken worden

gedaan. Het in kaart brengen van het leervermogen van de patiënt, het

vermogen tot aandacht en planning, het leren van straf versus belo-

ning, enzovoort, zou ook kunnen leiden tot een voor de behandeling

waardevol cognitief profiel ten aanzien van responsiviteit.

Stop-taken zijn bedoeld om het vermogen tot inhibitie van motorische reac-

ties te bepalen. Hierbij worden visuele reactiesignalen gepresenteerd (pijl

naar links of rechts in het voorbeeld), die af en toe – na een korte pauze en

op toevallige momenten – gevolgd worden door een stopsignaal (stopbord

en akoestisch signaal) dat aangeeft dat men de reactie moet afbreken. Door

de lage frequentie van de stopsignalen is men op de reactie gericht en niet

het inhouden ervan. Men spreekt daarom ook van het inhiberen van een

lopend respons.

Door de uitstelperiode van het stopsignaal systematisch te variëren kan men

de individuele stopperiode bepalen (de periode waarbij iemand 50% van de

gevallen correct kan inhiberen, noemt men de individuele stopsignaal-tijd).
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Neurocognitieve modellen: plussen en minnen

Het uiteindelijke doel is om individuele delinquentenprofielen te kun-

nen vaststellen op grond van een gedegen gedragsanalyse en assess-

ment gebaseerd op bewezen neurocognitieve modellen. In het gebied

tussen de wijze waarop een stoornis, een aandoening of gestoord

gedrag zich aan ons presenteert (fenotype) en de genetische grondslag

daarvoor (genotype) worden profielen gebaseerd op meetbare onder-

liggende cognitieve/neuropsychologische variabelen (endofenotype),

die te zijner tijd mogelijk ook kunnen worden aangevuld met neurofy-

siologische, neuroanatomische en/of endocrinologische6 informatie.

Dit gebeurt dan wel op grond van deze theoretische modellen. Er

wordt zo een brug geslagen tussen de zich snel ontwikkelende kennis

over het functioneren van het brein in relatie tot de omgeving en het

feitelijke gedrag van de patiënt in de dagelijkse forensische zorgprak-

tijk. De kloof tussen dit type theoretisch onderzoek en de klinische

praktijk wordt daardoor kleiner. Maar zoals gezegd is dit het uiteinde-

lijke doel; de weg daarnaartoe is nog lang. Het transdiagnostisch den-

ken dat aan deze ontwikkeling ten grondslag ligt, staat overigens op

vele terreinen in de belangstelling (Buckholtz & Meyer-Lindenberg

2012).

De neurocognitieve aanvulling die de testbatterij biedt op het

bestaande assessmentinstrumentarium kan prima aansluiten bij de

WW-methode en de meer recente ontwikkelingen op het gebied van

Good Lives en de protectieve factoren.

Ook in de praktijk van de dagelijkse forensische zorg zal kennis over

cognitieve functies van patiënten relevant zijn. Door het begrijpen van

problematisch gedrag in termen van cognitieve problemen kan het

personeel ook inspelen op de cognitieve tekorten van die bepaalde

patiënt. Gedragspatronen worden inzichtelijker. Deze neuropsychia-

trische kennis over het individu kan worden gebruikt voor het ontwik-

kelen van een meer specifieke behandeling, rekening houdend met de

specifieke tekortkomingen en vaardigheden van een patiënt. Deze is

dan niet enkel gebaseerd op de psychiatrische stoornis van de patiënt

en het recidiverisico, maar ook op de cognitieve capaciteiten en de

functionaliteit van de onderliggende neuronale circuits.

6 Endocrinologie is een vakgebied dat zich bezighoudt met zowel het normaal functioneren
als verstoringen van de endocriene organen (organen van het lichaam die hormonen pro-
duceren).
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Ook farmacologische interventies kunnen op termijn mogelijk profite-

ren van genetische, neurobiologische of cognitieve informatie over de

patiënt. Deze informatie kan mogelijk ondersteunend zijn bij de voor-

spelling bij welke patiënt met welke aandoening welke vorm van

medicatie het meest effectief is (Holsboer 2008).

Stand van zaken

Inmiddels is de gehele testbatterij (inclusief diagnoses, demografische

gegevens, PCL-R-scores (indien van toepassing), gedragsmaten met

betrekking tot agressie en incidenten, en gegevens over risicotaxatie-

instrumenten) afgenomen bij 120 forensisch psychiatrische patiënten,

bijna 60 gedetineerden met een antisociaal profiel en 65 ‘gezonde con-

troles’.

De start is gemaakt, maar er moet nog veel gebeuren. Taken zullen in

de toekomst worden aangepast, vervangen of vernieuwd. De norme-

ring van de verschillende onderdelen zal veel aandacht behoeven. De

zogenoemde ‘ecologische validiteit’ zal bij alle onderdelen nadrukke-

lijk moeten worden onderzocht. In welke mate zijn de prestaties op de

taken predictief valide voor gedrag en functioneren in het dagelijkse

leven? Daarnaast is bijvoorbeeld voor een poliklinische toepassing een

inperking van de huidige testbatterij in tijd noodzakelijk. Maar dit is

nog niet alles. Een testbatterij is niet alleen van belang voor het

beschrijven van delinquentenprofielen en het indiceren van een risi-

coverminderende behandeling, maar ook voor het meten of monito-

ren van behandeleffect (ROM: Routine Outcome Monitoring). Van veel

onderdelen van de testbatterij is niet bekend of ze voldoende sensitief

zijn om behandeleffecten te monitoren, waarbij moet worden opge-

merkt dat er in de forensische psychiatrie sowieso nog maar weinig

instrumenten zijn om deze behandelevaluaties op betrouwbare en

valide wijze vorm te geven.

Tot slot

Neurobiologisch en neurocognitief onderzoek zijn niet meer weg te

denken in het onderzoek binnen de forensische psychiatrie. De verta-

ling van deze resultaten in de uitbreiding van het reguliere assessment
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is een kwestie van tijd. De ontwikkeling van de uitgebreide testbatterij

ForMINDS 1.0 is een poging om de brug te slaan tussen het neurobio-

logische en neurocognitieve onderzoek en de forensisch psychiatri-

sche praktijk. Of dit ook de voorbode is van een daadwerkelijke, fun-

damentele paradigmaverschuiving of een aanvulling op de huidige

benadering moet worden afgewacht. Maar de ontwikkelingen op het

neurocognitieve en neurobiologische gebied zullen zeker hun sporen

nalaten. Onderzoek zal leiden tot verdere theorievorming. Theorievor-

ming over de relatie tussen brein en gedrag. Theorievorming die op dit

moment node wordt gemist (zie Philipse 2005). Deze neuroforensi-

sche theorie zal zich richten op de ontwikkeling van een samenhan-

gend stelsel van modellen en theorieën, waarbij in de forensische psy-

chiatrie dynamische interactie tussen genetica, brein, (antisociaal)

gedrag, delictrisico en de context, de omgeving, centraal zal staan. De

WW-invalshoek en de Good Lives-benadering zullen samen met deze

neurocognitieve invalshoek dan meer zijn dan de som der delen.
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Langdurig extramuraal toezicht op
zedendelinquenten

H.J.M. Schönberger *

Toezicht op justitiabelen buiten de muren van een penitentiaire

inrichting of tbs-instelling heeft al lange tijd de aandacht. Verschil-

lende beleidsmaatregelen waren of zijn gericht op het toezicht houden

van justitiabelen terwijl zij in de maatschappij verblijven. Deze betref-

fen een alternatief voor intramuraal verblijf, zoals elektronisch huisar-

rest en voorwaardelijke sancties. Ook is het mogelijk dat justitiabelen

voorafgaand aan het einde van hun detentie onder voorwaarden in de

maatschappij verblijven, bijvoorbeeld bij vormen van verlof voor tbs-

gestelden of bij de voorwaardelijke invrijheidstelling voor

gedetineerden. In de laatste jaren zijn in Nederland de wettelijke

kaders verruimd om steeds langer toezicht te kunnen houden, indien

de noodzaak daartoe aanwezig wordt geacht. Recent is toezicht op jus-

titiabelen buiten de muren opnieuw actueel. Zo heeft het ministerie

van Veiligheid en Justitie (hierna: het ministerie plannen aangekon-

digd om elektronische detentie (opnieuw) als alternatief voor detentie

te introduceren, en is er een wetsvoorstel in de maak om (zeer) lang-

durig toezicht na afloop van een straf of maatregel mogelijk te maken.1

In het voorliggende artikel wordt nader ingegaan op deze laatste voor-

genomen maatregel.

