
 

  

 

Memorandum 2014-7 

Een haalbaarheidsonderzoek naar de bruik-

baarheid van registraties van ISD-trajecten 

 

 

 

 

 

 

 

K.A. Beijersbergen 

A.M. van der Laan 

N. Tollenaar 

 



 

 

Memorandum 

De reeks Memorandum omvat de rapporten van onderzoek dat door en in opdracht 

van het WODC is verricht. 

Opname in de reeks betekent niet dat de inhoud van de rapporten het standpunt 

van de Minister van Veiligheid en Justitie weergeeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle rapporten van het WODC zijn gratis te downloaden van www.wodc.nl.

http://www.wodc.nl/


 

  
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Memorandum 2014-7  |  3 

Inhoud 

 Afkortingen — 5 

 Samenvatting — 7 

1 Inleiding — 9 

2 De ISD-maatregel — 11 

3 Bevindingen Inspectierapporten — 13 

4 Theoretische achtergrond — 15 

5 Methode — 17 
5.1 Onderzoeksgroep — 17 
5.2 Variabelen — 17 
5.3 Procedure — 18 

6 Resultaten — 21 

7 Discussie en conclusie — 39 

 Literatuurlijst — 43 

 Bijlage 1 Inrichtingskenmerken — 45 





 

  
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Memorandum 2014-7  |  5 

Afkortingen 

BSF Bureau selectiefunctionarissen 
CVS Cliënt Volg Systeem 
DPAN Digitaal Platform Aansluiting Nazorg 
DJI Dienst Justitiële Inrichtingen 
EPD Elektronisch Patiënten Dossier 
FRIS Forensisch Registratie en Informatie Systeem 
GLM Good Lives Model 
IFZO Informatiesysteem Forensische Zorg 
IRIS Integraal Reclassering Informatie Systeem 
ISD Inrichting voor Stelselmatige Daders 
IVD Informatie Voorzienings Dienst 
ISP Informatie Systeem Psychologen 
Mmd’er Medewerker maatschappelijke dienstverlening 
NIFP Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie 
PI Penitentiaire inrichting 
Piw’er Penitentiair inrichting werker 
PMO Psycho-Medisch Overleg 
PPC Penitentiair Psychiatrisch Centrum 
RNRM Risk-Needs-Responsivity Model 
TRIS Traject Informatie Systeem 
TULP Ten Uitvoer Legging Penitentiaire beschikkingen 
Zbiw’er Zorg en behandel inrichtingswerker 
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Samenvatting 

De ISD-maatregel is effectiever in het reduceren van recidive dan de korte vrijheids-

straf die gewoonlijk aan veelplegers wordt opgelegd. Hoewel de maatregel blijkens 

eerder onderzoek zowel in termen van het voorkomen van delicten door incapacita-

tie en recidivereductie als in termen van financiële kosten-baten efficiënt is, recidi-

veert driekwart van de ex-ISD’ers binnen twee jaar na afronding van de maatregel. 

Wil men aanknopingspunten krijgen om de ISD-maatregel effectiever te maken dan 

is inzicht relevant in de verschillende elementen van individuele ISD-trajecten zowel 

in de intra- als in de extramurale fase zodat duidelijk kan worden welke elementen 

wel en welke geen effect sorteren. In deze studie is de haalbaarheid nagegaan van 

een onderzoek naar mogelijk effectieve componenten van de ISD-maatregel. Deze 

haalbaarheidsstudie had als doel te achterhalen welke informatie beschikbaar is 

over de individuele re-integratietrajecten van ISD’ers en wat de kwaliteit van deze 

informatie is. De focus lag hierbij op ISD’ers waarbij de maatregel in 2009 en 2010 

werd beëindigd, maar ook is onderzocht hoe deze informatie momenteel bij ISD’ers 

geregistreerd wordt. Er zijn gesprekken gevoerd met medewerkers van DJI en de 

reclassering over mogelijk relevante informatiebronnen en er zijn gegevens uit de 

verschillende informatiebronnen bestudeerd. 

De resultaten laten zien dat een onderzoek naar de mogelijk effectieve elementen 

van de ISD-maatregel onder ISD’ers waarbij de maatregel in 2009 en 2010 afliep 

slechts in beperkte vorm uitgevoerd zou kunnen worden. Zoals ook al bleek uit de 

inspectierapporten (Inspectie voor de Sanctietoepassing, 2008; Inspectie voor 

Veiligheid en Justitie, 2013), laat de registratie van het ISD-traject te wensen over. 

De gewenste informatie wordt slechts ten dele geregistreerd in de PI’s en bij de 

reclassering. Globale informatie over psychiatrische consulten, gedragsinterventies, 

verlof, extramurale plaatsingen, terugplaatsingen en onttrekkingen zijn beschikbaar. 

Diepgaandere informatie over de inhoud van zorg en interventies en de bezigheden 

en activiteiten van ISD’ers zowel in de intramurale als de extramurale fase wordt 

echter onvoldoende of niet geregistreerd. Hierdoor blijft de beschikbare informatie 

over het gevolgde individuele re-integratietraject van de ISD’er, en dus over moge-

lijk effectieve elementen van de ISD-maatregel, beperkt. 

De resultaten laten verder zien dat er vele verschillende registraties bestaan. In 

totaal zijn in deze haalbaarheidsstudie twaalf informatiebronnen bestudeerd waarin 

gegevens over ISD’ers worden opgeslagen, waarvan sommige nog uit meerdere 

subsystemen bestaan. Voor elk onderdeel van het ISD-traject lijkt een aparte regi-

stratie, waardoor de informatie zeer gefragmenteerd en versnipperd is. PI medewer-

kers moeten dan ook in veel verschillende systemen registreren. Bij een daadwerke-

lijk onderzoek naar de effectieve elementen van de ISD-maatregel zal deze veelheid 

aan registraties zorgen voor een hoge verwerkingstijd. Voordat de gegevens uit de 

bruikbare informatiebronnen feitelijk gebruikt kunnen worden, is per bron een 

(soms aanzienlijke) bewerkingsslag nodig en moeten de verschillende bronnen nog 

aan elkaar gerelateerd worden. 

Ten slotte maken de resultaten duidelijk dat verschillende registraties enkel output 

kunnen leveren in vorm van verslagen en rapportages in papieren dossiers of in 

digitale pdf-documenten. Bijvoorbeeld het relatief nieuwe registratiesysteem TULP-

selectie D&R uit 2011 kan slechts een zeer beperkt deel van de gegevens leveren in 

Excel- of SPSS-bestanden. De output bestaat voornamelijk uit een pdf-document 

waarin alle tekst uit D&R onder elkaar geplakt staat. Bovendien zijn sommige gege-

vens alleen op deze manier geregistreerd. Bijvoorbeeld de voortgangsverslagen van 

de reclassering over het verloop van de extramurale fase, opgeslagen als pdf-docu-
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menten in CVS/IRIS, bevatten informatie over de extramurale fase die nergens an-

ders geregistreerd wordt. Informatie uit dergelijke registraties omzetten in kwanti-

tatief analyseerbare variabelen vereist tekstanalyse, wat zeer arbeidsintensief is. 

 

De algemene conclusie van deze studie is dat globale informatie over de individuele 

ISD-trajecten beschikbaar is, maar dat informatie over de specifieke zorg en inter-

venties die ISD’ers krijgen onvoldoende is of niet wordt geregistreerd en in ieder 

geval niet kwantitatief en centraal beschikbaar is. We vonden een veelheid aan regi-

stratiesystemen waarin delen van ISD-trajecten kunnen worden geregistreerd. Die 

systemen worden echter niet in alle PI’s op vergelijkbare wijze of in dezelfde mate 

gebruikt. Hoewel door de werkvloer wel informatie over de ISD-trajecten wordt 

geregistreerd, gebeurt dat vaak nog in tekstformat en in sommige gevallen ook nog 

eens op individuele pc’s. We kregen de indruk dat PI’s verschillen in hun aanbod en 

aanpak van de ISD’ers, maar vanwege het ontbreken van betrouwbare en centraal 

beschikbare registratie is dat niet goed te controleren. Kortom, er is slechts beperkt 

informatie beschikbaar over de individuele trajecten die ISD’ers tijdens hun verblijf 

volgen en die informatie kan ook nog eens per PI waarin een ISD’er verblijft ver-

schillen. Een retrospectief onderzoek naar de werkzame elementen van de ISD-

maatregel op basis van bestaande registraties kan slechts in beperkte vorm. Daarbij 

komt dat het ontsluiten van de relevante informatie over individuele trajecten tijd-

rovend en arbeidsintensief zal zijn. 

Vanuit de kerntaak van de praktijk is het begrijpelijk dat (elementen van) trajecten 

onvoldoende worden geregistreerd. Registreren kost inspanningen en dat gaat af 

van de tijd die beschikbaar is voor de zorg en hulp aan de ISD’ers. Aan de andere 

kant is het voor zowel beleid als praktijk relevant om te weten welke inspanningen 

aan individuele ISD-trajecten bijdragen aan het succes ervan en welke niet of in 

mindere mate. Met het ontbreken van betrouwbare registraties van deze ISD-tra-

jecten maakt de praktijk het zichzelf ook moeilijk omdat ingezette verbeteringen 

moeilijk kunnen worden aangetoond. Deze inzichten zijn alleen mogelijk als voor 

individuele ISD-trajecten de werkelijk afgenomen zorg, interventies en trainingen 

door de verschillende PI’s op dezelfde wijze en gedurende langere periode wordt 

geregistreerd. Om dit voor elkaar te krijgen is het wel van belang dat de PI’s wor-

den gefaciliteerd bij het opzetten van een betrouwbaar integraal registratiesysteem. 
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1 Inleiding 

In 2004 is in Nederland de maatregel ter plaatsing in een Inrichting voor Stelselma-

tige Daders, de ISD-maatregel, in werking getreden. Deze maatregel is gericht op 

meerderjarige daders die veelvuldig criminaliteit plegen en overlast verzorgen in het 

publieke domein, ook wel veelplegers genoemd. Veelplegers die een ISD-maatregel 

krijgen opgelegd, worden voor een periode van twee jaar gedetineerd in een spe-

ciaal ingerichte (afdeling binnen een) penitentiaire inrichting (PI). Het doel van de 

maatregel is tweeledig. Het eerste doel betreft criminaliteitsreductie middels incapa-

citatie. Door veelplegers voor een langere periode op te sluiten kunnen zij langdurig 

geen criminaliteit plegen. Het tweede doel betreft recidivereductie middels resociali-

satie. Gemotiveerde veelplegers komen in aanmerking voor op re-integratie gerichte 

programma’s. Met het aanbieden van gedragsinterventies en behandeling (bijvoor-

beeld gericht op verslaving) wordt een gedragsverandering beoogd, die moet leiden 

tot het plegen van minder delicten na vrijlating (Van Ooyen-Houben & Goderie, 

2009; Tweede Kamer, vergaderjaar 2002-2003, 28 980, nr. 3). 

In 2012 heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) 

onderzoek gedaan naar de effecten van de ISD-maatregel die waren afgerond in de 

periode 2004 tot en met 2008 in termen van criminaliteitsreductie en recidivereduc-

tie (Tollenaar & Van der Laan, 2012; Tollenaar, Van der Laan, & Van der Heijden, 

2013). Allereerst blijkt uit die studie dat het incapacitatie-effect van de ISD-maat-

regel hoger is dan dat van een standaard sanctie: door het opleggen van de ISD-

maatregel zijn relatief meer strafbare feiten voorkomen dan wanneer een vergelijk-

bare veelpleger de standaard korte vrijheidsstraf krijgt opgelegd. Daarnaast blijkt er 

een recidive-effect. De recidive van ISD’ers is vergeleken met de recidive van veel-

plegers die een standaard vrijheidsbenemende straf hebben gekregen. Het percen-

tage recidivisten blijkt onder de ex-ISD’ers significant lager dan onder de controle-

groep. 

In deze effectmeting van Tollenaar en Van der Laan (2012) is echter geen informa-

tie meegenomen over de inhoud van de opgelegde ISD-maatregel. Hierdoor was het 

niet mogelijk om de gevonden recidiveverlaging toe te schrijven aan bepaalde com-

ponenten van de ISD-maatregel, zoals deelname aan ambulante therapie, gedrags-

interventie, verloftraject of extramurale plaatsing in een verslavingskliniek. Zodoen-

de blijft het tot dusver onduidelijk wat de effectieve elementen van de ISD-maat-

regel zijn. Het WODC is daarom gevraagd om in een vervolg ISD-effectstudie niet 

enkel het effect van de ISD-maatregel voor het cohort 2004 tot en met 2008 en 

voor het nieuwe cohort 2009 en 2010 te onderzoeken, maar ook te onderzoeken 

wat mogelijk de effectieve componenten van de ISD-maatregel zijn en welke aan-

knopingspunten er zijn om de maatregel effectiever te maken. 

 

Het is onduidelijk in hoeverre de informatie over de inhoud van de individuele ISD-

trajecten door de PI’s en de ketenpartners wordt bijgehouden. Uit inspectierappor-

ten blijkt dat de registratie in de PI’s te wensen over laat, mede doordat een cen-

traal digitaal registratiesysteem voor de ISD-trajecten ontbreekt (Inspectie voor de 

Sanctietoepassing, 2008; Inspectie voor Veiligheid en Justitie, 2013). Omdat het 

momenteel onduidelijk is in hoeverre mogelijk effectieve elementen van de ISD-

maatregel geregistreerd worden, is daarom eerst dit haalbaarheidsonderzoek uit-
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gevoerd.1 Hierin is nagegaan welke informatie beschikbaar is over de ISD-trajecten. 

De centrale onderzoeksvraag luidde als volgt: 

 

Welke informatie is beschikbaar over de individuele re-integratietrajecten van 

ISD’ers en wat is de kwaliteit van deze informatie? 

 

De haalbaarheidsstudie is onderdeel van het vervolg ISD-effectonderzoek en richtte 

zich daarom specifiek op ISD’ers waarbij de maatregel in 2009 en 2010 werd afge-

rond. Daarnaast is, met het oog op toekomstig onderzoek, ook onderzocht hoe deze 

informatie momenteel wordt geregistreerd. 

Alvorens de methode, resultaten en conclusie van deze haalbaarheidsstudie worden 

beschreven, zal hieronder eerst een beschrijving van de ISD-maatregel worden 

gegeven, worden de conclusies van de twee Inspectieonderzoeken naar de ISD-

maatregel besproken en wordt een theoretisch kader geschetst. Op basis hiervan is 

bepaald wat mogelijk effectieve elementen van de ISD-maatregel zouden kunnen 

zijn en welke variabelen dus onderzocht dienden te worden in de onderhavige stu-

die. 

 

                                                
1  Naast deze haalbaarheidsstudie naar de registratie van de ISD-trajecten, heeft het WODC een vervolg ISD-

effectonderzoek uitgevoerd waarin het oude ISD-cohort 2004-2008 en het nieuwe ISD-cohort 2009-2010 zijn 

meegenomen, zonder specifiek in te (kunnen) gaan op mogelijk effectieve componenten van de ISD-maatregel 

(Tollenaar, Van der Laan, & Beijersbergen, 2014). 
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2 De ISD-maatregel 

De ISD-maatregel maakt het mogelijk om veelplegers op grond van hun justitiële 

verleden voor maximaal twee jaar in een ISD-voorziening te plaatsen. Afhankelijk 

van de motivatie van de ISD’er kan er worden deelgenomen aan een re-integratie-

traject. Indien er sprake is van een re-integratietraject kan de uitvoer van de ISD-

maatregel gefaseerd verlopen. Na een intramurale fase in de PI volgt dan een extra-

murale fase buiten de inrichting met reclasseringstoezicht (Inspectie voor de Sanc-

tietoepassing, 2008; Inspectie voor Veiligheid en Justitie, 2013; Van Ooyen-Houben 

& Goderie, 2009; Goderie & Lünnemann, 2008). Het ISD-traject is schematisch 

weergegeven in figuur 1. 

