
5

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
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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