Het regeerakkoord uit 2010 vermeldt dat de maatregel tot ‘permanent

toezicht’ zich in eerste instantie richt op zedendelinquenten die een

tbs-behandeling hebben afgerond. In de periode hierop volgend is de

beoogde doelgroep uitgebreid naar zedendelinquenten die een gevan-

genisstraf hebben uitgezeten en zoals het conceptwetsvoorstel uit

maart 2012 toont, omvat het ook geweldsdelinquenten uit de tbs. Naar

verwachting zal medio 2013 mede naar aanleiding van de feedback uit

de consultatieronde een aangepast wetsvoorstel worden ingediend.

* Drs. Hanneke Schönberger was tot medio februari 2013 werkzaam bij het WODC als junior
onderzoeker.

1 Wetsvoorstel ‘Langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking’ – consulta-
tieversie maart 2012.
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De juridische vormgeving en de doelgroep van de maatregel tot lang-

durig (reclasserings)toezicht zullen dan nader zijn bepaald.

Met deze maatregel in het vooruitzicht heeft het ministerie het WODC

gevraagd om in een aantal zaken inzicht te geven met als doel te

komen tot een verantwoorde juridische vormgeving en inhoudelijke

invulling van het langdurige extramurale toezicht. Het nut van de

invoering van de maatregel is geen onderwerp van onderzoek geweest.

In een eerste onderzoek is door het WODC uiteengezet op welke wijze

in landen als Duitsland, Engeland en Canada juridische kaders voor

langdurig extramuraal toezicht zijn vormgegeven, met name voor de

populatie zedendelinquenten. Daarnaast was er behoefte aan inzicht

in de achtergrondkenmerken van uitgestroomde tbs-gestelden met

een zedendelict als indexdelict, aangezien dit de initiële doelgroep

was. De uitgevoerde onderzoeken richtten zich om die reden dan ook

op zedendelinquenten. Dit artikel weidt met name uit over het derde

en laatste literatuuronderzoek naar uiteenlopende aspecten die van

belang kunnen zijn bij het invullen van het extramurale toezicht en

biedt een korte samenvatting van de belangrijkste resultaten en con-

clusies.2

Het bedoelde literatuuroverzicht beschrijft wat er op basis van recent

wetenschappelijk onderzoek bekend is over de effectiviteit3 (in termen

van recidivevermindering) van verschillende vormen van toezicht op

justitiabelen. Vormen van toezicht omvatten zowel toezichtpro-

gramma’s die extramuraal plaatsvinden, alsook wetgeving die het

houden van toezicht mogelijk maakt (zoals locatie- en contactverbo-

den of wetgeving gericht op publieksnotificatie, registratie en woon-

restricties voor zedendelinquenten). Ook is er in het rapport aandacht

besteed aan wat de veronderstellingen zijn van deze vormen van toe-

zicht (wat is het idee achter een maatregel, waarom zou deze een reci-

divereducerend effect hebben bij deze doelgroep?). Met dit onderzoek

is voortgebouwd op kennis uit voorgaande WODC- rapporten over de

2 Voor een meer uitgebreide uiteenzetting van de resultaten en specifieke literatuurreferen-
ties wordt verwezen naar de originele publicaties van het WODC (Schönberger & De
Kogel 2011, 2012; Van der Horst e.a. 2012).

3 In het rapport (Van der Horst e.a. 2012) is een gradatie in uitkomsten ten aanzien van
effectiviteit aangebracht, waarbij gebruikgemaakt is van een indeling met vier categorieën:
What works, What doesn’t work, What’s promising en What’s unknown (Farrington 2003;
Sherman e.a. 1997). Kort gezegd gaat het respectievelijk om wat effectief is gebleken en
wat niet en wat veelbelovend is of nog onbekend (dat wil zeggen: nog niet effectief geble-
ken door onvoldoende studies of tegenstrijdige uitkomsten). Vaak betreft de uitkomstmaat
recidive in het algemeen, en is niet nader gespecificeerd naar de ernst en aard ervan.
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effectiviteit van toezicht (Kogel & Nagtegaal 2008; Van Gestel

e.a. 2006).

Effectiviteit van toezichtprogramma’s voor zedendelinquenten

De belangrijkste conclusies ten aanzien van buitenlands onderzoek

naar de effectiviteit van extramurale toezichtprogramma’s voor zeden-

delinquenten zijn hieronder kort weergegeven. De meeste pro-

gramma’s worden toegepast binnen een juridisch kader. Er is in de

eerste plaats wetenschappelijke ondersteuning voor de effectiviteit

van programma’s die psychologische behandeling bieden in de gevan-

genis met hierop volgend toezicht en nazorg in de maatschappij en

voor gespecialiseerde psychologische behandelprogramma’s in het

kader van reclasseringstoezicht. Daarnaast blijkt libidoremmende

medicatie als onderdeel van reclasseringstoezicht veelbelovend wat

betreft het verminderen van het recidiverisico bij zedendelinquenten

gediagnosticeerd met hyperseksualiteit of parafilieën. Verder lijkt het

specifieke programma Circles of Support and Accountability (COSA),

dat zich richt op een combinatie van sociale ondersteuning en sociale

controle, effectief bij specifiek zedendelinquenten met een hoog reci-

diverisico. Bovendien blijkt dat toezichtprogramma’s waarin alleen

een sterke nadruk op controle ligt niet effectief zijn wat betreft het

bewerkstelligen van recidivevermindering. Dat geldt ook voor pro-

gramma’s als onderdeel van gespecialiseerd reclasseringstoezicht voor

zedendelinquenten waarbij de nadruk vooral op intensieve controle

ligt. Er is wél ondersteuning voor de effectiviteit van extramurale toe-

zichtprogramma’s die bestaan uit een combinatie van elementen van

controle en elementen van begeleiding, behandeling of sociale steun.

De kennis over effectieve toezichtprogramma’s voor zedendelinquen-

ten groeit. Aan de andere kant zijn er veel zaken die het trekken van

harde en eenduidige conclusies over de effectiviteit van toezichtpro-

gramma’s en -elementen bemoeilijken. Zo ontbreekt bij veel indivi-

duele toezichtprogramma’s effectonderzoek met een design van hoge

kwaliteit (een experimenteel of quasi-experimenteel onderzoek).

Daarnaast is in onderzoek vaak geen aandacht voor de interactie-

effecten tussen programma-elementen, terwijl deze elkaars effect op

recidive wel kunnen beïnvloeden. Tot slot is er nog weinig bekend

over de vraag welke elementen ervoor zorgen dat het toezicht bij
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bepaalde subgroepen zedendelinquenten wel werkt of niet werkt. In

de literatuur wordt het belang van het maken van onderscheid in sub-

groepen binnen een populatie zedendelinquenten steeds meer onder-

kend, bijvoorbeeld voor zedendelinquenten met een verstandelijke

beperking (Lindsay e.a. 2011; Van den Berg & Brand 2008), zedendelin-

quenten met minderjarige slachtoffers (Harris & Hanson 2004) en

zedendelinquenten die naast zedendelicten ook andere delicten ple-

gen (Vess & Skelton 2010). Het bewust zijn van deze verschillen in

effecten voor subgroepen kan helpen om de benodigde zorg en de

intensiteit van het langdurige (reclasserings)toezicht beter op maat

vast te stellen.