De bedoeling van de ISD-maatregel is dat in het begin van de intramurale fase de 

gedetineerde wordt gediagnosticeerd, gemotiveerd en dat er een trajectplan voor de 

gedetineerde wordt geschreven. In het trajectplan staat beschreven hoe het traject 

er voor de betreffende ISD’er uit gaat zien. De invulling van het traject hangt af van 

de motivatie van de ISD’er. Ongemotiveerde ISD’ers verblijven in het zogenoemde 

basisregime ISD. Zij krijgen een dagprogramma zoals ‘gewone’ gedetineerden met 

onder andere arbeid, recreatie, luchten, sport en bibliotheekbezoek. Zij hebben net 

als alle gedetineerden toegang tot medische en psychologische zorg (inclusief medi-

catie en, indien geïndiceerd, methadonverstrekking). Voor gemotiveerde ISD’ers 

worden activiteiten aan het dagprogramma toegevoegd, zoals gedragsinterventies 

en behandelmodules. De meeste inrichtingen hebben een aanbod van erkende ge-

dragsinterventies van de reclassering. Dit betreft bijvoorbeeld de cognitieve vaar-

digheden training (CoVa), de leefstijltraining (gericht op verslavingsproblematiek) 

en de module budgetteren. Ook bieden sommige inrichtingen ‘eigen’ re-integratie-

activiteiten en trainingen aan, bijvoorbeeld ‘Dutch cell dogs’, waarbij honden uit het 

asiel worden getraind op het terrein van PI Vught (Inspectie Veiligheid en Justitie, 

2013). Daarnaast hebben de inrichtingen een aanbod van ingekochte ambulante 

behandelmodules. Ambulante zorgaanbieders zoals De Waag, Inforsa en Palier 

komen naar de inrichting voor zowel groepsgerichte als individuele behandeling van 

ISD’ers. Verlof maakt ook deel uit van het ISD-traject. ISD’ers hebben recht op 54 

uur verlof per week. In verschillende PI’s wordt dit langzaam opgebouwd met eerst 

begeleid en dan onbegeleid verlof. Ook is voor de gemotiveerde ISD’ers de moge-

lijkheid deel te nemen aan de tussenfase , waarbij zij nog steeds in de PI verblijven, 

maar overdag buiten de inrichting werken. Indien de psychiatrische problematiek te 

groot is, kunnen ISD’ers sinds 2009 tijdelijk geplaatst worden in een Psychiatrisch 

Penitentiair Centrum (PPC). 

Na de intramurale fase, kunnen gemotiveerde ISD’ers een extramurale fase door-

lopen. In deze fase verblijven de ISD’ers buiten de inrichting, veelal in een ggz-

kliniek (om bijvoorbeeld te werken aan verslavingsproblematiek) of beschermde 

woonvorm. In enkele gevallen verblijven zij in een eigen woning met woonbege-

leiding met eventueel ambulante behandeling. De reclassering houdt toezicht op de 

uitvoering van de extramurale fase. Bij aanvang van het reclasseringstoezicht 

ondertekent de ISD’er een toezichtovereenkomst en gedragsregels. De frequentie 

waarin de toezichthouder de ISD’er ziet is afhankelijk van het toezichtsniveau 

waarin een ISD’er wordt geplaatst. Toezichthouders dienen voortgangsverslagen te 

schrijven over het verloop van de extramurale fase en zodoende de PI’s op de 

hoogte te houden. Als een ISD’er zich niet houdt aan de gestelde voorwaarden, 

wordt verdacht van een nieuw strafbaar feit of wanneer het zorg- of beveiligings-

niveau van de betreffende instelling niet toereikend is, kan de extramurale fase 
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afgebroken worden en vindt er een terugplaatsing naar de PI plaats. Al naar gelang 

de omstandigheden is een hernieuwde extramurale plaatsing echter mogelijk. 

 

Figuur 1 Schematische weergave ISD-traject 
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3 Bevindingen Inspectierapporten 

Eind 2007 deed de Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt) voor het eerst onder-

zoek naar de ISD-maatregel (Inspectie voor de Sanctietoepassing, 2008). De ISt 

bezocht zes ISD inrichtingen en onderzocht of de PI’s en de reclassering bij de 

tenuitvoerlegging van de maatregel doen wat van hen mag worden verwacht. Uit 

het rapport ‘Inrichtingen voor Stelselmatige Daders’ blijkt dat, ondanks de grote 

inzet van enthousiaste en betrokken medewerkers, de tenuitvoerlegging in veel 

opzichten verbeterd kan en moet worden. Hieronder zullen we een aantal van deze 

knelpunten beschrijven. 

Allereerst blijkt het verblijfsplan veelal niet gereed binnen de wettelijke termijn van 

een maand na binnenkomst in de PI. Ook constateert de ISt grote verschillen in de 

inhoudelijke opzet van de verblijfsplannen en adviseert om een standaardformat te 

ontwikkelen. Bovendien is de aanbeveling om een digitaal registratiesysteem voor 

ISD’ers te ontwikkelingen waarin behalve de planning ook de realisatie van de ver-

schillende programmaonderdelen wordt bijgehouden. Ten tweede blijkt de regime-

opzet sterk te verschillen tussen de ISD-inrichtingen. In sommige PI’s is er een 

avondprogramma, in andere eindigt het programma al om 16.00 uur. Ook worden 

ISD’ers in sommige PI’s samen geplaatst met andere gedetineerden, wat het 

resocialisatietraject niet altijd ten goede komt. Ten derde blijkt de realisatie van de 

in de verblijfplannen opgenomen gedragsinterventies vaak achter. Bovendien is het 

programma aanbod voor ernstig psychisch gestoorde en verstandelijk beperkte 

ISD’ers zeer beperkt. Ten vierde blijkt de personeelsinzet zowel in kwantitatieve als 

kwalitatieve zin vaak onvoldoende. Zo is er in verschillende PI’s een onderbezetting 

van trajectbegeleiders, voldoen de trajectbegeleiders veelal niet aan de landelijke 

richtlijn om ISD’ers wekelijks te spreken, hebben niet alle ISD’ers een mentor op de 

verblijfsafdeling en bestaat het executief personeel op de verblijfsafdelingen voor 

een aanzienlijk deel uit penitentiaire inrichting werkers (piw’ers) die (bij)scholing 

behoeven met betrekking tot verslavings- en psychomedische problematiek. Ten 

vijfde blijkt de abrupte overgang van een strikt gesloten setting naar een volledig 

extramurale plaatsing problematisch. Ten tijde van de maatregel Strafrechtelijke 

Opvang Verslaafden (SOV-maatregel), de voorloper van de ISD-maatregel, ging er 

aan de extramurale fase een halfopen fase vooraf, waarin gedetineerden overdag 

buiten de inrichting werkte. Deze tussenfase ontbreekt nu echter in de ISD-maat-

regel en zou mede de oorzaak kunnen zijn van het grote aantal mislukte extramu-

rale plaatsingen. De ISt pleit dan ook voor de herinvoering van de halfopen fase. 

Ten slotte blijkt de plaatsing in extramurale voorzieningen moeizaam te verlopen. 

Door de beperkte opvangcapaciteit in de zorginstellingen zijn er vaak lange wacht-

lijsten. Bovendien zijn niet alle zorginstellingen ingesteld op deze complexe doel-

groep met gedrags-, verslavings- en psychiatrische problematiek. 

Eind 2012 heeft de Inspectie Veiligheid en Justitie een vervolgonderzoek uitgevoerd 

naar de tenuitvoerlegging van de ISD-maatregel (Inspectie voor Veiligheid en 

Justitie, 2013). De Inspectie bezocht alle negen ISD inrichtingen en twee peniten-

tiaire psychiatrische centra (PPC). In het rapport ‘De uitvoering van de ISD-maat-

regel’ constateert de Inspectie dat er belangrijke verbeteringen zijn doorgevoerd ten 

opzichte van 2007, maar dat de wenselijke verbeteringen nog niet overal en in alle 

opzichten zijn gerealiseerd. 

Allereerst, blijken er nog steeds grote verschillen in de trajectplannen en blijkt de 

registratie gedurende het ISD-traject nog onvoldoende. De inspectie benadrukt het 

belang van één geïntegreerd en dynamisch plan waarbij alle programmaonderdelen 

en activiteiten worden bijgehouden. Zij pleit bovendien voor de ontwikkeling van 
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één digitaal registratiesysteem wat tegemoet komt aan de wensen van de dagelijkse 

praktijk. Ten tweede blijkt dat op locaties waar ISD’ers samen worden geplaatst met 

andere strafrechtelijke titels dit ten koste gaat van een motiverend detentieklimaat. 

De Inspectie acht dit dan ook ongewenst en onverantwoord. Ten derde blijkt dat 

hoewel het aanbod van het dagprogramma is verbeterd dit nog niet op alle locaties 

op orde is. De Inspectie onderstreept het belang van voldoende activiteiten en 

werkplekken tijdens de tussenfase. Ten vierde benadrukt de Inspectie het belang 

dat op alle ISD-afdelingen alleen zorg en behandel inrichtingswerkers (zbiw’ers) 

werken, die bovendien de voorgeschreven opleidingen hebben gevolgd. Ten vijfde 

blijkt dat ISD-inrichtingen de voorkeur geven aan individuele trainingen en ambu-

lante zorg in detentie, omdat de gedragsinterventies van de reclassering onvoldoen-

de zouden aansluiten bij de doelgroep. De Inspectie adviseert het aanbod van 

gedragsinterventies te verbreden zodat deze beter aansluit op de doelgroep ISD’ers. 

Ten slotte blijkt dat de extramurale plaatsingsmogelijkheden de afgelopen jaren fors 

zijn toegenomen, maar dat er nog steeds knelpunten zijn. Er zijn vaak lange wacht-

tijden en GGZ-instellingen lijken terughoudend om een traject met een ISD’er aan 

te gaan. 
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4 Theoretische achtergrond 

Om duidelijk te krijgen welke onderdelen van de maatregel de ISD’ers kunnen hel-

pen bij de re-integratie, is gebruik gemaakt van het Good Lives Model (GLM), een 

theorie die zich richt op de rehabilitatie van delinquenten (Ward & Stewart, 2003; 

Ward & Brown, 2004; Ward, 2002). Het GLM is ontstaan als een alternatieve bena-

dering voor het Risk-Needs-Responsivity Model (RNRM) van Andrews en Bonta 

(1998). Het RNRM is vooral gefocust op criminogene factoren en risicomanagement 

bij delinquenten. Het GLM stelt dat deze focus op risicofactoren wel een noodzake-

lijke, maar niet een voldoende voorwaarde is voor een effectieve rehabilitatie en 

daarmee dus ook voor recidivereductie. Het model stelt dat er óók aandacht dient te 

zijn voor de sterke eigenschappen en capaciteiten van het individu en het bereiken 

van positieve doelen. Er wordt verondersteld dat de kwaliteit van leven van de 

delinquent van invloed is op de recidivekans. Het GLM richt zich daarom op het 

bevorderen van het welzijn van de delinquent en het creëren van een ‘goed leven’. 

Een goed leven, en dus een hoge kwaliteit van leven, komt tot uiting in tevreden-

heid op verschillende levensgebieden, zoals familie, vrienden, werk, wonen en vrije-

tijdsbesteding. 

Volgens het GLM zoeken individuen naar manieren om hun primaire levensbehoef-

ten (‘primary goods’) te verwerven. Primaire levensbehoeften zijn activiteiten, erva-

ringen of situaties die het welzijn van het individu bevorderen en de kwaliteit van 

leven verhogen. Er worden verschillende soorten primaire levensbehoeften onder-

scheiden: leven, kennis, uitmuntendheid in werk, zelfstandigheid, innerlijke vrede, 

verwantschap, gemeenschap, spiritualiteit, geluk en creativiteit. Deze primaire 

levensbehoeften kunnen vervolgens onderverdeeld worden in verschillende gerela-

teerde levensbehoeften. Bijvoorbeeld verwantschap kan betrekking hebben op 

familie, vriendschap en een partner. Om deze primaire levensbehoeften te bereiken 

zijn secondaire levensbehoeften nodig, bijvoorbeeld een baan is nodig om uitmun-

tendheid in werk te verwerven, en een sociaal netwerk (in de vorm van familie, 

vrienden of partner) is nodig om verwantschap te bereiken. 

 

Het GLM veronderstelt dat er twee routes zijn die tot delinquentie leiden. De eerste 

is een directe route, waarbij crimineel gedrag een manier is om primaire levens-

behoeften te bereiken. De tweede betreft een indirecte route, waarbij het nastreven 

van primaire levensbehoeften en het eventueel niet bereiken van deze levensbe-

hoeften leidt tot stress en frustratie, wat vervolgens tot delinquent gedrag kan lei-

den. Het GLM is er daarom op gericht om de delinquent te leren op een positieve 

manier zijn primaire levensbehoeften te bereiken en daarmee zijn kwaliteit van 

leven te verhogen. 

Het GLM stelt een algemene rehabilitatietheorie te zijn en is ontwikkeld om toe te 

passen bij alle typen delinquenten. Het model wordt in de praktijk vaak toegepast 

bij seksuele delinquenten (Ward, Mann, & Gannon, 2007; Ward & Gannon, 2006), 

maar is ook gebruikt bij gewelddadige delinquenten (Whitehead, Ward, & Collie, 

2014) en jeugdige delinquenten met psychiatrische problematiek (Barendregt, aan-

komend). 

Ook bij de doelgroep in de huidige studie, de ISD’ers, is het Good Lives Model toe-

pasbaar. Door naar het GLM te kijken, kunnen we duidelijk krijgen welke informatie 

nodig is om zicht te krijgen op welke ingrediënten nodig zijn om de ISD tot een 

succesvolle maatregel te maken. Het ISD-traject is er op gericht de psychiatrische 

en verslavingsproblematiek van ISD’ers aan te pakken middels ambulante en klini-

sche behandeling, de vaardigheden en capaciteiten van ISD’ers te vergroten middels 
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gedragsinterventies en de ISD’ers te voorzien van een verblijfplaats en dagbeste-

ding aan het einde van de maatregel. Op deze manier wordt getracht om ISD’ers 

van handvatten te voorzien om de primaire levensbehoeften op een positieve, 

sociale en aanvaardbare manier te bereiken en de kwaliteit van leven van de ISD’er 

te verhogen. 
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5 Methode 

Om na te kunnen gaan of de door instanties geregistreerde gegevens bruikbaar zijn 

om iets te kunnen zeggen over de werkzame elementen van de ISD-maatregel, zijn 

voor de ISD-uitstroomcohorten 2009 en 2010 de gegevens opgevraagd. In deze 

paragraaf gaan we nader in op de onderzoeksgroep, de geselecteerde variabelen en 

de procedure. 