Veronderstellingen bij effecten van toezichtprogramma’s

In het rapport is ook zicht gegeven op wat de veronderstellingen zijn

die ten grondslag liggen aan de werking van het toezicht. Het feit dat

verondersteld wordt dat het toezicht werkt, biedt nog geen garantie

voor een daadwerkelijk recidiveverminderend effect. Dit laatste zal

moeten blijken uit effectonderzoek. Uit de literatuur bestudeerd in dit

onderzoek komt een aantal ‘veronderstelde werkzame mechanismen’

van vormen van toezicht naar voren. Zo is behandeling vaak onderdeel

van toezichtprogramma’s voor zedendelinquenten. Verondersteld

wordt dat deze recidive vermindert doordat zij ingrijpt op verandering

van gedrag dat eerder leidde tot delictgedrag. Uitkomsten van recente

meta-analyses ondersteunen de effectiviteit van cognitief gedragsthe-

rapeutische behandeling en farmacologische behandeling. Ook is de

overtuiging dat een effectieve behandeling zich zou moeten richten op

criminogene/dynamische factoren (needs) en aansluiting vindt bij het

leervermogen en de kenmerken van de zedendelinquent (responsi-

vity). Ook het doorlopend motiveren van de delinquent om te partici-

peren in de behandeling en het toezicht blijkt een belangrijke voor-

waarde.

De overige te onderscheiden mechanismen hebben betrekking op de

directe omgeving van zedendelinquenten. Het gaat over de volgende

aspecten.

Een actieve bijdrage van professionals bij het ondersteunen van de

resocialisatie bijvoorbeeld zou bijdragen aan recidivevermindering.

Een goede re-integratie kan sociale isolatie en instabiele levensom-
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standigheden helpen verminderen of voorkomen en daarmee moge-

lijk het delictrisico verminderen. Recent onderzoek laat zien dat goede

huisvesting, werk en sociale inbedding voor zedendelinquenten bij re-

integratie van belang zijn. Zedendelinquenten die dit ontbeerden,

recidiveerden meer. Daarnaast zijn er uit verschillende literatuurbron-

nen aanwijzingen dat de wijze waarop de professionals invulling geven

aan de zogeheten werkalliantie van belang is voor de mate waarin de

doelstellingen van het toezicht worden bereikt. Bovendien zou ook het

samenwerken tussen professionals (waarbij men onder meer informa-

tie deelt) ervoor zorgen dat toezicht beter wordt vormgegeven en

– indien nodig – tijdig kan worden ingegrepen. Een ander type veron-

dersteld mechanisme voor effectief toezicht is het monitoren van

gedrag en bewegingen. Elektronisch toezicht blijkt een aanvulling te

kunnen zijn die kan bijdragen aan effectief toezicht, maar kan op zich-

zelf niet voorkomen dat iemand terugvalt in delictgedrag. In een aan-

tal andere landen wordt een polygraaf4 ingezet om zedendelinquenten

te controleren. Er zijn aanwijzingen dat de delinquent meer informatie

verstrekt (mogelijk aangewakkerd door het geloof in het instrument),

maar niet dat dit een effect heeft op terugval in delictgedrag. In Neder-

land is er discussie over de betrouwbaarheid en ethische aanvaard-

baarheid van de inzet van de polygraaf bij de behandeling van en het

toezicht op zedendelinquenten. Tot slot is een laatste onderscheiden

verondersteld mechanisme voor effectief toezicht het gebruikmaken

van de sociale omgeving voor zowel ondersteuning als sociale controle.

Het genoemde COSA-programma is hier een voorbeeld van.

Nederlandse initiatieven

Op de meeste van de elementen die op basis van resultaten uit buiten-

lands onderzoek effectief of veelbelovend gebleken zijn of als werk-

zaam worden verondersteld, zijn in Nederland activiteiten ontplooid.

Elementen van behandeling als cognitieve gedragstherapie en libido-

remmende medicatie behoren ook in Nederland tot het behandelaan-

bod voor (subgroepen) zedendelinquenten. De laatste jaren zijn er

diverse Nederlandse initiatieven van samenwerking met andere instel-

4 De polygraaf, in de volksmond ook wel leugendetector genoemd, is een instrument waar-
mee fysiologische reacties zoals de huidweerstand kunnen worden geregistreerd. Er wordt
verondersteld dat op basis van geregistreerde fysiologische reacties bij (controle)vragen
kan worden bepaald of een delinquent al dan niet de waarheid spreekt.
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lingen om een meer sluitend geheel van toezicht te maken. Er zijn bij-

voorbeeld landelijke convenanten ingevoerd voor de samenwerking

tussen geestelijke gezondheidszorg (ggz), politie, reclassering en

forensisch psychiatrische centra (fpc’s). Ook randvoorwaarden, zoals

de kwaliteit van de werkalliantie, het toezicht op maat en de professio-

nalisering van de toezichthouder, zijn van belang voor het slagen van

toezicht. In de laatste jaren is daartoe het gestructureerd beslissen en

methodisch werken binnen de reclassering vormgegeven. Omdat er in

Nederland nog weinig effectonderzoek naar deze vormen van toezicht

is uitgevoerd, is (vooralsnog) niet duidelijk in hoeverre de genoemde

activiteiten in de praktijk ook het gewenste effect op recidive bereiken,

mede gezien de knelpunten in de uitvoering die reeds in evaluatieon-

derzoek zijn geconstateerd.

Effectiviteit van en veronderstellingen bij wetgeving gericht op
zedendelinquenten

Het rapport geeft eveneens een overzicht van onderzoek naar de effec-

tiviteit van wetgeving uit de Verenigde Staten en Engeland, specifiek

gericht op vermindering van recidive door zedendelinquenten, zoals

registratie-, notificatie- en woonplaatsrestrictiewetgeving. De vraag-

stukken rond de effecten van deze wetgeving zijn, vanwege enige over-

eenkomsten en verschillen met het conceptwetsvoorstel ‘Langdurig

toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking’ en andere

Nederlandse vormen van toezicht (pilots informatievoorziening en

locatie- en gebiedsverboden), ook voor de invulling van langdurig toe-

zicht in Nederland relevant. Het is zinvol kennis te nemen van effecten

en bijeffecten uit buitenlands onderzoek, omdat dit behulpzaam kan

zijn om in Nederland te komen tot de meest kansrijke uitwerkingen in

de praktijk van de voorgenomen wetswijzigingen en maatregel.

Hieronder zijn de belangrijkste conclusies weergegeven. Een alge-

meen punt dat in veel van de onderzoeken terugkomt, is dat het effect

van de juridische modaliteiten genuanceerder is dan vaak veronder-

steld wordt en dat dit effect sterk afhankelijk lijkt te zijn van de manier

waarop de wetgeving in de praktijk wordt uitgewerkt en vormgegeven

(bijvoorbeeld inzetten als generieke dan wel specifieke maatregel).