5.1 Onderzoeksgroep 

De onderzoeksgroep betreft 521 ISD’ers waarbij in 2009 danwel 2010 de ISD-maat-

regel is afgerond. De ISD-maatregel wordt opgelegd met een maximale duur van 

twee jaar, waardoor de maatregel van de onderzoeksgroep gestart zou moeten zijn 

in 2007 danwel 2008. De onderzoeksperiode zou in dat geval de periode 2007 tot en 

met 2010 beslaan. Door tussentijdse onttrekkingen is het echter mogelijk dat de 

ISD-maatregel voor sommige ISD’ers langer heeft geduurd. Hiervan is ook sprake 

bij verschillende ISD’ers in de huidige onderzoeksgroep. Als gevolg hiervan loopt de 

onderzoeksperiode van deze haalbaarheidsstudie van 2006 tot en met 2010. In deze 

periode verbleven de ISD’ers in één van de elf ISD-inrichtingen die staan beschre-

ven in tabel 1. 

 

Tabel 1 ISD-inrichtingen 

ISD-inrichtingen in onderzoeksperiode 2006-2010 

PI Amsterdam, locatie Tafelbergweg 

PI Rotterdam, locatie Hoogvliet 

PI Limburg Zuid, locatie De Geerhorst, Sittard 

PI Utrecht, locatie Wolvenplein 

PI Vught, locatie Vught 

PI Haaglanden, locatie Zoetermeer 

PI Achterhoek, locatie Ooyerhoek, Zutphen 

PI Zwolle, Zwolle 2 (vrouwen) 

PI Zuid Oost, locatie Roermond 

PI Arnhem, locatie Arnhem Zuid 

PI Hoogeveen, locatie Hoogeveen 

5.2 Variabelen 

Op basis van het voorgaande zouden verschillende kenmerken van de individuele 

re-integratietrajecten van ISD’ers van invloed kunnen zijn op de effectiviteit van de 

ISD-maatregel. In tabel 2 staan deze kenmerken weergegeven, uitgesplitst naar 

variabelen gedurende de intramurale fase, de extramurale fase en de totale ISD-

maatregel. Variabelen in de intramurale fase zijn bijvoorbeeld of de ISD’er heeft 

deelgenomen aan een ambulante behandeling of gedragsinterventie, of de ISD’er in 

een Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) verbleef en of de ISD’er zich geduren-

de de intramurale fase heeft onttrokken. Variabelen in de extramurale fase hebben 

onder andere betrekking op de klinische plaatsing, terugplaatsingen naar de PI en 

het toezichtsniveau van de reclassering. 
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5.3 Procedure 

Deze haalbaarheidsstudie had als doel duidelijk te krijgen welke informatie beschik-

baar is over de re-integratietrajecten van ISD’ers. Om dit doel te bereiken zijn in dit 

onderzoek twee stappen doorlopen. In de eerste stap zijn gesprekken gevoerd met 

medewerkers van verschillende uitvoeringsinstanties rondom de ISD-maatregel over 

mogelijk relevante informatiebronnen en is bovendien een eerste globale indruk 

verkregen op basis van een korte inzage in de verschillende informatiebronnen op 

locatie. Er is allereerst een bezoek gebracht aan verschillende onderdelen van DJI, 

namelijk DJI-hoofdkantoor, zes ISD-PI’s, de Informatie Voorzienings Dienst (IVD), 

het Centraal Archief en het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en 

Psychologie (NIFP). Daarnaast is een bezoek gebracht aan een belangrijke keten-

partner in het ISD-traject, namelijk de reclassering. Als uit deze eerste stap bleek 

dat de informatiebron inderdaad relevante gegevens leek te bevatten is de tweede 

stap ingezet. In de tweede stap zijn de gegevens uit de informatiebron aangevraagd 

voor de huidige ISD-onderzoeksgroep en heeft een grondigere verkenning van de 

gegevens plaatsgevonden. De dataverzameling heeft plaatsgevonden van november 

2013 tot en met maart 2014. 

Bij het zoeken naar de geschiktheid van informatiebronnen zijn in zowel de eerste 

als de tweede stap een aantal criteria gehanteerd. Als in de eerste stap de informa-

tiebron op het eerste oog aan deze criteria leek te voldoen, is de tweede stap gezet. 

In deze tweede stap is vervolgens, door het analyseren van de gegevens, vastge-

steld of de informatiebron feitelijk aan de criteria voldeed. De volgende acht criteria 

zijn gehanteerd. Allereerst is gekeken of de informatiebron relevante variabelen 

bevat. Ten tweede is gelet op koppelgegevens: kunnen de gegevens uit de informa-

tiebron gekoppeld worden aan het ISD-databestand van het WODC? Bij voorkeur 

wordt er gebruik gemaakt van harde koppelgegevens, zoals gedetineerdennummer, 

GBA-nummer of CVS-nummer (reclasseringsnummer). Het is echter ook mogelijk 

dat sommige bronnen enkel te koppelen zijn middels zachtere gegevens als naam 

en geboortedatum. Ten derde was de gebruiksperiode van de informatiebron van 

belang. Een informatiebron die pas vanaf 2011 operationeel is, kan voor toekomstig 

ISD-onderzoek weliswaar nuttig zijn, maar niet voor de huidige ISD-onderzoeks-

groep. Ten vierde moeten de gegevens in de informatiebron bewaard blijven en is 

het dus nodig dat er geen verjaringstermijn is. Ten vijfde is het noodzakelijk dat het 

WODC toegang heeft of kan krijgen tot de informatiebron. Ten zesde is het belang-

rijk dat de informatiebron betrouwbare gegevens bevat. De gegevens in de informa-

tiebron dienen volledig te zijn en gegevens in de bron dienen zoveel mogelijk op 

dezelfde wijze te worden geregistreerd, zonder verschillen tussen inrichtingen, 

tussen medewerkers en in de tijd. Ten zevende is gekeken of het een centrale/lan-

delijke informatiebron betreft. Informatie die bijvoorbeeld enkel beschikbaar is in 

individuele inrichtingen heeft niet de voorkeur. Ten slotte is er bij voorkeur sprake 

van een beperkte bewerkingstijd om de gegevens uit de informatiebron om te 

zetten in kwantitatief analyseerbare variabelen. Uitgangspunt is daarom dat gege-

vens uit de informatiebron kunnen worden aangeleverd in SPSS- of Excelbestanden 

met daarin concrete variabelen. Indien er sprake is van geschreven teksten, zoals 

verslagen en rapportages in papieren dossiers of in digitale pdf-documenten, is 

namelijk tekstanalyse vereist om tot kwantitatief analyseerbare gegevens te komen 

en dit is zeer arbeidsintensief. 
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Tabel 2 Individuele re-integratietraject kenmerken van ISD’ers 

Variabelen 

Intramurale fase ISD-maatregel 

Zorg 

Besproken in PMO: frequentie 

Gesprekken met psycholoog: frequentie 

Gesprekken met psychiater: frequentie, soort consult 

Medicatie voor psychische problemen: welke 

Methadon ontvangen: ja/nee 

Ambulante behandeling: ja/nee, aantal, per behandeling: welke, instantie, in of buiten PI, afgerond ja/nee, hoeveel 

sessies, reden uitval 

Verblijf in PPC: aantal dagen 

Interventies/Dagprogramma 

Deelname gedragsinterventie reclassering: ja/nee, aantal, per GI: welke, afgerond ja/nee, hoeveel sessies, reden 

uitval 

Deelname niet-reclassering trainingen: ja/nee, aantal, per training: welke, instantie, afgerond ja/nee, hoeveel 

sessies, reden uitval 

Deelname onderwijs: welke, afgerond & diploma ja/nee 

Deelname arbeid: ja/nee 

Deelname werk buiten de PI (dus deelname aan tussenfase): aantal dagen. 

Verlof: aantal keer, duur verlof, soort verlof, begeleid of niet 

Overig 

Totale duur intramurale fase 

In welke PI hoe lang en in hoeveel verschillende PI’s 

Extramurale fase ISD-maatregel 

Zorg 

Klinische plaatsing: ja/nee, aantal, per plaatsing: welke instelling, type behandeling, afgerond ja/nee, aantal dagen 

Ambulante behandeling: ja/nee, aantal, per behandeling: welke, instantie, afgerond ja/nee, hoeveel sessies, reden 

uitval 

Overig 

Totale duur extramurale fase 

Terugplaatsing(en) naar PI: ja/nee, frequentie, totaal aantal dagen 

Terugplaatsing(en) PI: reden 

Voornaamste verblijfplaats: 

 Ggz-instelling/beschermd of begeleid wonen/eigen woning/anders 

Voornaamste dagbesteding: 

 Werk/scholing/behandeling (indien opname kliniek)/anders 

Toezichtsniveau van reclassering (indicatie frequentie van contact) 

Totale ISD-maatregel 

Totale duur ISD-maatregel (minus duur onttrekkingen) 

Onttrekkingen: frequentie, duur, type, tijdens intramurale of extramurale fase 

Bij einde ISD-maatregel verbleef ISD’er: extramuraal/intramuraal/intramuraal maar eerder wel extramuraal 
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6 Resultaten 

Uit de gesprekken met de uitvoeringsinstanties rondom de ISD-maatregel bleek dat 

er een aantal mogelijke informatiebronnen zijn. In deze Resultaten sectie worden de 

bevindingen per informatiebron beschreven, inclusief de bovengenoemde acht crite-

ria: relevante variabelen, koppelgegevens, juiste gebruiksperiode, geen verjarings-

termijn, toegang, betrouwbare gegevens, centrale/landelijke informatiebron en be-

perkte bewerkingstijd. Alleen als in de eerste stap een bron leek te voldoen aan alle 

acht criteria constateerden we dat deze goed bruikbaar is en volgde de tweede 

analysestap. Bij sommige informatiebronnen bleek na de eerste stap al dat de bron 

niet aan één of meerdere criteria kan voldoen, waardoor de bron onbruikbaar is.  

In die gevallen is er een inschatting gegeven, uitgaande van de criteria, of de in-

formatiebron voor toekomstig ISD-onderzoek wel bruikbaar zou kunnen zijn. Ook 

als uit de tweede stap blijkt dat een informatiebron niet aan de criteria kan voldoen 

en dus nu onbruikbaar is, is wel een inschatting gegeven voor toekomstig onder-

zoek. 

De verschillende informatiebronnen worden hieronder beschreven. De eerste elf 

informatiebronnen zijn registraties van DJI, de laatste bron is van de reclassering. 

Allereerst zullen twee systemen van TULP worden besproken: (1) verblijfsinformatie 

uit TULP-GW en (2) D&R uit TULP-selectie. Vervolgens worden de volgende DJI-

bronnen beschreven: (3) TRIS, (4) Microhis, (5) ISP, (6) penitentiaire dossiers, (7) 

registraties in individuele PI’s, (8) zorgoverzicht PI’s, (9) BSF-registratie, (10) IFZO 

en (11) FRIS. Tot slot wordt een informatiebron van de reclassering besproken, 

namelijk (12) CVS. 

 

TULP 

TULP staat voor Ten Uitvoer Legging vrijheidsbenemende straffen en maatregelen in 

Penitentiaire inrichtingen en is het centrale registratiesysteem van het gevangenis-

wezen. Binnen het koepelbegrip TULP zijn twee systemen te onderscheiden: TULP-

GW en TULP-selectie. Het betreffen landelijke applicaties die beschikbaar zijn in elke 

penitentiaire inrichting van DJI. Deze landelijke applicaties worden beheerd door de 

IVD van DJI te Gouda. Hieronder worden de informatiemogelijkheden van beide 

informatiesystemen beschreven. 

 
(1) TULP-GW 
Dagelijks wordt een deel van de gegevens die in TULP-GW worden geregistreerd, 

‘overgeseind’ naar de datawarehouse TULP-MIR (MIR=Management Informatie 

Reservoir). De afdeling Analyse, Strategie en Kennis van DJI kan vanuit TULP-MIR 

databestanden aanmaken die voor managementinformatie worden gebruikt. 

Deze databestanden hebben betrekking op de aanwezige gedetineerden en hun ver-

blijf op maandelijkse peildata, op ingestroomde gedetineerden of op uitgestroomde 

gedetineerden in te selecteren periodes. Bovendien zijn er bestanden met gegevens 

van gedetineerden bij wie de cel(bestemming) of de insluitingsgrond is gewijzigd. 

Eerste stap. Uit de eerste verkennende stap blijkt dat in het systeem kenmerken 

van gedetineerden, delicten, strafzaken, duur van opgelegde straffen, bestemmin-

gen en duur van verblijf worden geregistreerd. Medewerkers van de bevolkings-

administratie in PI’s registeren hierin. Variabelen zijn onder andere gedetineerden-

nummer/strafketennummer (koppelvariabele), geslacht, geboortedatum, strafbaar 

feit, parketnummer, insluitingstitel, inrichting, bestemming, datum instroom in de 

inrichting en datum uitstroom uit de inrichting. DJI beschikt over databestanden 

vanaf 1996, maar de oudere bestanden kennen de nodige omissies. Het WODC 
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heeft toestemming van DJI om gegevens uit de databestanden over de laatste tien 

jaren te gebruiken. De gegevens kunnen geleverd worden in de vorm van SPSS-

bestanden. Uitgaande van de acht criteria was de eerste verkenning van de ver-

blijfsgegevens positief en daarom zijn vervolgens de gegevens voor de ISD-onder-

zoeksgroep aangevraagd voor een grondigere analyse. Twee SPSS-bestanden 

bieden mogelijk interessante variabelen voor het huidige haalbaarheidsonderzoek: 

(1a) Een gekoppeld in- en uitstroombestand en (1b) Een bestand met bestem-

mingswisselingen. De tweede stap bij beide bestanden zal hieronder apart bespro-

ken worden. 

 
(1a) TULP-GW In- en uitstroom 

Tweede stap. In een gekoppeld databestand zijn alle in- en uitstroombewegingen 

van gedetineerden vastgelegd. Zodra een gedetineerde een inrichting instroomt 

(vanuit de vrije maatschappij of vanuit een andere PI) of uitstroomt (naar de vrije 

maatschappij of naar een andere PI) wordt er een nieuw record aangemaakt. Hier- 

in worden dus ook overplaatsingen van de ene naar de andere PI bijgehouden. Na 

het bewerken en het opschonen van de gegevens blijkt het gekoppelde in- en uit-

stroombestand verschillende variabelen te kunnen leveren, namelijk de begin-  

en einddatum van detentie en daarmee de totale detentieduur, het aantal onttrek-

kingen per intramurale danwel extramurale fase en de duur van deze onttrekkingen. 

Na deze uitgebreide bewerking en analyse van de gegevens blijkt echter ook dat de 

start- en einddata van de intramurale en extramurale fases niet over alle jaren 

volledig kunnen worden ontleend aan het in- en uitstroombestand. ISD’ers in de 

extramurale fase vallen nog steeds onder de verantwoordelijkheid van de PI, en 

daarvoor zijn speciale ‘ISDA’ of ‘SOV 3’ inrichtingscodes gemaakt. Als een gedeti-

neerde bijvoorbeeld intramuraal verblijft in PI Zoetermeer is de inrichtingscode 

‘Zoetermeer’; als een gedetineerde extramuraal verblijft en onder de verantwoor-

delijkheid van PI Zoetermeer valt is de inrichtingscode ‘Zoetermeer ISDA’. Drie ISD-

inrichtingen hadden al vanaf de start van de ISD-maatregel in 2004 deze speciale 

codes, maar bij de andere ISD-inrichtingen zijn deze codes pas in 2009 ingevoerd. 