Van registratie en notificatie wordt verondersteld dat kennis bij offici-

ele instanties en de burger over de verblijfplaats en identiteit van een
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zedendelinquent ertoe leidt dat door vroegtijdige signalering door

instanties of burgers delictgedrag voorkomen kan worden. Daarnaast

wordt verondersteld dat zedendelinquenten, doordat ze weten dat de

omgeving genotificeerd is over hun verleden, door vrees voor ontdek-

king en/of schaamte ervan worden weerhouden opnieuw een zeden-

delict te plegen. Uit het besproken effectonderzoek blijkt dat in het

algemeen registratie van zedendelinquenten geen effect heeft op reci-

dive van geregistreerde zedendelinquenten. Wel zijn er aanwijzingen,

al zijn het nog prille, dat bij geregistreerde zedendelinquenten uit de

hoogste delictrisicocategorie registratie- en notificatiewetgeving

mogelijk bijdraagt aan vermindering van het recidiverisico. Cruciaal is

wel dat de informatie in registratiesystemen bijgehouden (kan) wor-

den om optimaal toezicht te kunnen houden op geregistreerde zeden-

delinquenten. Er zijn tot slot aanwijzingen uit een nog zeer klein aan-

tal onderzoeken dat registratiewetgeving wel een generiek preventief

effect heeft op de prevalentie van zedendelicten in de algemene popu-

latie. Potentiële zedendelinquenten zouden hierdoor worden weer-

houden van het plegen van een (eerste) zedendelict.

Voor de invulling van langdurig toezicht is relevant dat er voor

publieksnotificatie als generieke maatregel geen aanwijzingen zijn

voor effectiviteit wat betreft vermindering van recidive van veroor-

deelde zedendelinquenten. Wel zijn er aanwijzingen, al is het op basis

van zelfrapportage, voor negatieve bijeffecten daarvan op de re-inte-

gratie van zedendelinquenten. Beperkte notificatie aan het publiek,

zoals dit in Engeland is onderzocht in pilotstudies, lijkt minder nega-

tieve bijeffecten met zich mee te brengen. Hetzelfde geldt voor selec-

tieve notificatie aan professionele instanties die zich bezighouden met

toezicht (reclassering) of openbare orde (gemeente en politie). In

Engeland wordt dit toegepast door MAPPA5 en in Nederland in diverse

pilots. Over het effect van deze laatste twee vormen van beperkte en

selectieve notificatie op (vermindering van) recidive van zedendelin-

quenten is echter nog weinig bekend.

5 Multi-Agency Public Protection Arrangements (MAPPA) zijn regionale stuurgroepen
waarin de reclassering, politie en het gevangeniswezen zitting hebben. Daarnaast kunnen,
afhankelijk van de casus, organisaties zoals de sociale dienst, hulpverlenings- en huisves-
tingsorganisaties en uitzendbureaus in deze stuurgroepen worden betrokken. De organi-
saties werken nauw samen en hebben gedeelde verantwoordelijkheid bij het uitvoeren
van risicotaxatie en het leveren van risicomanagementplannen bij het toezicht (Wood &
Kemshall 2007, 2010).
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Tot slot wordt in het geval van woonplaatsrestrictie voor zedendelin-

quenten verondersteld dat deze mogelijkheden tot contact tussen hen

en potentiële slachtoffers inperkt en dat daardoor het risico van reci-

dive met een seksueel delict wordt verkleind. In Nederland beogen

contact- of locatieverboden, waaronder gebieds- en provincieverbo-

den – alhoewel vaak gericht op een bredere doelgroep dan zedendelin-

quenten –, eenzelfde effect. Met het oog op langdurig toezicht op

zedendelinquenten is relevant dat er in wetenschappelijk onderzoek

geen aanwijzingen gevonden zijn voor de effectiviteit van woonplaats-

restrictiewetgeving wat betreft het terugdringen van recidive van ver-

oordeelde zedendelinquenten in de Verenigde Staten (het enige land

waar deze wetgeving is ingevoerd). Ook lijkt deze wetgeving in de

praktijk moeilijk handhaafbaar, doordat de controle op verboden om

uiteenlopende reden niet toereikend is.

Overige aandachtspunten bij de invulling van (langdurig) toezicht

Bij het nader vormgeven van de voorgenomen maatregel kan het over-

zicht van het onderzoek dat door het WODC is beschreven, worden

gebruikt om eventuele nuanceringen aan te brengen. Onderstaande

aandachtspunten uit de literatuur zijn daarbij eveneens van belang.

Proportionaliteit

Een eerste aandachtspunt bij het invullen van langdurig toezicht is de

balans tussen het belang van de maatschappij en die van de delin-

quent. Een aspect daarbij is de proportionaliteit van de vrijheidsbe-

perking. Indien de vrijheidsbeperking of het toezicht ingrijpender is of

langduriger wordt ingezet dan nodig gezien het feitelijke delictrisico

en de aard en ernst van het gepleegde delict van de delinquent, dan is

er sprake van een onterechte inbreuk op de vrijheid van de delin-

quent. Daarmee komt de legitimering van de vrijheidsbeperking in het

gedrang. In de laatste tien jaar is in veel (Europese) landen de wet-

geving ten aanzien van straffen en maatregelen voor zeden- en

geweldsdelinquenten strenger geworden (De Kogel e.a. 2006; Schön-

berger & De Kogel 2011). Ook in Nederland zijn recent maatregelen

ingevoerd of gepland die verdere vrijheidsbeperkingen dan wel lang-

duriger toezicht mogelijk maken. Gelijktijdig met deze ontwikkeling
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groeit ook de aandacht voor de rechtspositie van (zeden)delinquenten

en de mogelijke mensenrechtelijke en ethische bezwaren van deze

steeds verdergaande straffen en maatregelen (Boone 2012; Garland

2001; RSJ 2012; Vess 2011). Ook bij langdurig toezicht, zoals bedoeld in

de voorgestelde gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maat-

regel na afloop van de straf of tbs-maatregel, blijft de discussie over

proportionaliteit relevant. In een aantal landen is om verschillende

redenen (vanwege de hoge kosten van detentie of vanwege de

genoemde ethische bezwaren wat betreft de proportionaliteit) gezocht

naar alternatieven voor langdurige detentie, zoals toezicht in de maat-

schappij. In Nederland zou langdurig toezicht bijvoorbeeld een bij-

drage kunnen leveren aan een snellere door- en uitstroom uit het fpc,

zodra het recidiverisico tot een (voor de maatschappij) aanvaardbaar

niveau is verminderd. Voorwaarde is dan dat de invulling van het toe-

zicht voldoende adequaat is en wordt uitgevoerd voor een verant-

woord verblijf in de maatschappij.

Maatwerk

Een tweede aandachtspunt dat in de literatuur naar voren komt, is het

belang van maatwerk bij toezicht op zedendelinquenten. Steeds vaker

wordt de mate van restrictie of begeleiding gekoppeld aan de hoogte

van het ingeschatte delictrisico. In de literatuur wordt gewezen op het

belang van het betrouwbaar en valide inschatten van dit delictrisico.

Er wordt benadrukt dat (1) empirisch onderbouwde werkwijzen

gebruikt dienen te worden bij de risicotaxatie en (2) vergelijking moet

plaatsvinden met recidivecijfers van specifieke subgroepen. Beide

punten zijn echter niet zonder discussie. In de recente literatuur is

men kritisch over de kracht van de uitkomsten van dergelijke instru-

menten om belangrijke beslissingen ten aanzien van vrijheidsbeper-

king te nemen. De kans op foute beslissingen is niet uit te sluiten

doordat het risico mogelijk overschat wordt (meta-analyse van Fazel

e.a. 2012). Ook is er nog geen eenduidig antwoord op de vraag welk

type instrument bij zedendelinquenten het best gebruikt kan worden

voor dit doel (Tully e.a. 2013). Het recidiverisico van zedendelinquen-

ten is ook een terugkerend onderwerp van debat in de wetenschappe-

lijke literatuur. Er is nogal wat verwarring over recidivecijfers van (sub-

groepen) zedendelinquenten. Een van de oorzaken van de verschil-

lende beweringen over de hoogte van het percentage recidive van
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zedendelinquenten is dat de hoogte ervan door allerlei aspecten wordt

beïnvloed. Enkele belangrijke zijn de lengte van de follow-upperiode

na uitstroom in de maatschappij, de aard (mild of zeer ernstig) en de

ernst van de recidive (zedendelict of niet), en de aard van de

(sub)groep zedendelinquenten bij wie de recidive werd gemeten.6 Dit

bemoeilijkt de interpretatie van uitkomsten.