Hierdoor worden in de periode tot en met 2009 niet alle ‘overplaatsingen’ van en 

naar de extramurale fase geregistreerd in TULP-GW. Gevolg is dat met deze infor-

matiebron voor de huidige onderzoeksgroep niet kan worden vastgesteld wat de 

verblijfsduur per PI is, of er een extramurale fase heeft plaatsgevonden en zo ja, 

hoe vaak en hoe lang deze duurde. Vanaf 2010 is deze informatie wel beschikbaar 

in TULP-GW. Eén kanttekening hierbij is wel dat dit niet voor extramurale plaatsin-

gen vanuit een PPC geldt. PPC’s hebben ook nu in 2014 nog geen aparte code voor 

de extramurale fase. Gevolg is dat de feitelijke verblijfsduur in een PPC niet kan 

worden vastgesteld. Medewerkers van DJI-hoofdkantoor werken er aan om dit te 

veranderen. 

Toekomst. Vanaf 2010 worden overplaatsingen van en naar de extramurale fase wel 

goed bijgehouden in TULP-GW (tot op heden met uitzondering van extramurale 

plaatsingen vanuit PPC’s). Voor toekomstig ISD-onderzoek kan het gekoppelde in- 

en uitstroombestand dus (grotendeels) wel worden gebruikt om vast te stellen wat 

de verblijfsduur per PI is, of er een extramurale fase heeft plaatsgevonden, en zo ja, 

hoe vaak en hoe lang deze duurde. 

Samengevat. Het gekoppelde in- en uitstroombestand voldoet aan de acht criteria 

en kan de volgende variabelen opleveren voor de huidige ISD-onderzoeksgroep: de 

totale detentieduur, het aantal onttrekkingen per intramurale danwel extramurale 

fase en de duur van deze onttrekkingen. 
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(1b) TULP-GW Bestemmingswisselingen 

Tweede stap. Na analyse van het gekoppelde in- en uitstroombestand bleek dat 

deze informatiebron onvolledig en dus onbetrouwbaar is als het gaat om het 

registreren van ‘overplaatsingen’ van en naar de extramurale fase van de huidige 

ISD-onderzoeksgroep. Een databestand met records van bestemmingswisselingen 

kan hierbij uitkomst bieden. In deze informatiebron worden alle bestemmingswis-

selingen en daarmee ook alle overplaatsingen van en naar de extramurale fase 

vastgelegd. Waar in het in- en uitstroombestand een wisseling in de variabele ‘in-

richting’ leidend is bij het creëren van een nieuw record, is dit bij deze informatie-

bron de variabele ‘bestemming’. Hoewel in de periode 2004 t/m 2009 niet alle 

inrichtingen al speciale inrichtingscodes hadden voor de extramurale fase van 

ISD’ers (waardoor het in- en uitstroombestand onvolledig is), heeft de variabele 

‘bestemming’ wel altijd een code bevat die aangeeft of er sprake is van een extra-

murale fase (namelijk code 907 en 909). DJI-hoofdkantoor heeft een selectie 

gemaakt van het totale bestemmingswisselingen bestand en heeft de volgende 

gegevens verstrekt: bestemmingswisselingen van en naar de extramurale fase van 

de huidige onderzoeksgroep. De gegevens zijn niet gekoppeld aan het in- en uit-

stroombestand, omdat dit slechts een haalbaarheidsstudie betreft, maar een globale 

analyse van de gegevens stemt positief. De ontbrekende extramurale plaatsingen in 

het in- en uitstroombestand lijken goed te worden aangevuld met de gegevens van 

het bestand met bestemmingswisselingen. De informatiebron lijkt dus een volledig 

beeld te geven van de extramurale plaatsingen, waardoor het in combinatie met het 

in- en uitstroombestand informatie kan opleveren over de verblijfsduur per PI, het 

aantal extramurale plaatsingen en de duur hiervan en de totale duur van de intra-

murale en extramurale fase.2 

Samengevat. Het bestand met bestemmingswisselingen lijkt te voldoen aan de acht 

criteria en gecombineerd met het gekoppelde in- en uitstroombestand lijkt het de 

volgende extra variabelen op te kunnen leveren voor de huidige ISD-onderzoeks-

groep: verblijfsduur per PI, het aantal extramurale plaatsingen en de duur hiervan, 

de totale duur van de intramurale fase en de totale duur van de extramurale fase. 

 

Naast de reguliere digitale registratiekaarten van het bronsysteem TULP-GW kunnen 

medewerkers in de inrichtingen sinds 2004 ook registratiekaarten raadplegen die 

vanuit TULP-MIR worden gegenereerd. Naast de gegevens die ook in de hiervoor 

vermelde databestanden zijn opgenomen, is op de registratiekaarten ook informatie 

te vinden over tijdelijk verblijf elders (tijdelijke verblijven buiten de PI zoals verlof) 

en onttrekkingen. Deze registratiekaarten worden beheerd door de IVD van DJI te 

Gouda. Er is geen verjaringstermijn. DJI heeft toestemming gegeven voor het ge-

bruik van de gegevens die op de registratiekaarten zijn vermeld. Ze kunnen aan-

geleverd worden in de vorm van Excelbestanden.  

Eerste stap. Na de eerste verkenning lijken de gegevens te voldoen aan de acht 

criteria. De gegevens voor de ISD-onderzoeksgroep zijn daarom aangevraagd  

voor een nadere analyse. Daarbij blijken de gegevens van twee onderdelen op  

de registratiekaart relevant voor het onderzoek: (1c) tijdelijk verblijf elders (welke 

informatie over verlof bevat) en (1d) onttrekkingen. De tweede stap bij beide be-

standen zal hieronder apart besproken worden. 

 
  

                                                
2 Hoewel de extramurale bestemmingscode vanaf 2004 heeft bestaan, bestaat er een vermoeden dat deze in 2004, 

2005 en mogelijk deels in 2006 niet volledig was geïmplementeerd in alle inrichtingen. Hierdoor is het bestem-

mingswisselingen bestand niet geschikt als informatiebron voor het oudere ISD-cohort 2004-2008. 
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(1c) TULP-GW Tijdelijk verblijf elders 

Tweede stap. Gegevens over tijdelijk verblijf elders (tve) zijn aangevraagd voor de 

huidige ISD-onderzoeksgroep voor de periode 2004 t/m 2010. Het betreffen dus al 

hun tve’s uit de periode januari 2004 t/m december 2010 en niet enkel de tve’s 

gedurende hun specifieke ISD-detentie. Omdat dit slechts een haalbaarheidsstudie 

betreft, is deze koppeling nu niet gemaakt. In het bestand staan naast verloven ook 

registraties van bijvoorbeeld rechtbank, ziekenhuis en therapie bezoeken buiten de 

PI. De focus lag in eerste instantie op de verlof registraties dus deze hebben we 

geselecteerd. Van de 521 ISD’ers blijken 506 ISD’ers tenminste eenmaal verlof te 

hebben gehad in de periode 2004 t/m 2010. Na een nadere verkenning van het 

bestand lijkt de verlofinformatie goed bruikbaar. Deze bron lijkt de volgende 

variabelen op te kunnen leveren: aantal keer verlof, type verlof3, duur van verlof 

(varieert van enkele uren tot meerdere dagen) en of het verlof wel of niet onder 

begeleiding heeft plaatsgevonden. Er dient wel één kanttekening te worden 

gemaakt. Hoewel verlof uiteraard geregistreerd dient te worden door de PI’s, gaf 

één van de zes bezochte PI’s expliciet aan dit niet altijd te hebben gedaan bij 

ISD’ers. Er zou dus sprake kunnen zijn van een onderrapportage. 

Samengevat. De gegevens over tijdelijk verlof elders lijkt te voldoen aan de acht 

criteria en zou de volgende variabelen kunnen opleveren voor de huidige ISD-onder-

zoeksgroep: aantal keer verlof, type verlof, duur van verlof en of het verlof wel of 

niet onder begeleiding heeft plaatsgevonden. Een kanttekening is dat niet helemaal 

duidelijk is geworden of in alle PI´s de verloven worden geregistreerd, er kan dus 

mogelijk sprake zijn van onderrapportage. 

 
(1d) TULP-GW Onttrekkingen 

Tweede stap. Gegevens over onttrekkingen zijn aangevraagd voor de huidige ISD-

onderzoeksgroep voor de periode 2004 t/m 2010. Het betreffen dus al hun ont-

trekkingen in de periode januari 2004 t/m december 2010 (er is geen koppeling 

gemaakt met hun specifiek ISD-detentie). Van de 521 ISD’ers blijken 183 ISD’ers 

tenminste eenmaal zich onttrokken te hebben in de periode 2004 t/m 2010. 

Na een nadere verkenning van het bestand lijken de gegevens goed bruikbaar. De 

bron lijkt de volgende variabelen op te kunnen leveren: aantal onttrekkingen, duur 

van de onttrekking, type onttrekking (ontvluchting vanuit PI, onttrekking aan bevei-

ligd toezicht buiten PI of onttrekking buiten PI zonder beveiligd toezicht). Daarnaast 

worden ook omstandigheden omtrent de onttrekking of ontvluchting geregistreerd, 

zoals of er geweld of een wapen is gebruikt, of er hulp is geweest van een medege-

detineerde of iemand van buiten, en of er sprake is van een gijzeling. Deze omstan-

digheden komen echter zelden voor, waardoor deze informatie niet bruikbaar is in 

het huidige kwantitatieve onderzoek. 

Samengevat. De gegevens over de onttrekkingen lijken te voldoen aan de acht cri-

teria en zou de volgende variabelen kunnen opleveren voor de huidige ISD-onder-

zoeksgroep: aantal keer onttrekking, type onttrekking en duur van onttrekking. 

 
(2) TULP-selectie D&R 

Eerste stap. Binnen het DJI-systeem TULP-selectie is er een applicatie D&R ge-

naamd, wat staat voor Detentie en Re-integratie. Uit de eerste verkennende stap 

blijkt dat de applicatie bestaat uit verscheidene tabbladen waarin verschillende disci-

                                                
3  Er waren tot 2014 verschillende vormen van verlof: regimair verlof (weekend verlof dat wordt verstrekt in de 

halfopen en open inrichtingen), verlof AVG (gedetineerde heeft in het laatste jaar van zijn detentie recht op 

maximaal zes keer verlof), verlof artikel 26 (incidentele verloven waar de directeur toestemming voor kan geven 

zoals voor een begrafenis van een familielid) en verlof ISD (ISD’ers hebben in het kader van de ISD-maatregel 

maximaal 54 uur per week verlof). 
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plines (zoals piw’ers/zbiw’ers, mmd’ers, arbeid, sport, trajectbegeleiders, medische 

dienst, en psychologische dienst) moeten rapporteren over de betreffende gedeti-

neerde. Er wordt gewerkt met gedetineerdennummer/strafketennummer (koppel-

variabele). Specifiek met betrekking tot ISD’ers dienen trajectbegeleiders te rappor-

teren over het verloop van het ISD-traject in het tabblad ‘ISD’ en het tabblad ‘re-

integratie en resocialisatie’. Onder andere deelname aan gedragstrainingen en ande-

re interventies moeten hier in geregistreerd worden. Daarnaast moeten de medische 

dienst en de psychologische dienst rapporteren in het tabblad ‘zorg en begeleiding’. 

Het systeem is uitgerold in januari-maart 2011 in alle PI’s, en daarmee per definitie 

onbruikbaar voor het huidige ISD onderzoek (wat zich richt op ISD’ers waar de 

maatregel in 2009 en 2010 afliep). Na de eerste globale verkennende stap is dus 

niet de tweede stap gezet, want er kunnen geen gegevens uit dit registratiesysteem 

aangevraagd worden voor de ISD-onderzoeksgroep in deze studie. 

Toekomst. Wat betreft de benutting van TULP-selectie D&R voor toekomstig onder-

zoek zijn er een aantal haken en ogen. Een eerste kanttekening is dat tot op heden 

de registratie onder de maat blijft, aldus DJI-hoofdkantoor. De registratie is zeer 

wisselend, en verschilt sterk per inrichting, per discipline en per medewerker. De 

psychologische dienst rapporteert bijvoorbeeld in zijn geheel niet in D&R volgens 

DJI-hoofdkantoor. In gesprekken met psychologen uit verschillende PI’s wordt dit 

bevestigd; meerdere psychologen geven aan niet in D&R te rapporteren, omdat 

gedetineerden hier ook inzage in kunnen krijgen. Trajectbegeleiders uit de bezochte 

PI’s geven meestal wel aan te registreren in TULP-selectie D&R, maar sommigen pas 

sinds een half jaar. DJI-hoofdkantoor hoopt op een toename in registratie door de 

invoering van het programma promoveren/degraderen; de rapportage is dan be-

langrijk bij eventuele beklagzaken van gedetineerden. Een tweede kanttekening is 

dat de verwerkingstijd hoog is doordat (tot op heden) tekstanalyse nodig is om de 

informatie uit deze bron om te zetten in kwantitatief analyseerbare variabelen. D&R 

bestaat uit open velden zonder tellers. Hierdoor kunnen de gegevens niet in SPSS- 

of Excelbestanden geleverd worden. Output bestaat nu uit pdf-bestanden waarin alle 

tekst uit D&R onder elkaar geplakt staat. In januari 2014 is wel een nieuwe versie 

van D&R geïmplementeerd, waarin wat gesloten vragen en tellertjes zijn verwerkt. 

Hierdoor wordt het als het goed is mogelijk om SPSS-bestanden te creëren, maar 

(tot op heden) wel voor een zeer beperkt deel van de gegevens in het systeem. 

Toekomstig ISD-onderzoek zou alleen gebruik kunnen maken van D&R als informa-

tiebron als (a) de registratie structureel verbetert en (b) het systeem anders wordt 

opgebouwd waardoor de gegevens geleverd kunnen worden in Excel- of SPSS-be-

standen. 

Samengevat. TULP-selectie D&R is onbruikbaar als informatiebron voor de huidige 

ISD-onderzoeksgroep, omdat het systeem pas sinds 2011 operationeel is. Voor toe-

komstig onderzoek lijkt het onbruikbaar omdat er sprake is van onderrapportage 

(die lijkt te verschillen per discipline) en omdat de gegevens alleen geleverd kunnen 

worden in pdf-documenten waardoor tijdrovende tekstanalyse nodig is. 

 
(3) TRIS 

Eerste stap. TRIS staat voor Traject Informatie Systeem en is een registratiesys-

teem van DJI. Het systeem wordt beheerd door de IVD van DJI te Gouda. Uit de 

eerste verkennende stap blijkt dat trajectbegeleiders en medewerkers maatschap-

pelijke dienstverlening (mmd’ers) in de PI’s in dit systeem zaken rondom het traject 

van deelnemers aan het ISD-traject (en het Terugdringen Recidive traject) moeten 

registreren. Deze registratie vindt plaats op basis van gedetineerdennummer/straf-

ketennummer (koppelvariabele). Behalve het trajectplan, komen er vanuit de 

bezochte PI’s zeer wisselende geluiden over welke informatie zij verder nog in TRIS 

registreren. Er worden onder andere aanvullingen genoemd op wijzigingen van het 
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trajectplan, deelname aan en verloop van gedragsinterventies, behandelmodules, 

rapportages voor tussentijdse beoordeling rechtbank en voortgangsberichten en 

afloopberichten van de reclassering toezichthouder in de extramurale fase. Hoewel 

het trajectplan vrij consequent lijkt te worden geregistreerd, is dit enkel een plan  

en geeft het daarom geen informatie over de daadwerkelijke interventies die zijn 

uitgevoerd. Daarbij zijn het trajectplan en verschillende andere rapportages in  

de vorm van een pdf-document, wat in TRIS wordt gehangen. Om informatie uit 

deze beschrijvende rapportages en verslagen te halen is tijdrovende tekstanalyse 

nodig. 