Heterogene populatie

Zoals eerder vermeld, is het van belang te beseffen dat de populatie

zedendelinquenten heterogeen is, zo ook de uitgestroomde tbs-gestel-

den met een zedendelict als indexdelict. Deze heterogeniteit in delic-

tachtergrond en recidivecijfers bleek opnieuw uit de recente analyse in

het kader van een van de deelonderzoeken (Schönberger & De Kogel

2012). Om zicht te krijgen op subgroepen is een grove indeling

gemaakt op basis van het type indexdelict en de delictgeschiedenis

voorafgaand aan de tbs. De meerderheid van de zedendelinquenten

die in de onderzochte periode 1989-2010 zijn uitgestroomd, had als

indexdelict een zedendelict gericht op een slachtoffer van 16 jaar of

ouder. Ook had een grote meerderheid voorafgaand aan de tbs een

verleden van niet-zedendelicten of een combinatie van zeden- en

niet-zedendelicten (‘generalisten’). Er waren relatief weinig zedende-

linquenten uitgestroomd die alleen bekend waren bij justitie met

zedendelicten (‘specialisten’). Ook bleken de mate van recidive en de

aard van het delict waarmee gerecidiveerd werd, te variëren voor sub-

groepen zedendelinquenten. Zedendelinquenten met een delict

gericht op een slachtoffer van 16 jaar en ouder en generalisten recidi-

veerden vaker dan specialisten. Van de groep die recidiveerde, had het

recidivedelict vaker betrekking op een gewelddadig (niet-zeden)delict

dan op een zedendelict. Het is met het oog op inschatting van het reci-

diverisico en voor invulling van toezicht van belang onderscheid te

maken in deze subgroepen zedendelinquenten.

In de huidige forensische en reclasseringspraktijk is het gebruikelijk

het recidiverisico op individueel niveau in te schatten aan de hand van

gestructureerde risicotaxatie. Risicotaxatie kan periodiek worden inge-

zet om te bepalen of de inhoud en intensiteit van het (langdurige) toe-

6 Voor wat meer informatie over dit onderwerp, zie Schönberger en De Kogel (2012) en de
literatuurreferenties waarnaar in dat rapport verwezen wordt.
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zicht moeten worden aangepast. Het conceptwetsvoorstel laat in

beginsel ruimte om tussentijds de opgelegde voorwaarden aan te pas-

sen of de maatregel tussentijds te beëindigen. Hierdoor kunnen de

intensiteit en de inhoud van het toezicht op maat worden toegesne-

den en kan rekening worden gehouden met de proportionaliteit van

de vrijheidsbeperkingen van de delinquent. Tot slot is het van belang

– mede om deze redenen – om uit de gehele populatie delinquenten

die groep te selecteren waarbij het risico als hoog wordt ingeschat. Een

recente meta-analyse van Singh e.a. (2012) toont echter aan dat ook

binnen de groep die vooraf als hoog risico wordt aangemerkt door risi-

cotaxatie de daadwerkelijke recidivecijfers uiteenliepen. Dit impliceert

des te meer dat er voorzichtigheid bij een dergelijke selectie op basis

van risicotaxatie geboden is om te voorkomen dat het risico op reci-

dive als te statisch (in tegenstelling tot veranderlijk/dynamisch) wordt

ingeschat en te veel wordt overschat of onderschat.

Afsluitende opmerkingen

Met het in dit artikel gegeven literatuuroverzicht is beoogd om kennis

op te bouwen over de effectiviteit van toezicht op delinquenten. Ken-

nis van wat werkt en wat niet werkt, en waarom het wel of niet werkt,

kan worden aangewend om te komen tot verantwoord (langdurig)

extramuraal toezicht waarbij zowel de maatschappij als de betreffende

justitiabele gebaat is. Het beschreven onderzoek heeft voornamelijk

betrekking op extramuraal toezicht van enkele maanden tot jaren,

waarna de betreffende persoon werd gevolgd om een eventuele terug-

val in delictgedrag vast te kunnen stellen. Er is nader onderzoek nodig

om kennis op te bouwen over de effecten van toezichtprogramma’s en

-elementen wanneer deze gedurende zeer lange tijd worden ingezet,

zoals wordt beoogd met de voorgenomen maatregel.

Het is te verwachten dat de voortschrijdende wetenschappelijke en

technologische ontwikkelingen nieuwe resultaten kunnen opleveren

die ook voor de invulling van langdurig toezicht op zedendelinquen-

ten van belang zijn. Te denken valt daarbij aan ontwikkelingen op het

gebied van risicotaxatie of de regulatie van gedrag, impulsen en emo-

ties, wat onder meer wordt onderzocht in de disciplines neuropsycho-

logie en neurobiologie.
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Summaries

Justitiële verkenningen (Judicial explorations) is published eight times

a year by the Research and Documentation Centre of the Dutch Minis-

try of Security and Justice in cooperation with Boom Lemma uitgevers.

Each issue focuses on a central theme related to judicial policy. The

section Summaries contains abstracts of the internationally most rele-

vant articles of each issue. The central theme of this issue (no. 4, 2013)

is Recent developments in forensic care.

Seven years after the Commission-Visser: a new equilibrium?
M.J.F. van der Wolf and L. Noyon

Since 1988 the Dutch entrustment order for dangerous mentally disor-

dered offenders (TBS) is organised around three basic principles:

treatment, legal protection and social security. In 2006 the Parliamen-

tary Inquiry Commission ‘Visser’ reviewed the TBS order and made

seventeen recommendations. This article seeks to investigate to what

extent the implementation of these recommendations contributed to

developments like the increasing restraints on leave permits and a

lengthened average stay. Since 2006 there has been a strong emphasis

on security. For a balanced execution of the TBS order more attention

is needed for treatment and legal protection.

Forensic care anno 2013 and the position of the TBS order within
A.A. van Gemmert and N.H. Tenneij

The organization and execution of forensic care in the Netherlands

has changed considerably over the last six years. In this paper the

authors define forensic care as all mental health care for adults under

the criminal law, including care for the intellectual disabled, and

addiction care. Before 2007 the Ministry of Security and Justice sole

responsibility was the financing and execution of the measure deten-

tion under a hospital order (the so-called TBS-measure). All other

forms of forensic care were then provided under the responsibility of

the Ministry of Health, Welfare and Sports. Nowadays, the Ministry of

Security and Justice is responsible for all forensic care. The main rea-

sons for this change were the increase observed in the number of

patients detained under a hospital order and an increase in the length

of stay necessary for the successful completion of the treatment,
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which resulted in an overload of the TBS-system, an observed lack of

care possibilities for the detained, and a lack of transition between for-

ensic and regular care.

Forensic psychiatry and the search for balance between various
interests
E. Bulten and J. Groeneweg

Policies within forensic psychiatry can be characterized by the on-

going search for balance between the interests of stakeholders. These

interests vary in a lot of cases. The interest of society, the patient and

the professional differs within a complex framework of political, ethi-

cal and juridical guidelines and scientific evidence. These differences

are illustrated from a management’s point of view by describing the

treatment issues in regard to forensic psychiatric inpatients with sub-

stance abuse disorders. Treatment policies on drug use during treat-

ment balance between treatment guidelines and restrictive measures.

These restrictions have to be adjusted to the necessary treatment pro-

grammes for developing new pro social lifestyles. The treatment policy

on relapse and leave should balance between patient needs and the

needs of society. The result of this interesting but also challenging and

complex quest depends on the sensitivity of stakeholders for the inter-

ests of the others.

Reducing the length of stay of forensic psychiatric patients in high
security hospitals: a way out of the crisis?
M.H. Nagtegaal

The economic crisis in the Netherlands forces the Ministry of Security

and Justice to cut expenses. In the forensic psychiatric sector, the

main savings are expected from reducing the length of stay of forensic

psychiatric patients (TBS-patients) in high security hospitals. Cur-

rently, over 70% of all TBS-patients do not reach the now set goal of

successfully terminating their treatment program within eight years.

The present article questions whether it is plausible that this goal will

be reached. Research has shown that there are several possible meas-

ures that can be undertaken to reduce the length of stay. Examples of

these are identifying subgroups of patients who take particularly long

to complete their treatment and setting up interventions for those

patients, reducing the focus on risks in society and in forensic prac-
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tice, and the inclusion of protective factors in risk assessment. These

factors may help in finding a way out of the crisis.

From disorder to neurocognition in forensic psychiatric treatment
K. von Borries, E. Bulten and Th. Rinne

Psychology, psychiatry, criminology and sociology provide scientific

knowledge for the forensic psychiatry about disorders, the behaviour

of offenders, offenses and the influence of the environment. In recent

decades the What Works principles (risk, need, responsivity) became

theoretical cornerstones of forensic psychiatry. However, additional

theories have gained popularity: models addressing protective factors

and the well-being of the delinquent. As in general psychiatry neuro-

biological research about the relationship between the brain and

behaviour is influencing forensic psychiatry more and more. The

translation of these results into regular assessment and treatment

seems a matter of time. The development of a comprehensive neuro-

psychological test battery is an attempt to bridge the gap between this

basic neurobiological-neurocognitive research and forensic psychiat-

ric practice. This article describes the influence of the neurocognitive,

neuropsychological knowledge in general and in particular the con-

struction of this battery and its usefulness in daily practice. Whether

this development is the beginning of a fundamental paradigm shift or

an addition to the current approach, remains to be seen.

Long-term extramural supervision on sex offenders
H.J.M. Schönberger

The Dutch Ministry of Security and Justice intends to change legisla-

tion enabling long-term community supervision. Since it initially

focused on sex offenders, the main focus of this article is on effective-

ness of supervision programs and legislation for this group. Supervi-

sion programs that combine elements of control and treatment, guid-

ance or social support are found to be the most effective in reducing

reoffending. In addition, possible underlying mechanisms of effective

supervision, such as social support, electronic supervision and treat-

ment, are elaborated upon. Dutch initiatives are partially shaped by

these elements, although up to this date their effects on reoffending

have not yet been determined. The effects of legislation that enables

supervision are more differentiated than expected, and their practical

applicability is found to be crucial. In conclusion, aspects concerning
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(dynamic) risk assessment, balancing community and offender inter-

ests, and tailoring supervision to subgroups are discussed. Study

results could be of use to further shape and refine upcoming legisla-

tion on long-term supervision.
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Internetsites

De volgende internetsites hebben betrekking op het thema van dit

nummer van Justitiële verkenningen. De informatie is ook te raad-

plegen op de website van het WODC, www.wodc.nl, door te klikken op

‘Publicaties’ en ‘Justitiële verkenningen’.

www.parlement.com/9291000/d/tk30250_5.pdf

Link naar de volledige tekst van het rapport ‘Tbs, vandaag over giste-

ren en morgen’ van de commissie-Visser naar aanleiding van het inge-

stelde parlementaire onderzoek naar het tbs-stelsel.

www.dji.nl/Onderwerpen/Patienten-in-forensische-zorg/Straffen-

en-maatregelen/Tbs-maatregel/index.aspx

Informatie over de tbs-maatregel op de website van de Dienst Justiti-

ele Inrichtingen (DJI).

www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/

2013/03/22/masterplan-dji-2013-2018.html

De tekst van het Masterplan DJI, dat onder meer voorziet in de sluiting

van drie tbs-klinieken, is hier te vinden.

www.adviescollegeverloftoetsingtbs.nl/

Website van het Adviescollege Verloftoetsing TBS met een nieuwsru-

briek, aankondigingen van bijeenkomsten op het terrein van tbs, ver-

slagen van conferenties en dergelijke en rapporten en adviezen.

www.efp.nl/

Website van het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP). Met

een nieuwsbrief, informatie over congressen, (nieuwe) behandelme-

thoden, onderzoek en de projecten van het EFP, zoals het opzetten

van verschillende databanken.

www.wodc.nl

Op de website van het WODC zijn tal van rapporten over forensische

zorg en tbs te vinden, waaronder ‘Het belang van beschermende fac-

toren in de risicotaxatie van tbs-gestelden’ van Marleen Nagtegaal en

Hanneke Schönberger en ‘Recidive TBS 1974-2008’ van Inge Bregman

en Bouke Wartna. Ook het rapport ‘Daling opleggingen tbs met

dwangverpleging’ van Essy van Dijk is hier te vinden. Voorts twee rap-
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porten over toezicht op zedendelinquenten: ‘Toezicht op zedendelin-

quenten’ van Ruud van der Horst, Hanneke Schönberger en Katy de

Kogel en ‘Wettelijke kaders voor langdurig of levenslang toezicht bij

delinquenten in Engeland/Wales, Canada en Duitsland’ van Hanneke

Schönberger en Katy de Kogel.

www.rvz.net/uploads/docs/Stoornis_en_delict.pdf

Link naar het adviesrapport van de Raad voor de Volksgezondheid en

Zorg (RVZ) over de aansluiting van forensische en reguliere geestelijke

gezondheidszorg. Op de site van de RVZ zijn tevens enkele achter-

grondstudies te vinden bij dit advies: www.rvz.net/publicaties/bekijk/

stoornis-en-delict.

www.rsj.nl/

De Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming publi-

ceert regelmatig adviezen over forensische zorg en tbs. Deze zijn te

downloaden via de knop ‘Adviezen databank’.

www.landelijkeadviescommissieplaatsing.nl/

Homepage van de Landelijke Adviescommissie Plaatsing. Deze toetst

alle door de forensisch psychiatrische centra ingediende aanvragen

voor plaatsing, voortzetting of beëindiging van plaatsing van terbe-

schikkinggestelden in een longstayvoorziening.

www.nza.nl/104107/139830/465987/Advies_implementatie_DBBC-

bekostiging_forensische_zorg.pdf

Link naar het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit over de invoe-

ring van de DBBC-bekostiging forensische zorg.

https://implicit.harvard.edu/implicit/netherlands/

Deze website presenteert een methode die verschillen tussen het

bewuste en het onbewuste demonstreert. Het gaat om voorbeelden

van de Impliciete Associatie Test, die in dit themanummer wordt

besproken in het artikel van Von Borries e.a. Bezoekers kunnen zelf

verschillende testen afleggen.

www.iatso.org/

Homepage van de non-profit International Association for the Treat-

ment of Sexual Offenders (IATSO). Deze geeft ook een tijdschrift uit:

www.sexual-offender-treatment.org/.
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Congresagenda

8-11 juli Crime, justice and social democracy conference

14-19 juli International congress on law and mental health

4-7 september ESC-conference: Beyond punitiveness

24 september Naar een vernieuwing en versterking van de opsporing

20-23 november ASC Annual Meeting

13 december Integriteit in politiek en bestuur

Hierna volgt een beschrijving van de congressen.

Crime, justice and social democracy conference

Criminal justice and penal systems have increased dramatically in

size, reach and punitiveness over the past two decades, a period domi-

nated by neo-liberalism and retrenchment of social welfare across the

UK, US, parts of Europe and Australia. It is timely therefore to reflect

on the neo-liberal epoch of crime control, particularly in light of the

return to social democracy signaled by the policies of President Barack

Obama. The aim of this conference is to reinvigorate the intellectual

and policy debates about the link between social justice, social demo-

cracy and the reduction of harm, crime and victimization through the

alleviation of inequalities and building of more socially just and inclu-

sive societies.