Er zit echter ook een invulmodule ‘interventie’ in TRIS en deze gegevens kunnen 

geleverd worden in Excelbestanden. In deze module dienen trajectbegeleiders te 

registreren over de deelname van de ISD’ers aan ambulante behandelmodules, 

gedragsinterventies, onderwijs en arbeid gedurende de intramurale fase. Hierbij 

wordt ook geregistreerd of de interventie is afgerond of afgebroken. TRIS is in 2008 

landelijk ingevoerd, maar medewerkers van de IVD geven aan dat het nog even 

heeft geduurd voordat het systeem daadwerkelijk structureel werd gebruikt door de 

PI’s. Dit komt overeen met de geluiden uit de bezochte PI’s, sommige geven aan 

TRIS sinds 2008-2009 te gebruiken, andere zijn later gestart en één van de zes 

bezochte PI’s geeft aan TRIS tot op heden (2014) nog niet gebruikt te hebben. Het 

is hierdoor onduidelijk in hoeverre de informatie in TRIS volledig is geregistreerd in 

de oudere jaren. TRIS kent verder geen verjaringstermijn en DJI verleent het WODC 

toegang tot TRIS. 

Tweede stap. Hoewel uit de eerste verkenning blijkt dat (een deel van) de gegevens 

in TRIS aan de meeste criteria voldoen (relevante variabelen, koppelvariabele, geen 

verjaringstermijn, toegang, centraal/landelijk systeem en beperkte bewerkingstijd), 

is de applicatie voor dit onderzoek aan de late kant in gebruik genomen en blijft de 

mate van betrouwbaarheid (volledigheid) met name voor de oudere jaren onduide-

lijk. Het is daarom zeer de vraag of deze informatiebron bruikbaar is voor de huidige 

ISD-onderzoeksgroep waarbij in 2009 en 2010 de maatregel afliep. Om dit zeker te 

weten is wel de tweede stap gezet en zijn gegevens uit TRIS aangevraagd. Twee 

soorten gegevens zijn opgevraagd. Allereerst is nagegaan hoeveel (afgeronde en 

afgebroken) interventies er per jaar staan geregistreerd in TRIS. Hieruit blijkt dat er 

vanaf 2006 interventies worden geregistreerd in TRIS, maar dat het aantal is ver-

dubbeld van 2008 naar 2009. In de jaren daarna neemt het aantal geregistreerde 

interventies iets af of blijft gelijk. Dit duidt er op dat TRIS vanaf 2009 een meer 

volledig beeld toont (al blijft er sprake van onderrapportage aangezien in ieder geval 

al één PI heeft aangeven ook in 2014 nog geen gebruik te maken van TRIS). Ten 

tweede zijn TRIS gegevens aangevraagd voor de huidige ISD-onderzoeksgroep. Er 

is gekeken naar interventies in de periode 2006 t/m 2010 (wederom is er dus geen 

koppeling gemaakt met de specifieke ISD-detentie). Van de 521 ISD’ers blijken er 

209 ISD’ers in TRIS geregistreerd met een interventie in de periode 2006 t/m 2010. 

Het grootste deel van deze interventies heeft betrekking op gedragsinterventies 

(66%) en activiteiten door een mmd’er (23%). Ambulante zorg, arbeid en onderwijs 

komen nauwelijks voor. Het zou kunnen dat dit daadwerkelijk weinig plaatsvindt, 

maar het is ook mogelijk dat deze zaken in zeer beperkte mate worden geregi-

streerd in TRIS. Al met al komen we tot de conclusie dat TRIS voor de huidige ISD-

onderzoeksgroep onbruikbaar is, omdat er sprake is van een ernstige onderrappor-

tage in de eerste jaren (2007 en 2008) en mogelijk ook van sommige typen inter-

venties (met name ambulante zorg). 

Toekomst. Indien TRIS in de toekomst consequent gebruikt gaat worden door alle 

ISD-inrichtingen en ook alle typen interventies goed worden geregistreerd, zou 

toekomstig ISD-onderzoek wel gebruik kunnen maken van TRIS gegevens. Het kan 

dan informatie opleveren over deelname aan ambulante zorg, gedragsinterventies, 
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arbeid en onderwijs gedurende het ISD-traject, en of deze interventie afgerond of 

voortijdig beëindigd is. 

Samengevat. TRIS is onbruikbaar als informatiebron voor de huidige ISD-onder-

zoeksgroep, omdat het systeem pas sinds 2008 landelijk operationeel is en omdat 

er in de eerste jaren sprake was van een onderrapportage en de gegevens dus on-

volledig zijn. 

 
(4) Microhis 

Eerste stap. Microhis is het landelijke registratiesysteem van de medische dienst in 

penitentiaire inrichtingen. Ook deze landelijke applicatie wordt beheerd door de IVD 

van DJI te Gouda. In Microhis registreren medewerkers van de medische dienst 

(inclusief de PI-huisartsen) gegevens omtrent consulten, lichamelijke aandoeningen, 

en de behandeling (inclusief medicatie en methadon) van gedetineerden. Deze regi-

stratie vindt plaats op basis van gedetineerdennummer/strafketennummer (koppel-

variabele). Microhis was operationeel in de onderzoeksperiode en kent geen verja-

ringstermijn. Toegang tot het systeem is echter lastig te verkrijgen. Het betreffen 

medische gegevens die vallen onder het medisch beroepsgeheim (Wet op de ge-

neeskundige behandelovereenkomst, WGBO). Voor wetenschappelijk onderzoek 

mag deze doorbroken worden, maar alleen onder individuele toestemming van de 

betreffende ISD’ers. Bovendien is de bewerkingstijd van de gegevens hoog, omdat 

output wordt gegenereerd in pdf-document. Voor elke registratie in het systeem 

wordt een apart pdf-document geleverd met vele documenten per gedetineerde  

tot gevolg. Tekstanalyse van al deze documenten is vereist om de informatie hierin 

om te kunnen zetten tot kwantitatief analyseerbare gegevens. Na de eerste globale 

verkennende stap is om de twee bovengenoemde redenen niet de tweede stap 

gezet. 

Toekomst. Ook voor toekomstig ISD-onderzoek is Microhis als informatiebron twij-

felachtig. Microhis zou alleen gebruikt kunnen worden indien (a) individuele toe-

stemming van de gedetineerden is verkregen en (b) voldoende tijd en middelen 

beschikbaar zijn om tijdrovende tekstanalyse uit te voeren. 

Samengevat. Microhis is onbruikbaar als informatiebron voor de huidige ISD-onder-

zoeksgroep, omdat individuele toestemming van de gedetineerden nodig is om 

toegang te krijgen tot de informatiebron en omdat gegevens niet geleverd kunnen 

worden in Excel- of SPSS-bestanden. 

 

(5) ISP 

Eerste stap. ISP staat voor Informatie Systeem Psychologen en is het centrale regis-

tratiesysteem van de psychologische dienst in penitentiaire inrichtingen. Het sys-

teem is in 2007 operationeel geworden. Deze landelijke applicatie wordt wederom 

beheerd door de IVD van DJI te Gouda. In het ISP kunnen psychologen gegevens 

registreren over hun consulten bij gedetineerden, de diagnose en het behandelplan. 

Psychologen in de PI’s zijn echter niet verplicht in het systeem te registreren. Ze 

zijn verplicht een rapportage bij te houden, maar dit mag ook een eigen (papieren 

of digitale) administratie zijn. Gevolg is dan ook dat het systeem nauwelijks gebruikt 

wordt; de psychologen in de bezochte PI’s geven op één na aan niet met ISP te 

werken. Ook DJI-hoofdkantoor geeft aan dat het systeem in zeer beperkte mate 

wordt gebruikt door de PI’s. Bovendien is toegang, net als bij Microhis lastig te ver-

krijgen. Inzage in ISP vereist individuele toestemming van de ISD’ers. Na de eerste 

globale verkennende stap is dus niet de tweede stap gezet. 

Toekomst. Voor toekomstig ISD-onderzoek valt het ISP ook af als informatiebron, 

want het systeem wordt afgeschaft en zal vervangen worden door het Elektronisch 

Patiënten Dossier (EPD). In de loop van 2014 wordt het voor alle PI psychologen 

verplicht om in het EPD te registreren. Dat zorgt er voor dat het EPD mogelijk wel 
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een betrouwbare (volledige) informatiebron zou kunnen zijn voor toekomstig ISD-

effectonderzoek. Problematisch blijft echter dat (a) individuele toestemming van de 

gedetineerden vereist is en (b) wellicht tijdrovende tekstanalyse nodig is; het is 

namelijk in deze haalbaarheidsstudie niet duidelijk geworden in welke vorm de out-

put van het EPD geleverd kan worden. 

Samengevat. ISP is onbruikbaar als informatiebron voor de huidige ISD-onderzoeks-

groep, omdat individuele toestemming van de ISD’ers vereist is voor inzage in de 

gegevens en omdat sprake is van ernstige onderrapportage. 

 

(6) Penitentiaire dossiers 

Eerste stap. Van iedere gedetineerde wordt een penitentiair dossier aangelegd. Dit 

dossier gaat een gehele ‘detentiecarrière’ mee. Voorheen waren de penitentiaire 

dossiers op papier, maar alle dossiers zijn sinds een aantal jaren gedigitaliseerd. 

Deze landelijke applicatie wordt beheerd door het Centraal Archief van DJI. De 

dossiers bevatten onder andere vonnissen, selectie en plaatsingsbeslissingen, regi-

stratiekaarten, rapportages over gedetineerden, verlofbeslissingen, beklagzaken en 

strafrapporten. Het penitentiaire dossier bevat ook een onderdeel ‘ISD documenten’. 

Inzage in de penitentiaire dossiers maakt duidelijk dat er in beperkte mate wordt 

geregistreerd in het onderdeel ‘ISD documenten’, maar dat er in andere onderdelen 

binnen het dossier soms ook relevante informatie staat geregistreerd. Zo worden 

bijvoorbeeld de volgende documenten gevonden: trajectplannen en rapportages met 

daarin een beschrijving van de geplande en gerealiseerde interventies (bijvoorbeeld 

gedragsinterventies en behandelmodules), adviezen en beslissingen over extramu-

rale klinische plaatsingen, adviezen en beslissingen over verlof en voorgangsversla-

gen van de reclassering. De penitentiarie dossiers zijn beschikbaar voor de onder-

zoeksperiode, er is geen verjaringstermijn en DJI heeft het WODC toegang ver-

leend, dus deze informatie is beschikbaar voor de huidige onderzoeksgroep. Er zijn 

echter twee kanttekeningen. Allereerst, hoewel het dossier informatie bevat over 

verschillende aspecten van het ISD-traject, is het de vraag hoe volledig de informa-

tie is, want de gegevens wisselden sterk per penitentiair dossier. Ten tweede is de 

bewerkingstijd van deze informatiebron om tot bruikbare onderzoeksgegevens te 

leiden zeer groot. De dossiers zijn weliswaar digitaal beschikbaar, maar bestaan uit 

pdf-documenten (de oorspronkelijke papieren verslagen en rapportages zijn inge-

scand). Tekstanalyse zal nodig zijn om informatie uit de dossiers te kunnen halen. 

Een complicerende factor hierbij is dat de relevante documenten niet in één onder-

deel van het dossier geregistreerd staan, maar in vele onderdelen binnen het dos-

sier waardoor alle onderdelen langsgelopen dienen te worden wat de bewerkingstijd 

enorm verhoogt. Op basis van het voorgaande is besloten niet de tweede stap te 

zetten. 

Toekomst. Gezien de lange bewerkingstijd zou er voor gekozen kunnen worden om 

een dossieranalyse uit te voeren voor een selectie van de onderzoeksgroep, de 

vraag blijft echter bestaan hoe volledig de gegevens in de penitentiaire dossiers zijn. 

Samengevat. De penitentiaire dossiers zijn onbruikbaar als informatiebron voor de 

huidige ISD-onderzoeksgroep, omdat tijdrovende tekstanalyse nodig is om informa-

tie uit het dossier te kunnen halen en omdat er twijfels zijn over de volledigheid van 

de gegevens in de penitentiaire dossiers zijn. 

 

(7) Registraties individuele PI’s 

Eerste stap. Op basis van de bezochte PI’s is duidelijk geworden dat in de individue-

le PI’s ook informatie geregistreerd werd en wordt die niet beschikbaar is in centrale 

registratiesystemen. Met betrekking tot de huidige haalbaarheidsstudie zijn twee 

groepen medewerkers hierbij belangrijk: trajectbegeleiders en de psychologische 

dienst. Allereerst hebben trajectbegeleiders in de eerste jaren van de ISD-maatre-
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gel, bij een gebrek aan centrale trajectsystemen als TRIS en D&R, het trajectplan en 

informatie over het verloop van het traject geregistreerd in Word-documenten op de 

computers in de PI. Deels zal deze informatie ook in de penitentiaire dossiers gere-

gistreerd staan, maar niet altijd en niet alles. Bijvoorbeeld de rapportages voor de 

tussentijdse toetsing bij de rechtbank, die zeer informatief kunnen zijn met betrek-

king tot wat er tot op heden heeft plaatsgevonden aan interventies en trajecten, 

worden soms enkel in de PI’s opgeslagen. Ook nu in 2014 houden de trajectbegelei-

ders in de bezochte PI’s meestal nog alles bij in Word documenten, naast de even-

tuele registraties in het penitentiaire dossier, TRIS en D&R. Per gedetineerde is dan 

een map aangemaakt met daarin allerlei documenten die betrekking hebben op het 

ISD-traject van de gedetineerde. De bezochte PI’s hebben deze informatie veelal 

bewaard, en hebben deze informatie soms ook nog beschikbaar voor gedetineerden 

die in 2007 gedetineerd zaten. Hoe volledig dit overzicht in de individuele PI’s is 

hangt echter zeer af van de individuele trajectbegeleiders. Ook bij wisselingen in 

trajectbegeleiders is waarschijnlijk niet alles terug te vinden. Ten tweede blijkt de 

psychologische dienst bijna uitsluitend informatie te registreren in Word documen-

ten op de computers in de PI. Dit betreft verslagen van gesprekken met gedeti-

neerden, de notulen van het PsychoMedisch Overleg (PMO), alsook het indiceren en 

eventuele verloop van intramurale ambulante zorg. Hoewel er een landelijke psy-

chologen registratiesysteem (ISP) is, geven psychologen in de bezochte PI’s bijna 

allemaal aan niet in ISP te werken. De volledigheid van de eigen administratie hangt 

echter sterk af van de individuele psychologen en hoe goed informatie is overgedra-

gen bij personeelswisselingen. Samengevat, is het zowel bij de registraties van de 

trajectbegeleiders als de psychologische dienst zeer de vraag hoe volledig de gege-

vens zijn. Daarbij is de verwerkingstijd zeer hoog. Alle Word documenten moeten 

doorgenomen worden en dus is tekstanalyse vereist om kwantitatief analyseerbare 

gegevens te verkrijgen. Bovendien gaat het niet om een centrale informatiebron, er 

zal naar alle PI’s gereisd moeten worden. De tweede stap is om deze redenen niet 

genomen. 

Toekomst. Ook voor toekomstig ISD-onderzoek lijken registraties in de individuele 

PI’s geen goede informatiebron, omdat (a) de gegevens onvolledig zijn en (b) de 

verwerkingstijd van de gegevens zeer hoog is (tekstanalyse en een bezoek aan alle 

individuele PI’s is vereist). 