Datum: 8-11 juli 2013

Locatie: Brisbane, Australië

Informatie en aanmelding: http://crimejusticeconference.com/

International congress on law and mental health

De preconferentie op zondag 14 juli is in haar geheel gewijd aan het

denken van Baruch Spinoza in relatie tot vraagstukken van geestelijke

gezondheid. Een internationaal gezelschap van sprekers gaat in op o.a.

therapeutic jurisprudence, de behandeling van zedendelinquenten,

forensische zorg in de Verenigde Staten, studies naar geweldsdelin-

quenten in Zweden, partnergeweld, preventie van antisociaal gedrag,

recht en emotie in de rechtszaal, jeugddetentie, het Amerikaanse

beleid inzake zedenmisdrijven, enzovoort.

Datum: 14-19 juli 2013

Locatie: Amsterdam, Krasnapolsky
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Informatie en aanmelding: www.ialmh.org

ESC-conference: Beyond punitiveness

The Eurocrim2013 conference’s main topic is: Beyond punitiveness:

Crime and crime control in Europe in a comparative perspective. In

the past decade, criminological literature has been abound with spark-

ling funeral oratories about sociological theories of crime and causa-

tion as well as the criminal policy guided by it. ‘Punitive turn’ was the

word of the day, at least in most criminological publications on the

topic. It seemed generally accepted that incarceration rates would rise

and crime control would become harsher as the irreversible process of

the politicization of crime control and criminal justice gradually took

hold in every European country. However, as the dust settled, it

became increasingly clear that this was not the case. While the pessi-

mistic predictions might have proved to be right in certain countries,

they do not appear to be valid in others. The conference will focus on

what factors influence the trends in crime control and actual policy-

making mechanisms in various countries.

Datum: 4-7 september 2013

Locatie: Boedapest

Informatie en aanmelding: www.eurocrim2013.com/

Naar een vernieuwing en versterking van de opsporing

Deze studiedag vertrekt vanuit de confronterende vraag: is de opspo-

ring professioneel? Ondanks de affaire Dutroux en de politiehervor-

ming die hieruit voortvloeide, is de stelling dat er niet voldoende is

geïnvesteerd in het opsporingsproces. Tijdens deze studiedag wordt

de analyse van het opsporingsproces gemaakt om vervolgens te

belichten hoe het veranderingsproces kan gebeuren. Het Nederlandse

programma ‘Versterking van de opsporing’ is een inspiratiebron. Naar

analogie met dit programma hoeft niet de gehele organisatie ter dis-

cussie te worden gesteld. Prioritair kan worden ingezet op verbetering

en vernieuwing van processen, systemen, middelen en humanresour-

cesbeleid.

Datum: 24 september 2013

Locatie: Bornem, België

Informatie en aanmelding: www.politiestudies.be
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ASC Annual Meeting

The theme for the meeting is ‘Expanding the core: Neglected crimes,

groups, causes and policy approaches’.

Datum: 20-23 november 2013

Locatie: Atlanta, Georgia

Informatie en aanmelding: http://asc41.com/annualmeeting.htm

Integriteit in politiek en bestuur: de (on)mogelijkheden van het recht

Bestuurlijke integriteit staat de laatste jaren volop ter discussie. Daar-

bij gaat het bijvoorbeeld om het declaratiegedrag van bestuurders, het

combineren van functies en de hoogte van inkomens in de

(semi)publieke sector, maar ook om beschuldigingen van belangen-

verstrengeling en zelfs corruptie. Integriteitsvraagstukken beperken

zich echter niet tot het gedrag van individuele bestuurders (en volks-

vertegenwoordigers). Ze spelen ook een rol in andere discussies, zoals

de regulering van de financiering van politieke partijen en de invloed

van lobbyisten op politieke en ambtelijke besluitvorming. Is integriteit

vooral een bestuurlijk of moreel vraagstuk – een kwestie van fatsoen of

goede taakvervulling – of is er behoefte aan dwingende kaders en pro-

cedureregels? En hoe moeten dergelijke kaders en procedures dan

worden vormgegeven? Kortom, welke mogelijkheden biedt het recht

in kwesties rondom politieke en bestuurlijke integriteit? Die vraag

staat centraal tijdens deze staatsrechtconferentie. Naast een plenair

programma worden drie thematisch ingerichte workshops georgani-

seerd.

Datum: 13 december 2013

Locatie: Amsterdam, Vrije Universiteit

Informatie en aanmelding: www.rechten.vu.nl/nl/onderzoek/confe-

renties-en-projecten/staatsrechtconferentie/index.asp
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WODC: website en rapporten

WODC-website: www.wodc.nl

Op de WODC-site is de volgende informatie te vinden:

1. Zoeken op onderwerp via de homepage:

– trefwoord ABC (zoeken op standaardtrefwoorden);

– onderwerpen (zoeken op onderwerpsgebieden).

2. Publicaties:

– jaaroverzichten van alle rapporten (inclusief uitbesteed) en Jus-

titiële verkenningen;

– wetenschappelijke artikelen;

– uitgebreide samenvattingen en volledige teksten (in pdf) beschik-

baar bij vrijwel alle publicaties;

– internetbronnengids (geannoteerde wetenschappelijke internet-

sites).

3. Onderzoek:

– overzichten van startend, lopend en afgerond onderzoek (inclusief

uitbesteed onderzoek);

– onderzoeksprogramma;

– cijfers en prognoses (Recidivemonitor, Monitor georganiseerde

criminaliteit, Prognoses justitiële ketens);

– procedure uitbesteed onderzoek.

4. Organisatie:

– onder andere: organisatiestructuur, medewerkerslijst, vacatures,

jaarbericht, commissies en werkgroepen;

– informatiedesk (onder andere: bibliotheek, veel gestelde vragen en

opmerkelijk op tv).

De Justitiethesaurus wordt op de website gebruikt voor de standaard-

trefwoordenlijst. Deze bestrijkt de volgende terreinen: criminologie,

criminaliteitspreventie, veiligheid, delicten/criminaliteitsvormen, jus-

titiële organisatie, politie, slachtoffers, strafrechtspleging, strafstelsel,
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gevangeniswezen, reclassering, vreemdelingen, burgerlijk en adminis-

tratief recht, staatsrecht en internationaal recht. Een geografische

thesaurus maakt ook deel uit van de Justitie-thesaurus. De digitale ver-

sie (pdf) van de Justitie-thesaurus is te vinden op de WODC-website

(www.wodc.nl). De gedrukte versie is gratis aan te vragen.

Voor vragen en opmerkingen over de WODC-site of de Justitie-

thesaurus kunt u terecht bij:

Hans van Netburg (redacteur WODC-site)

tel.: 070-370 69 19

fax: 070-370 79 48

e-mail: c.j.van.netburg@minvenj.nl

Voor vragen over producten en diensten van het WODC kunt u terecht

bij de WODC-informatiedesk, wodc-informatiedesk@minvenj.nl

(zie: rubriek ‘Vragen/Ik heb een vraag’ op de homepage).

De WODC-rapporten

Hieronder zijn de titelbeschrijvingen van de Onderzoek en Beleid-

rapporten en de rapporten in de serie Cahiers, Memorandum en Fact-

sheets sinds 2012 te vinden. Voor rapporten die eerder zijn verschenen

(terugggaand tot 1997), kunnen belangstellenden terecht op

www.wodc.nl/publicaties. Alle WODC-rapporten kunnen daar koste-

loos worden gedownload. Geïnteresseerden in een gedrukte versie van

de O&B-rapporten kunnen deze tegen betaling bestellen bij Boom dis-

tributiecentrum te Meppel, tel. 0522-237555, e-mail boomlemma@

boomdistributiecentrum.nl.
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Onderzoek en Beleid (O&B)

Kruisbergen, E.W., H.G. van de
Bunt, E.R. Kleemans, m.m.v.
R.F. Kouwenberg, K. Huisman,
C.A. Meerts, D. de Jong
Georganiseerde criminaliteit in

Nederland; Vierde rapportage op

basis van de Monitor Georgani-

seerde Criminaliteit

2013, O&B 306

Koops, B.J.
Het decryptiebevel en het nemo-

teneturbeginsel; nopen ontwikke-

lingen sinds 2000 tot invoering

van een ontsleutelplicht voor ver-

dachten?