Samengevat. De registraties van individuele PI’s zijn onbruikbaar als informatiebron 

voor de huidige ISD-onderzoeksgroep, omdat de gegevens onvolledig zijn zowel 

binnen de PI’s afzonderlijk als landelijk, en omdat de gegevens alleen geleverd kun-

nen worden in pdf-documenten waardoor tijdrovende tekstanalyse nodig is. 

 

(8) Zorgoverzicht PI’s 

Eerste & tweede stap. Het WODC heeft bij aanvang van deze haalbaarheidsstudie 

van DJI-hoofdkantoor informatie ontvangen over de geïndiceerde en gerealiseerde 

ambulante en klinische zorg van ISD’ers, welke is gebaseerd op de (bovengenoem-

de) eigen registraties van trajectbegeleiders en psychologen in de PI’s. DJI-hoofd-

kantoor heeft namelijk vanaf 2009 de ISD PI’s halfjaarlijks gevraagd een overzicht 

te leveren van de geïndiceerde en gerealiseerde ambulante en klinische zorg van 

ISD’ers. Helaas worden zowel de geplande als de gerealiseerde zorg geregistreerd in 

deze Excelbestanden, zonder dat wordt aangegeven wat gerealiseerd is, waardoor 

de informatiebron onbruikbaar wordt voor onderzoek naar de werkzame bestandde-

len van de ISD-maatregel. Bovendien zitten er grote verschillen in de aangeleverde 

gegevens tussen de PI’s. Het zou kunnen dat in sommige PI’s minder zorgtrajecten 

hebben plaatsgevonden, maar het is ook mogelijk dat de registratie daar onvolledig 

was. Het zou een optie kunnen zijn om deze informatie opnieuw te vragen aan alle 

ISD PI’s. Dan kan er gewerkt worden met een verbeterde Excel sheet, waarbij enkel 



  
30  |  Memorandum 2014-7 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 

gerealiseerde zorg wordt gevraagd, en kunnen wellicht ook oudere jaren (2006 t/m 

2008) gevraagd worden. Het is echter zeer de vraag in hoeverre deze individuele 

registraties in de PI’s volledig zijn en terug gaan in de tijd, zodat het overzicht vol-

ledig kan ingevuld worden. Ook vereist dit (opnieuw) veel manuren van de PI’s, wat 

uiteraard niet wenselijk is. De conclusie is daarom dat deze gegevens niet bruikbaar 

zijn voor het huidige ISD-onderzoek. 

Toekomst. Voor toekomstig onderzoek zou dit zorgoverzicht van PI’s een bruikbare 

bron kunnen worden als (a) in de Excelbestanden onderscheid gemaakt gaat worden 

tussen geplande en gerealiseerd zorg, (b) in de Excelbestanden goede en duidelijke 

variabelen worden gecreëerd zodat het duidelijk is voor de PI’s wanneer welke infor-

matie ingevuld moet worden en (c) alle PI’s in staat zijn de zorggegevens van 

ISD’ers goed en volledig te reproduceren. Maar een goed en volledig centraal digi-

taal registratiesysteem voor de zorgtrajecten van ISD’ers is duidelijk te prefereren 

boven handmatig ingevulde Excelsheets. 

Samengevat. De zorgoverzichten van de PI’s zijn onbruikbaar als informatiebron 

voor de huidige ISD-onderzoeksgroep, omdat deze niet de juiste informatie bevat-

ten (onduidelijk wat geplande danwel gerealiseerde zorg is) en omdat de gegevens 

onvolledig zijn en daarmee onbetrouwbaar. 

 

(9) BSF-registratie 

Eerste stap. Het bureau selectiefunctionarissen (BSF) van DJI registreert in een 

Excelbestand plaatsingen van gedetineerden vanuit het gevangeniswezen naar de 

GGZ, bijvoorbeeld in het kader van de extramurale fase van de ISD-maatregel. De 

registratie bevat de volgende variabelen: gedetineerdennummer (koppelvariabele), 

inrichting, beslissingsdatum, zorginstelling, geplande begindatum, en geplande 

ontslagdatum. Hoewel het om een geplande begindatum gaat, geeft de selectiefunc-

tionaris aan dat de plaatsingen in 98% van de gevallen doorgaan. De beslissings-

datum van het BSF ligt namelijk dicht tegen de geplande plaatsingsdatum aan. De 

BSF-gegevens kunnen hierdoor dus informatie geven over het type zorginstelling 

waar de ISD’er geplaatst is en daarmee dus het soort behandeling dat de ISD’er 

heeft ontvangen. De duur van de plaatsing is echter niet te bepalen op basis van de 

BSF-gegevens; de geplande ontslagdatum uit de zorginstelling komt namelijk vaak 

niet overeen met de daadwerkelijke ontslagdatum doordat ISD’ers regelmatig tus-

sentijds worden teruggeplaatst naar de PI (bijvoorbeeld doordat de ISD’er voor-

waarden heeft overtreden of doordat het zorg of beveiligingsaanbod van de instel-

ling niet aansluit bij de ISD’er). BSF bestaat sinds 1998, maar is pas sinds 2008 

betrokken bij extramurale klinische plaatsingen. De selectiefunctionaris geeft aan 

dat de BSF-registratie vanaf 2009 goed is bijgehouden. Er is ook een deel van de 

extramurale klinische plaatsingen in 2008 geregistreerd, maar dit overzicht is niet 

volledig. Het WODC heeft toestemming gekregen van DJI om de BSF-gegevens te 

verkrijgen. 

Tweede stap. Omdat de BSF-gegevens informatie lijkt te bevatten over het type 

zorginstelling waar de ISD’ers zijn geplaatst, is de tweede stap gezet en zijn gege-

vens aangevraagd over de jaren 2008 t/m 2010. Hieruit blijkt inderdaad dat er 

minder extramurale klinische plaatsingen waren in 2008 dan in 2009 en 2010. De 

ISD-maatregel van de huidige onderzoeksgroep heeft gelopen van 2007 tot en met 

2010, dus er zijn niet van alle jaren BSF-gegevens voor handen en er zullen klini-

sche plaatsingen missen. De verwachting is echter dat de extramurale klinische 

plaatsingen meer in de tweede helft van de ISD-maatregel hebben plaatsvonden, 

waardoor de onderrapportage beperkt blijft en de BSF-gegevens dus wel gebruikt 

zouden kunnen worden voor de huidige ISD-onderzoeksgroep. 

Toekomst. Voor toekomstig ISD-onderzoek zou het nuttig zijn als de BSF-gegevens 

niet alleen informatie geven over de plaatsingsdatum, maar ook over de daadwer-
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kelijke ontslagdatum. De selectiefunctionaris geeft aan dat het BSF wel op de hoog-

te is van de werkelijke ontslagdatum uit de instelling, maar dat dit tot op heden niet 

wordt geregistreerd in het Excel-bestand. Voor toekomstig onderzoek zou dit echter 

wel zeer wenselijk zijn. 

Samengevat. De BSF-gegevens lijken te voldoen aan de acht criteria en zouden de 

volgende variabelen kunnen opleveren voor de huidige ISD-onderzoeksgroep: het 

type zorginstelling (en daarmee het soort zorg/behandeling) en het aantal klinische 

plaatsingen. 

 

(10) IFZO 

Eerste stap. Het Informatiesysteem Forensische Zorg (IFZO) is het registratiesys-

teem van DJI op het gebied van forensische zorg. Deze landelijke applicatie wordt 

beheerd door de IVD van DJI te Gouda. In IFZO registreren medewerkers van alle 

indicerende instanties (zoals PI’s) en zorgaanbieders (zoals ggz-klinieken). Het 

systeem bevat onder andere de volgende variabelen: gedetineerdennummer/ 

strafketennummer (koppelvariabele), parketnummer, achtergrondkenmerken (bijv. 

geslacht, geboortedatum), diagnostische informatie, en informatie over de geboden 

(intramurale en extramurale) ambulante en klinische zorg. Als een PI forensische 

zorg wil voor één van haar gedetineerden verloopt de aanvraag via IFZO en ook de 

declaratie van zorgaanbieders aan DJI verloopt via IFZO. Dit biedt twee voordelen. 

Allereerst zorgt de noodzaak voor zowel PI’s als zorgaanbieders om te registreren in 

IFZO ervoor dat de gegevens in IFZO waarschijnlijk betrouwbaar (volledig) zijn. Ten 

tweede zorgt de vereiste declaratie van zorgaanbieders ervoor dat in het systeem 

niet alleen de geïndiceerde/geplande zorg, maar ook de gerealiseerde zorg (inclusief 

de duur van de behandeling) geregistreerd wordt. IFZO kent geen verjaringstermijn 

en DJI zou het WODC toegang tot de data kunnen geven. IFZO is echter pas sinds 

januari 2012 in werking getreden, en valt daarmee af als informatiebron voor de 

huidige ISD-onderzoeksgroep. Daarbij is het niet duidelijk geworden in welke vorm 

de output van IFZO geleverd kan worden; wellicht is tekstanalyse nodig om tot 

kwantitatief analyseerbare gegevens te komen. Doordat geen gegevens beschik- 

baar zijn voor de huidige ISD-onderzoeksgroep is niet de tweede stap gezet. 

Toekomst. Voor toekomstige ISD-effectmetingen zou IFZO een bruikbare informa-

tiebron kunnen zijn. Het zou echter kunnen dat de verwerkingstijd van de gegevens 

groot is, omdat het in deze studie niet duidelijk is geworden hoe gegevens uit IFZO 

gegenereerd kunnen worden. 

Samengevat. IFZO is onbruikbaar als informatiebron voor de huidige ISD-onder-

zoeksgroep, omdat het systeem pas sinds 2012 operationeel is. Daarnaast blijft de 

verwerkingstijd onduidelijk; mogelijk kunnen de gegevens alleen geleverd worden in 

pdf-documenten waardoor tijdrovende tekstanalyse nodig is. 

 

(11) FRIS 

Eerste stap. Het Forensisch Registratie en Informatie Systeem (FRIS) is een regi-

stratiesysteem van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psycho-

logie (NIFP). Deze landelijke applicatie wordt beheerd door het NIFP in Utrecht. In 

FRIS registreren psychologen en psychiaters over hun consulten bij justitiabelen. 

FRIS bevat onder andere pro-Justitia rapportages en informatie over de consulten 

van NIFP psychiaters bij personen in detentie. Hierbij wordt bijvoorbeeld per consult 

het soort consult, de datum van het consult, het soort psychiatrische problematiek 

en functieniveau van de gedetineerde en de soorten medicatie die de gedetineerde 

gebruikt geregistreerd. Registratie vindt plaats op basis van gedetineerdennummer/ 

strafketennummer (koppelvariabele). FRIS bestaat sinds 2002/2003 en is in 2010 

overgezet in FRIS-II. Informatie uit pro-Justitia rapportages zal verkregen moeten 

worden via pdf-documenten en vereist dus tekstanalyse, maar de consult gegevens 
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kunnen worden geleverd in SPSS-bestanden. Deze consultgegevens zijn betrouw-

baar (volledig), aangezien psychiaters hun consult in FRIS moeten registreren om 

deze te kunnen declareren. Er is geen bewaartermijn voor FRIS en het NIFP ver-

leend het WODC toegang tot dit systeem. 

Tweede stap. Omdat FRIS informatie lijkt te bevatten over de contacten van de 

ISD’ers met de psychiater en het medicatiegebruik van ISD’ers, is de tweede stap 

gezet en zijn consultgegevens aangevraagd voor de huidige ISD onderzoeksgroep. 

Het betreffen alle consultgegevens uit de periode januari 2004 t/m december 2010 

en niet enkel de consultgegevens gedurende de betreffende ISD-detenties (deze 

koppeling is in deze haalbaarheidsstudie niet gemaakt). Van de 521 ISD’ers blijken 

378 ISD’ers tenminste één psychiatrisch consult in detentie te hebben gehad in de 

periode 2004 t/m 2010. Na een nadere verkenning van het SPSS bestand lijkt de 

informatie over het aantal consulten en het type consult (zoals intake, crisis, 

gesprekstherapie of psychofarmacotherapie) goed bruikbaar. Ook het medicatie-

gebruik inclusief methadongebruik is wellicht te gebruiken in het ISD onderzoek, al 

is bij 40% van de consulten geen sprake van medicatiegebruik of is deze informatie 

onbekend. Met informatie over het soort psychiatrische problematiek en het functie-

niveau van de ISD’er, welke kunnen fungeren als controlevariabelen en die ook 

worden geregistreerd bij een consult, dient voorzichtig te worden omgegaan. Deze 

informatie is namelijk niet altijd vastgesteld op basis van uitgebreid psychodiagnos-

tisch onderzoek, maar soms enkel op basis van een eerste inschatting van de 

psychiater gedurende het (korte) consult. Bovendien zijn er de nodige onbekende 

waarden (psychiatrische problematiek 19% en functieniveau 40%). 

Toekomst. Voor toekomstig ISD-onderzoek zou het misschien interessant kunnen 

zijn om ook de pro-Justitia rapportage te analyseren. Dit betreft weliswaar tijdro-

vende tekstanalyse van de pdf-documenten, maar het zou relevante controlevaria-

belen (psychiatrische problematiek) kunnen opleveren. Met het oog op toekomstig 

onderzoek is daarom met behulp van FRIS onderzocht hoeveel ISD’ers een pro-

Justitia rapportage hebben gehad. Van de 1110 personen waarbij de ISD-maatregel 

is beëindigd in de periode 2004 t/m 2010 hebben 395 personen (35,6%) één of 

meerdere pro-Justitia rapportages gehad in de periode tussen twee jaar vooraf-

gaand aan de start van de ISD-detentie tot aan de datum van de oplegging van het 

vonnis. Bij 210 personen (18,9%) betrof het expliciet een ISD pro-Justitia rappor-

tage. 

Samengevat. FRIS-gegevens lijken te voldoen aan de acht criteria en zouden de 

volgende variabelen kunnen opleveren voor de huidige ISD-onderzoeksgroep: de 

frequentie van het aantal gesprekken met de psychiater gedurende de ISD-detentie, 

het soort consult en het medicatiegebruik inclusief methadongebruik. 

 

(12) CVS 

Sinds 2002 werken de drie reclasseringsorganisaties (3RO) met het Cliënt Volg 

Systeem (CVS). Hierin worden landelijk alle gegevens van de reclasseringscliënten 

en de door de reclassering geleverde ‘diensten’ (van vroeghulp tot en met de uit-

voering van een toezicht of werkstraf) geregistreerd door reclasseringsmedewer-

kers. De reclassering heeft het WODC toestemming verleend om de gegevens te 

gebruiken voor het ISD-onderzoek en informatie uit CVS is te koppelen aan het 

WODC ISD-bestand middels de variabele CVS-nummer. Op 26 november 2011 is 

CVS vervangen door het Integraal Reclassering Informatie Systeem (IRIS). De 

informatie uit CVS is nog wel beschikbaar, op twee manieren. Ten eerste, zijn er 

door de reclassering verschillende CVS basisbestanden gemaakt, waaronder CVS 

toeleiding zorg (13a), CVS gedragsinterventie (13b) en CVS uitstroom toezicht 

(13c). Dit betreffen SPSS-bestanden. Ten tweede, is per reclasseringscliënt alle 

informatie uit CVS in één pdf-document gezet (13d). Dit pdf-document is terug te 
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vinden in IRIS bij de betreffende reclasseringscliënt. Hieronder worden de vier sub-

registraties binnen CVS besproken. 