2013, O&B 305

Odinot, G., D. de Jong, J.B.J. van
der Leij, C.J. de Poot, E.K. van
Straalen
Het gebruik van de telefoon- en

internettap in de opsporing

2012, O&B 304

Eshuis, R.J.J., N.L. Holvast,
H.G. van de Bunt, J.G. van Erp,
N.T. Pham
Het aansprakelijk stellen van

bestuurders; onderzoek naar de

overwegingen die spelen bij het al

dan niet intern aansprakelijk stel-

len van bestuurders en interne

toezichthouders

2012, O&B 303

Fischer, T.F.C., W.J.M. Captein,
B.W.C. Zwirs
Gedragsinterventies voor volwas-

sen justitiabelen; stand van zaken

en mogelijkheden voor innovatie

2012, O&B 302

Eshuis, R.J.J. (WODC),
N.E. de Heer-de Lange (CBS),
B.J. Diephuis (Raad voor de
rechtspraak) (eindred.), m.m.v.
M.M. van Rosmalen (CBS)
Rechtspleging Civiel en Bestuur

2010; ontwikkelingen en samen-

hangen

2012, O&B 301
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Cahiers

Lettinga, D., S. Keulemans,
M. Smit, m.m.v. E. Beenakkers,
L. Hagen
Verblijfsregeling voor slachtoffers

van mensenhandel en oneigenlijk

gebruik: een verkennende studie

in het Verenigd Koninkrijk, Italië

en België

Cahier 2013-3

Ooyen-Houben, M.M.J. van,
B. Bieleman, D.J. Korf
Het Besloten club- en het Ingeze-

tenencriterium voor coffeeshops:

evaluatie van de implementatie

en de uitkomsten in de periode

mei-november 2012 (tussenrap-

portage)

Cahier 2013-2

Voert, M.J. ter
Civielrechtelijke voorprocedures

in België, Noorwegen en Duits-

land

Cahier 2013-1

Londen, M. van, L. Hagen, m.m.v.
N. Brenninkmeijer
Evaluatie van de pilot ‘Categorale

opvang voor slachtoffers van

mensenhandel’

Cahier 2012-14

Noordhuizen, S., G.Weijters
Derde meting van de monitor

nazorg ex-gedetineerden

Cahier 2012-13

Broek, T.C. van der
Personeel in Justitiële Jeugdinstel-

lingen; een verdieping van onge-

wenste omgangsvormen en de

arbeidssituatie in 2012

Cahier 2012-12

Schrama, W.M., T. Geurts
Civiel schadeverhaal door slacht-

offers van strafbare feiten; de rol

van de civiele procedure: gebruik,

knelpunten en oplossingsrichtin-

gen

Cahier 2012-11

Kempes, M.
Overzicht van onderzoek naar de

PIJ-maatregel tussen 2006-2011

Cahier 2012-10

Smit, P.R. (eindred.)
Capaciteitsbehoefte Justitiële

Ketens t/m 2017; beleidsneutrale

ramingen

Cahier 2012-9

Kulu-Glasgow, I., A.M. Galloway,
E.M.T. Beenakkers, M. Smit,
F. Zwenk
Categorical accommodation and

assistance for victims of traffic-

king in human beings; a study of

four European countries

Cahier 2012-8

Broek, T.C. van der, T. Molleman
Personeel in de vreemdelingen-

bewaring: de arbeidssituatie,

agressie en geweld

Cahier 2012-7
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Nagtegaal, M.H.
Gerapporteerde problemen van

slachtoffers van seksueel misbruik

in de kindertijd; een meta-review

Cahier 2012-6

Voert, M.J. ter, T. Geurts,
R.M.V. van Os
Monitor Rechtsbijstand en

Geschiloplossing 2011

Cahier 2012-5

Gestel, B. van, C.J. de Poot,
R.J. Bokhorst, R.F. Kouwenberg
Opsporing van terrorisme in de

praktijk; de Wet opsporing terro-

ristische misdrijven vier jaar in

werking

Cahier 2012-4

Eshuis, R.J.J., T. Geurts,
E.M.Th. Beenakkers
Hulp bij juridische problemen.

Een verkennend onderzoek naar

de kwaliteit van de dienstverle-

ning van advocaten en rechtsbij-

standverzekeraars; literatuurstu-

die en secundaire analyses

Cahier 2012-3

Broek, T.C. van der, T. Molleman
Medewerkertevredenheid gevan-

geniswezen 2011; verdieping in

personele en inrichtingspecifieke

kenmerken

Cahier 2012-2

Zuiderwijk, A.M.G., B. Cramer,
E.C. Leertouwer, M. Temürhan,
A.L.J. Busker
Doorlooptijden in de strafrechts-

keten; ketenlange doorlooptijden

en doorlooptijden per ketenpart-

ner voor verschillende typen

zaken

Cahier 2012-1

Memoranda

Blom, M.
Recidivemeting LEMA en EMG

2009: achtergrondkenmerken en

strafrechtelijke recidive van de

eerste LEMA- en EMG-deelne-

mers – tussentijdse rapportage

Memorandum 2013-3

Braak, S. van den, N. Netten,
R. van Witzenburg
Inzicht in het presteren van de

executieketen: ontwikkeling van

een monitor voor het meten van

kritieke prestatie-indicatoren in

de executieketen: versie 0.5

Memorandum 2013-2
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Nagtegaal, M.H., H.J.M. Schön-
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Het belang van beschermende fac-
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gestelden

Memorandum 2013-1

Geurts, T.
Markt van buitengerechtelijke

incasso

Memorandum 2012-6

Horst, R.P. van der, H.J.M.
Schönberger, C.H. de Kogel
Toezicht op zedendelinquenten;

effectiviteit en veronderstelde

werkzame mechanismen van vor-

men van toezicht

Memorandum 2012-5

M. Blom
Nulmeting recidive ASP, LEMA en

EMG; achtergrondkenmerken en

strafrechtelijke recidive van per-

sonen uit de doelgroep van drie

verkeersgedragsmaatregelen

Memorandum 2012-4

Bokhorst, R.J.
De Wet afgeschermde getuigen in

de praktijk

Memorandum 2012-3

Tollenaar, N., A.M. van der Laan
Effecten van de ISD-maatregel;

technisch rapport

Memorandum 2012-2

Schönberger, H.J.M., C.H. de
Kogel, m.m.v. I.M. Bregman
Kenmerken en recidivecijfers van

ex-terbeschikkinggestelden met

een zedendelict

Memorandum 2012-1

Factsheets

Weijters, G., S. Noordhuizen
Nazorgproblematiek 18- t/m 26-

jarige gedetineerden

Factsheet 2012-5

Os, R.M.V. van, F. Zwenk
Bezwaar dat ik bel? Pilot proac-
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Effecten van de ISD-maatregel
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Justitie in statistiek

Rosmalen, M.M. van (CBS),
S.N. Kalidien (WODC), N.E. de
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Criminaliteit en rechtshand-

having 2011; ontwikkelingen en
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Themanummers Justitiële verkenningen
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ondersteund? Het onderzoek laat 
zien hoe terugkeer soms een meer 
individuele aangelegenheid blijkt te 
zijn en in andere gemeenschappen 
gekoppeld wordt aan het collectieve 
falen en slagen van de familie in het 
herkomstland. Onderling wantrouwen 
en gedeelde verwachtingen 
binnen transnationale migranten-
gemeenschappen bepalen mede het 
denken over en de ondersteuning bij 
terugkeer.
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