 

(12a) CVS toeleiding zorg 

Eerste stap. In dit basisbestand is informatie geregistreerd over de toeleiding naar 

zorg. De informatie over toeleiding zorg is helaas onbruikbaar voor het doel van dit 

onderzoek, omdat het gaat om geplande en niet om gerealiseerde zorg. 

Samengevat. Het bestand CVS toeleiding zorg is onbruikbaar als informatiebron 

voor de huidige ISD-onderzoeksgroep, omdat deze niet de juiste informatie bevat. 

Het gaat om geplande en niet om gerealiseerde zorg. 

 
(12b) CVS gedragsinterventie 

Eerste stap. In dit basisbestand is informatie geregistreerd over de deelname aan 

gedragsinterventies. De informatie lijkt bruikbaar. Variabelen hebben onder andere 

betrekking op het type gedragsinterventie (bijvoorbeeld budgetteren en leefstijltrai-

ning), de start- en einddatum van de gedragsinterventie, de wijze van afloop van de 

gedragsinterventie (voltooid danwel voortijdig afgebroken) en de eventuele reden 

bij een voortijdige beëindiging. 

Tweede stap. Omdat deze bron informatie over de deelname van ISD’ers aan ge-

dragsinterventies bevat, zijn CVS gedragsinterventie gegevens aangevraagd voor  

de huidige ISD-onderzoeksgroep voor de periode 2004 t/m 2010. Het betreffen dus 

alle gedragsinterventies in de periode 2004 t/m 2010 en dus niet enkel die geduren-

de hun specifieke ISD-detentie. Van de 521 ISD’ers blijken 401 ISD’ers tenminste 

eenmaal te zijn gestart met een gedragsinterventie van de reclassering in de perio-

de 2004 t/m 2010. Een nadere verkenning van de data laat zien dat deze bron 

verschillende variabelen lijkt op te kunnen leveren: aantal gedragsinterventies, type 

gedragsinterventie (bijvoorbeeld cognitieve vaardighedentraining, leefstijltraining of 

terugvalpreventietraining middelen), of de gedragsinterventie is voltooid danwel 

voortijdig beëindigd, en indien deze voortijdig is beëindigd wat hier de reden van is 

(bijvoorbeeld te veel sessies verzuimd, ontslag uit de PI, onvoldoende inzet tijdens 

training of ongeschikt voor training). Echter, uit navraag bleek dat er een gedragsin-

terventie geteld wordt als er minimaal één bijeenkomst is bijgewoond en dat de 

registratie van de afsluitreden niet wordt gecontroleerd. 

De duur van de gedragsinterventie lijkt echter lastig te bepalen. Hoewel er een 

start- en einddatum zit in het bestand, geven deze niet de exacte begin- en eind-

datum weer van de gedragsinterventie. Het zijn registratiedata en de gedrags-

interventie heeft plaatsgevonden tussen deze twee data. Bovendien is onduidelijk 

met welke frequentie er een trainingssessie heeft plaatsgevonden, waardoor de duur 

van de gedragsinterventie in bijvoorbeeld weken ook weinig zou zeggen. Maar de 

start en einddatum kunnen dus wel gebruikt worden om te bepalen in welke periode 

de gedragsinterventie heeft plaatsgevonden en of dit gedurende de huidige ISD-

detentie was. 

Samengevat. Het bestand CVS gedragsinterventie lijkt te voldoen aan de acht crite-

ria en zou de volgende variabelen kunnen opleveren voor de huidige ISD-onder-

zoeksgroep: aantal gedragsinterventies, welke gedragsinterventie, de wijze van af-

loop van de gedragsinterventie (voltooid danwel voortijdig afgebroken) en de reden 

bij een voortijdige beëindiging. Wel moet er een slag om de arm worden gehouden 

om de betrouwbaarheid van de beëindigingsreden, aangezien deze niet gecontro-

leerd wordt. De exacte duur van de gedragsinterventie of het aantal sessies is ech-

ter niet te achterhalen met deze informatiebron. 
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(12c) CVS uitstroom toezicht 

Eerste stap. In dit basisbestand staat informatie over toezichten die de reclassering 

heeft uitgevoerd. ISD’ers in de extramurale fase staan onder toezicht van de reclas-

sering en staan daardoor ook in dit bestand. De informatiebron bevat onder andere 

de start- en einddatum van het reclasseringstoezicht (en dus van de extramurale 

fase van de ISD’ers), de afloop van het toezicht (voltooid danwel voortijdig afgebro-

ken), en vanaf 2010 het toezichtsniveau. Het toezicht kent vanaf 2010 drie niveaus 

van intensiteit, afhankelijk van de problematiek en het recidiverisico van de ISD’er. 

Niveau 1 is het laagste niveau met een lage frequentie van contact met de reclasse-

ringswerker; niveau 3 is het zwaarste niveau met intensiever contact met de reclas-

seringswerker. Het toezichtsniveau kan veranderen in de loop van het toezicht. De 

reclassering heeft aangegeven dat zij mogelijk ook informatie kunnen leveren over 

hoeveel dagen een ISD’er welk toezichtsniveau heeft gehad. 

Tweede stap. De eerste verkenning is positief en daarom zijn vervolgens de CVS 

uitstroom toezicht gegevens voor de huidige ISD-onderzoeksgroep aangevraagd 

voor een nadere analyse. De aangevraagde gegevens hebben betrekking op toe-

zichten die hebben gelopen in de periode 2004 t/m 2010 (de koppeling met de spe-

cifieke ISD-detenties van onze ISD-onderzoeksgroep heeft in deze haalbaarheids-

studie niet plaatsgevonden). Van de 521 ISD’ers blijken 456 ISD’ers tenminste 

eenmaal een reclasseringstoezicht te hebben gehad in de periode 2004 t/m 2010. 

De bron lijkt slechts ten dele informatie op te leveren. Informatie die beschikbaar 

lijkt is de periode waarbinnen het toezicht heeft gelopen (net als bij de gedragsin-

terventie gegevens zijn de start- en einddatum niet de exacte data van het toezicht) 

en of het toezicht is voltooid of voortijdig beëindigd. De ISD-toezichten zijn in de 

periode voor 2010 alleen zichtbaar als penitentiair programma (met/zonder) elek-

tronisch toezicht. Helaas bevat het bestand geen informatie over de reden van 

voortijdige beëindiging. Ook de variabele toezichtsniveau blijkt te ontbreken. De 

toezichtsniveaus zijn namelijk pas in 2010 geïmplementeerd en toezichten die niet 

meer zo lang zouden lopen zijn niet omgezet. Hierdoor zouden deze gegevens 

slechts voor een kleine groep beschikbaar zijn. Bovendien moet opgemerkt worden 

dat de start- en einddatum van het reclasseringstoezicht zelfs exacter bepaald 

kunnen worden met behulp van TULP in- en uitstroom en TULP bestemmingswisse-

lingen. Ook het wel of niet voortijdig beëindigen kan afgeleid worden uit de TULP-

gegevens: als een ISD’er wordt teruggeplaatst in de PI is het reclasseringstoezicht 

voortijdig beëindigd. Hierdoor lijkt het CVS uitstroom toezichtbestand niet perse 

noodzakelijk. 

Toekomst. Voor toekomstig ISD-onderzoek zou het CVS uitstroom toezicht bestand 

wel relevant kunnen zijn, omdat het bestand dan ook het toezichtsniveau van de 

ISD’er bevat, en dus een indicatie geeft van de contactfrequentie met de reclasse-

ringswerker. 

Samengevat. CVS uitstroom toezicht lijkt te voldoen aan de acht criteria en kan 

mogelijk de volgende variabelen opleveren voor de huidige ISD-onderzoeksgroep: 

het aantal toezichten, de globale duur van het toezicht en de wijze van afloop van 

het toezicht (voltooid danwel voortijdig beëindigd). Deze informatie kan echter 

(nauwkeuriger) uit TULP gehaald worden. Voor de toekomst geldt dat het niveau 

van toezicht vanaf 2010 beschikbaar is in de CVS/IRIS gegevens. 

 
(12d) CVS pdf 

Eerste stap. Alle informatie uit CVS is opgeslagen in één pdf-document per cliënt. In 

het pdf-document is de gehele CVS historie van een persoon te zien. Hierin staan 

cliënt, basis, adres en justitiële gegevens. Daarnaast staan er gegevens over alle 

geleverde ‘diensten’ door de reclassering, met daarin adviezen, rapportages en 

verslagen. Op basis van inzage in een aantal dossiers op locatie kan worden gecon-



 

  
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Memorandum 2014-7  |  35 

cludeerd dat deze pdf-documenten gedetailleerde informatie over de extramurale 

fase van ISD’ers lijken te bevatten. Van ISD’ers zijn er onder andere voortgangsver-

slagen gedurende het toezicht, tussentijdse evaluatie toezicht verslagen en afloop-

berichten toezicht. Hierin staat bijvoorbeeld waar een ISD’er verblijft/woont in de 

extramurale fase, of hij methadon gebruikt, welke medicatie hij gebruikt, zijn dag-

besteding, deelname aan gedragsinterventies, urinecontroles, en of hij een uitkering 

ontvangt. Er zijn echter ook twee kanttekeningen. Allereerst is het ontzettend tijd-

rovend om deze informatie te extraheren uit de dossiers. Er staat namelijk zeer veel 

informatie tussen die niet relevant is. Daarnaast staat de informatie niet volledig 

chronologisch in de tijd. Ten tweede is het de vraag hoe betrouwbaar de informatie 

is. De mate van gedetailleerdheid hangt waarschijnlijk sterk af van de betreffende 

reclasseringsmedewerker. De één zal vaker een verslag schrijven dan de ander en 

de één zal uitgebreider alles opschrijven dan de ander. Op basis van deze twee 

redenen is besloten niet de tweede stap te zetten. 

Toekomst. Gezien de lange bewerkingstijd zou er voor gekozen kunnen worden om 

een dossieranalyse uit te voeren voor een selectie van de onderzoeksgroep om zo 

meer zicht te krijgen op variabelen uit de extramurale fase. De vraag blijft echter 

bestaan hoe volledig de gegevens in de CVS pdf-documenten zijn. 

Samengevat. CVS pdf is onbruikbaar als informatiebron voor de huidige ISD-onder-

zoeksgroep, omdat tijdrovende tekstanalyse nodig is om informatie uit de pdf te 

kunnen halen en omdat er twijfels zijn over de volledigheid van de gegevens. 

 
Samengevat 

Samengevat, kan geconcludeerd worden dat niet alle onderzochte informatiebron-

nen bruikbaar zijn voor onderzoek naar de effectieve elementen van de ISD-maat-

regel. In tabel 3 staan de bevindingen over de onderzochte informatiebronnen 

samengevat. Een aantal bronnen bevat relevante gegevens over de individuele re-

integratietrajecten van de huidige ISD-onderzoeksgroep, namelijk TULP-GW In- en 

uitstroom, TULP-GW Bestemmingswisselingen, TULP-GW Tijdelijk verblijf elders, 

TULP-GW Onttrekkingen, BSF-registratie, FRIS en CVS gedragsinterventie. De 

andere bronnen zijn onvolledig en dus onbetrouwbaar, vereisen tijdrovende tekst-

analyse en/of bevatten alleen voor recentere jaren relevante gegevens. Toekomstig 

ISD-onderzoek zal wellicht wel gebruik kunnen maken van sommige informatiebron-

nen die voor het huidige ISD-onderzoek ontoereikend bleken. 

De bevindingen leiden ook tot de conclusie dat informatie over de individuele re-

integratietrajecten van ISD’ers in het 2009-2010 cohort slechts ten dele beschikbaar 

is. In tabel 4 staat aangegeven welke variabelen (die eerder stonden beschreven in 

tabel 2) achterhaald kunnen worden met welke informatiebron. De gegevens die wel 

beschikbaar zijn voor de huidige ISD-onderzoeksgroep zijn het aantal en soort 

psychiatrische consulten in detentie, medicatie- en methadongebruik in detentie, 

deelname aan en verloop van gedragsinterventies, deelname aan en duur van 

(begeleid en onbegeleid) verlof, aantal extramurale plaatsingen, globale informatie 

over de extramurale klinische plaatsingen, aantal terugplaatsingen naar de PI, duur 

van de intramurale danwel extramurale fase, verblijfsduur per PI en het aantal, het 

type en de duur van onttrekkingen. Veel informatie die betrekking heeft op (de 

inhoud van) zorg, interventies en bezigheden van ISD’ers is echter vaak niet 

beschikbaar. Het gaat dan bijvoorbeeld om deelname aan ambulante behandelin-

gen, deelname aan niet-reclassering trainingen, deelname aan onderwijs en arbeid 

in de intramurale fase, de dagbesteding in de extramurale fase en meer verdiepen-

de informatie over de extramurale klinische plaatsing 
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Tabel 3 Mogelijke informatiebronnen voor individuele re-integratietraject kenmerken van ISD’ers 

Informatiebron Organisatie die gege-

vens uit informatie-

bron heeft geleverd of 

kan leveren 

Tweede stap en dus 

data aangevraagd? 

Bruikbaar voor 2009-

2010 cohort? 

Reden waarom niet of misschien bruikbaar 

voor 2009-2010 cohort 

Bruikbaar in 

de toekomst? 

1a TULP-GW: In- en uitstroom DJI-hoofdkantoor Ja Ja  Ja 

1b  TULP-GW: Bestem mingswisselingen DJI-hoofdkantoor Ja Ja  Ja 

1c TULP-GW: Tijdelijk verblijf elders IVD van DJI Ja Ja  Ja 

1d TULP-GW: Onttrekkingen IVD van DJI Ja Ja  Ja 

2 TULP-selectie: D&R IVD van DJI Nee Nee Bron vanaf 2011 & onvolledig & tekstanalyse Misschien 

3 TRIS IVD van DJI Ja Nee Bron vanaf 2008 & onvolledig Misschien 

4 Microhis IVD van DJI Nee Nee Geen toestemming & tekstanalyse Misschien 

5 ISP IVD van DJI Nee Nee Geen toestemming & wordt niet gebruikt Nee 

6 Penitentiaire dossiers Centraal Archief DJI Nee Nee Tekstanalyse & twijfels over volledigheid Misschien 

7 Individuele PI registraties PI’s van DJI Nee Nee Onvolledig & tekstanalyse Nee 

8 Zorgoverzicht PI’s DJI-hoofdkantoor Ja Nee Niet de juiste informatie & onvolledig Misschien 

9 BSF-registratie DJI-hoofdkantoor Ja Ja  Ja 

10 IFZO IVD van DJI Nee Nee Bron vanaf 2012 & misschien tekstanalyse Misschien 

11 FRIS NIFP van DJI Ja Ja  Ja 

12a  CVS toeleiding zorg Reclassering Nee Nee Niet de juiste informatie Nee 

12b  CVS gedragsinterventie Reclassering Ja Ja  Ja 

12c  CVS uitstroom toezicht Reclassering Ja Ja en nee Info deels pas vanaf 2010 & info deels ook in TULP Ja 

12d  CVS pdf Reclassering Nee Nee Tekstanalyse & twijfels over volledigheid Misschien 
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Tabel 4 Individuele re-integratietraject kenmerken van ISD’ers inclusief informatiebron 

Variabelen Informatiebron voor 2009-2010 cohort 

Intramurale fase ISD-maatregel  

Zorg  

Besproken in PMO: frequentie - 

Gesprekken met psycholoog: frequentie - 

Gesprekken met psychiater: frequentie, soort consult FRIS 

Medicatie voor psychische problemen: welke FRIS 

Methadon ontvangen: ja/nee FRIS 

Ambulante behandeling: ja/nee, aantal, per behandeling: welke, instantie, in of buiten PI, 

afgerond ja/nee, hoeveel sessies, reden uitval 

- 

Verblijf in PPC: aantal dgn. TULP In-uit; TULP Best 

Interventies/Dagprogramma  

Deelname gedragsinterventie reclassering: ja/nee, aantal, per GI: welke, afgerond ja/nee, 

hoeveel sessies, reden uitval 

CVS GI 

Deelname niet-reclassering trainingen: ja/nee, aantal, per training: welke, instantie, afgerond 

ja/nee, hoeveel sessies, reden uitval 

- 

Deelname onderwijs: welke, afgerond & diploma ja/nee - 

Deelname arbeid: ja/nee - 

Deelname werk buiten de PI (dus deelname aan tussenfase): aantal dgn. - 

Verlof: aantal keer, duur verlof, soort verlof, begeleid of niet TULP tve 

Overig  

Totale duur intramurale fase TULP In-uit; TULP Best (CVS TZ) 

In welke PI hoe lang en in hoeveel verschillende PI’s TULP In-uit; TULP Best 

Extramurale fase ISD-maatregel  

Zorg  

Klinische plaatsing: ja/nee, aantal, per plaatsing: welke instelling, type behandeling, afgerond 

ja/nee, aantal dgn. 

TULP In-uit; TULP Best; BSF 

Ambulante behandeling: ja/nee, aantal, per behandeling: welke, instantie, afgerond ja/nee, 

hoeveel sessies, reden uitval 

- 

Overig  

Totale duur extramurale fase TULP In-uit; TULP Best (of CVS TZ) 

Terugplaatsing(en) naar PI: ja/nee, frequentie, totaal aantal dgn. TULP In-uit; TULP Best (of CVS TZ) 
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Variabelen Informatiebron voor 2009-2010 cohort 
 

Terugplaatsing(en) PI: reden - 

Voornaamste verblijfplaats: ggz-instelling/beschermd of begeleid wonen/eigen woning/anders - 

Voornaamste dagbesteding: werk/scholing/behandeling (indien opname kliniek)/anders - 

Toezichtsniveau van reclassering (indicatie frequentie van contact) - 

Totale ISD-maatregel  

Totale duur ISD-maatregel (minus duur onttrekkingen) TULP In-uit 

Onttrekkingen: frequentie, duur, type, tijdens intramurale of extramurale fase TULP In-uit, TULP Best, TULP Ontt 

Bij einde ISD-maatregel verbleef ISD’er: extramuraal/intramuraal/intramuraal maar eerder wel 

extramuraal 

TULP In-uit; TULP Best (of CVS TZ) 

Noot: De roze gemarkeerde variabelen blijken niet geregistreerd voor het 2009-2010 ISD-cohort. TULP In-uit=TULP-GW In- en uitstroom; TULP Best=TULP-GW Bestemmingswisselingen; TULP tve=TULP-GW 

Tijdelijk verblijf elders; TULP Ontt=TULP-GW Onttrekkingen; CVS GI=CVS gedragsinterventie; CVS TZ=CVS uitstroom toezicht 
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7 Discussie en conclusie 

In dit memorandum is de haalbaarheid nagegaan van een onderzoek naar mogelijk 

effectieve componenten van de ISD-maatregel. Deze haalbaarheidsstudie had als 

doel te achterhalen welke informatie beschikbaar is over de individuele re-integra-

tietrajecten van ISD’ers en wat de kwaliteit van deze informatie is. De focus lag 

hierbij op ISD’ers waarbij de maatregel in 2009 en 2010 werd beëindigd, maar ook 

is onderzocht hoe deze informatie momenteel bij ISD’ers geregistreerd wordt. Er 

zijn gesprekken gevoerd met medewerkers van DJI en de reclassering over mogelijk 

relevante informatiebronnen en er zijn gegevens uit de verschillende informatie-

bronnen bestudeerd. 

De resultaten laten zien dat een onderzoek naar de mogelijk effectieve elementen 

van de ISD-maatregel onder ISD’ers waarbij de maatregel in 2009 en 2010 afliep 

slechts in beperkte vorm uitgevoerd zou kunnen worden. Zoals ook al bleek uit de 

inspectierapporten (Inspectie voor de Sanctietoepassing, 2008; Inspectie voor 

Veiligheid en Justitie, 2013), laat de registratie van het ISD-traject te wensen over. 

De gewenste informatie wordt slechts ten dele geregistreerd in de PI’s en bij de 

reclassering. Globale informatie over psychiatrische consulten, gedragsinterventies, 

verlof, extramurale plaatsingen, terugplaatsingen en onttrekkingen zijn beschikbaar. 

Diepgaandere informatie over de inhoud van zorg en interventies en de bezigheden 

en activiteiten van ISD’ers zowel in de intramurale als de extramurale fase wordt 

echter onvoldoende of niet geregistreerd. Hierdoor blijft de beschikbare informatie 

over het gevolgde individuele re-integratietraject van de ISD’er, en dus over moge-

lijk effectieve elementen van de ISD-maatregel, beperkt. 

De resultaten laten verder zien dat er vele verschillende registraties bestaan. In 

totaal zijn in deze haalbaarheidsstudie twaalf informatiebronnen bestudeerd waarin 

gegevens over ISD’ers worden opgeslagen, waarvan sommige nog uit meerdere 

subsystemen bestaan. Voor elk onderdeel van het ISD-traject lijkt een aparte regi-

stratie, waardoor de informatie zeer gefragmenteerd en versnipperd is. PI medewer-

kers moeten dan ook in veel verschillende systemen registreren. Bij een daadwerke-

lijk onderzoek naar de effectieve elementen van de ISD-maatregel zal deze veelheid 

aan registraties zorgen voor een hoge verwerkingstijd. Voordat de gegevens uit de 

bruikbare informatiebronnen feitelijk gebruikt kunnen worden, is per bron een 

(soms aanzienlijke) bewerkingsslag nodig en moeten de verschillende bronnen nog 

aan elkaar gerelateerd worden. 

Ten slotte maken de resultaten duidelijk dat verschillende registraties enkel output 

kunnen leveren in vorm van verslagen en rapportages in papieren dossiers of in 

digitale pdf-documenten. Bijvoorbeeld het relatief nieuwe registratiesysteem TULP-

selectie D&R uit 2011 kan slechts een zeer beperkt deel van de gegevens leveren in 

Excel- of SPSS-bestanden. De output bestaat voornamelijk uit een pdf-document 

waarin alle tekst uit D&R onder elkaar geplakt staat. Bovendien zijn sommige gege-

vens alleen op deze manier geregistreerd. Bijvoorbeeld de voortgangsverslagen van 

de reclassering over het verloop van de extramurale fase, opgeslagen als pdf-docu-

menten in CVS/IRIS, bevatten informatie over de extramurale fase die nergens 

anders geregistreerd wordt. Informatie uit dergelijke registraties omzetten in kwan-

titatief analyseerbare variabelen vereist tekstanalyse, wat zeer arbeidsintensief is. 

Alvorens de implicaties van de studie worden besproken, is er een beperking die 

genoemd moet worden. Deze haalbaarheidsstudie heeft zich uitsluitend gericht op 

informatie over de individuele re-integratietrajecten van ISD’ers. Er zijn echter ook 

andere kenmerken die relevant zouden kunnen zijn in het kader van de effectiviteit 

van de ISD-maatregel. Allereerst, zouden inrichtingsspecifieke detentieomstandig-



  
40  |  Memorandum 2014-7 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 

heden van invloed kunnen zijn op de effectiviteit van de maatregel. Hierbij valt te 

denken aan het wel of niet samen plaatsen van ISD’ers met andere gedetineerden 

op één afdeling, de aan- of afwezigheid van de tussenfase en het opleidingsniveau 

van het inrichtingspersoneel. De Inspectie Veiligheid en Justitie (2013) heeft bij-

voorbeeld gesteld dat het samen plaatsen van ISD’ers met andere gedetineerden 

een negatief effect heeft op het afdelingsklimaat wat het re-integratieproces van 

ISD’ers negatief kan beïnvloeden. In bijlage 2 staat een aantal inrichtingskenmerken 

weergegeven die mogelijk van invloed zijn op het re-integratieproces van de 

ISD’ers. Middels een vragenlijst aan de verschillende PI’s zou de informatie verkre-

gen kunnen worden. Ten tweede, zouden kenmerken van de nazorg van ISD’ers 

gerelateerd kunnen zijn hun recidive. Bijvoorbeeld zaken als de woonsituatie, het 

inkomen en de dagbesteding na de ISD-maatregel zouden een rol kunnen spelen bij 

het terugvallen in crimineel gedrag. Mogelijke informatiebronnen hierbij zouden het 

Digitaal Platform Aansluiting Nazorg (DPAN) en het Sociaal Statistisch Bestand 

(SSB) kunnen zijn. In DPAN moeten mmd’ers in de PI onder andere voor ISD’ers de 

situatie op vijf leefgebieden voorafgaand en na detentie registreren, namelijk identi-

teitsbewijs, huisvesting, inkomen, schulden en zorg. Kanttekening is wel dat de 

situatie na detentie slechts in beperkte mate blijkt te worden geregistreerd (Weijters 

& More, 2010; Noordhuizen & Weijters, 2012). Het SSB van het Centraal Bureau 

voor de Statistiek (CBS) bestaat uit een aantal gekoppelde registers, waarin demo-

grafische en sociaaleconomische gegevens zijn opgenomen. Hierin is bijvoorbeeld 

informatie te vinden over de hoogte en de bron van het inkomen van de ISD’er en 

de woonsituatie na detentie. Voor toekomstig onderzoek naar mogelijk effectieve 

elementen van de ISD-maatregel zou het nuttig kunnen zijn om ook deze kenmer-

ken (inrichtingskenmerken en nazorg kenmerken) mee te nemen. 

 

De ISD-maatregel is effectiever in het reduceren van recidive dan de korte vrijheids-

straf die gewoonlijk aan veelplegers wordt opgelegd. Hoewel de maatregel zowel in 

termen van het voorkomen van delicten door incapacitatie en recidivereductie 

(Tollenaar e.a., 2012; Tollenaar e.a., 2014) als in termen van financiële kosten-

baten (Van Zutphen e.a., 2014) efficiënt is, recidiveert driekwart van de ex-ISD’ers 

binnen twee jaar na afronding van de maatregel. Wil men aanknopingspunten krij-

gen om de ISD-maatregel effectiever te maken dan is inzicht onontbeerlijk in de 

verschillende elementen van individuele ISD-trajecten zowel in de intra- als in de 

extramurale fase zodat duidelijk kan worden welke elementen wel en welke geen 

effect sorteren. In deze haalbaarheidsstudie is nagegaan of bestaande registraties 

zicht bieden op de verschillende elementen van ISD-trajecten. De algemene conclu-

sie is dat globale informatie over de trajecten beschikbaar is, maar dat informatie 

over de specifieke zorg en interventies die ISD’ers krijgen onvoldoende is of niet 

wordt geregistreerd en in ieder geval niet kwantitatief en centraal beschikbaar is. 

We vonden een veelheid aan registratiesystemen waarin delen van ISD-trajecten 

kunnen worden geregistreerd. Die systemen worden echter niet in alle PI’s op ver-

gelijkbare wijze of in dezelfde mate gebruikt. Hoewel door de werkvloer wel infor-

matie over de ISD-trajecten wordt geregistreerd, gebeurt dat vaak nog in onge-

structureerd tekstformaat en in sommige gevallen ook nog eens op individuele pc’s. 

We kregen de indruk dat PI’s verschillen in hun aanbod en aanpak van de ISD’ers, 

maar vanwege het ontbreken van betrouwbare en centraal beschikbare registratie is 

dat niet goed te achterhalen. Kortom, er is slechts beperkt informatie beschikbaar 

over de individuele trajecten die ISD’ers tijdens hun verblijf volgen en die informatie 

kan ook nog eens per PI waarin een ISD’er verblijft verschillen. Een retrospectief 

onderzoek naar de werkzame elementen van de ISD-maatregel op basis van be-

staande registraties kan slechts in beperkte vorm. Daarbij komt dat het ontsluiten 

van de relevante informatie over individuele trajecten tijdrovend en arbeidsintensief 
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zal zijn. Een alternatief is een prospectief onderzoek waarbij de trajecten van veel-

plegers die nu starten met een ISD-maatregel hun hele traject wordt gevolgd door 

de onderzoekers. Maar een dergelijke studie is ook arbeidsintensief en het duurt 

jaren voordat het is afgerond. 

Vanuit de kerntaak van de praktijk, is het begrijpelijk dat (elementen van) trajecten 

onvoldoende worden geregistreerd. Registreren kost inspanningen en dat gaat af 

van de tijd die beschikbaar is voor de zorg en hulp aan de ISD‘ers. Aan de andere 

kant voor de overdraagbaarheid van informatie over individuele cliënten tussen 

behandelaren is het ook voor de praktijk relevant om de informatie van trajecten 

eenduidig te registreren. Daarnaast is het voor zowel beleid als praktijk relevant om 

te weten welke inspanningen aan individuele ISD-trajecten bijdragen aan het succes 

ervan en welke niet of in mindere mate. Met het ontbreken van betrouwbare regi-

straties van deze ISD-trajecten maakt de praktijk het zichzelf ook moeilijk omdat 

ingezette verbeteringen moeilijk kunnen worden aangetoond met onderzoek. Deze 

inzichten zijn alleen mogelijk als voor individuele ISD-trajecten de werkelijk afgeno-

men zorg, interventies en trainingen door de verschillende PI’s op dezelfde wijze en 

gedurende langere periode wordt geregistreerd. Om dit voor elkaar te krijgen is het 

wel van belang dat de PI’s worden gefaciliteerd bij het opzetten van een betrouw-

baar, uitvoerbaar landelijk registratiesysteem. 
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Bijlage 1 Inrichtingskenmerken 

Mogelijke inrichtingskenmerken die van invloed kunnen zijn op de effectiviteit van de ISD-maatregel 

Is er arbeid beschikbaar in de PI? 

Aantal reclassering trainingen dat beschikbaar is 

Aantal niet-reclassering trainingen dat beschikbaar is 

Worden bij trainingen ISD’ers gemengd met andere gedetineerden? 

Wordt verlof geleidelijk opgebouwd qua duur en qua begeleiding? 

Zijn er aparte ISD unit(s)? 

Worden gedetineerden met andere titels op de ISD unit geplaatst en zo ja met welke andere titels? 

Maximaal aantal ISD plaatsen en totaal aantal plaatsen in PI 

Is er een tussenfase aanwezig en zo ja wat houdt dit in? 

Is er een aparte tussenfase unit? 

Is er mentoraat aanwezig? 

Wat is de invulling van het basisregime ISD? 

Hoe groot is de samenwerking met de reclassering gedurende intramurale danwel extramurale fase? 

In hoeverre is de PI betrokken bij het traject in extramurale fase? 

Hoe goed is het ketenoverleg in voorfase? (zie inspectierapporten 2008 en 2013) 

Hoe groot is de samenhang tussen PPC’s & ISD PI’s? (zie inspectierapport 2013) 

Wat is het aandeel zbiw’ers incl. vereiste opleiding op de ISD unit? 

Noot: Omdat de inrichtingsvariabelen kunnen variëren over de tijd, zou deze informatie nodig zijn per jaar 


