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Inleiding

Achtergronden
Door vertegenwoordigers van de dr. H. van der Hoeven kliniek te Utrecht en het
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van
Justitie is, in overleg met medewerkers van de prof. mr. W.P.J. Pompekliniek te Nij-
megen en het Stafbureau Wetenschappelijke Adviezen van de Directie TBR en
Reclassering, in de tweede helft van 1975 een voorstel geformuleerd voor een
onderzoek ter evaluatie van de behandeling die, overwegend in het kader van de
maatregel TBR, in de Van der Hoeven kliniek wordt gegeven.

Aanleiding is geweest een vanuit de kliniek geformuleerde behoefte aan meer
inzicht in het huidige functioneren van haar expatiënten, en in de vraag in hoeverre
dat functioneren is terug te voeren op hun vroegere verblijf in de kliniek. Ook zou
het onderzoek duidelijk moeten maken op welke wijze aan vragen met betrekking
tot de behandeling, die op dat moment vanwege beperkingen in het beschikbare
onderzoekmateriaal onbeantwoord moesten blijven, in de toekomst systematische
aandacht zou kunnen worden gegeven. Tenslotte mag niet onvermeld blijven, dat
het onderzoek mede moet worden gezien tegen de achtergrond van het 25-jarig
jubileum van de kliniek in 1980.

Een dergelijke bestaansperiode nodigt uit tot het opmaken van een balans, en
het inventariseren van ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden (1).

Hoewel het onderzoek beperkt blijft tot de Van der Hoeven kliniek, mag toch wor-
den verwacht, dat ook anderen van de resultaten van dit onderzoek zullen kunnen
profiteren. Naast aanzienlijke verschillen tussen de diverse klinieken zijn er zeker
ook belangrijke overeenkomsten in samenstelling van patiëntenpopulatie en aard
van de gegeven behandeling. De Rechterlijke Macht zal, gezien haar invloed op de
samenstelling van de kliniekbevolking, zeker geïnteresseerd zijn in de consequen-
ties van haar handelen. Ook in ander opzicht kan het onderzoek van nut zijn: tot nu
toe is er, zeker in Nederland, betrekkelijk weinig evaluatieonderzoek verricht in kli-
nieken waar justitiabelen worden behandeld. Er is dus weinig waarop kan worden
voortgebouwd. Tenslotte is de Van der Hoeven kliniek één van de meer op de voor-
grond tredende klinieken, zodat het als een vraag van algemeen belang kan wor-
den beschouwd wat het mogelijke effect is van de daar ontwikkelde activiteiten.

Omdat behandelen interactie impliceert tussen patiënten en staf, heeft de kliniek
gemeend bij presentatie naar buiten niet zichzelf te moeten onderzoeken, maar een
buitenstaander in te schakelen. In onderling overleg is besloten het WODCte belasten
met de uitvoering van het onderzoek. In de tweede helft van 1976 heeft het WODC
een onderzoeker aangetrokken om de uitvoering van het onderzoek (inmiddels
aangeduid als 'follow-up onderzoek Van der Hoeven kliniek') ter hand te nemen,
en is een begeleidingscommissie geformeerd (zie bijlage 1).

Het verloop van het onderzoek
Tussen de start van het onderzoek en de afsluiting ervan ligt een periode van circa
5 jaar. Nu is het soort onderzoek waar het hier om gaat tijdrovend. Maar ook moet
gezegd worden dat de uitvoering van het onderzoek niet geheel zonder problemen
is verlopen. Een enkel woord daarover is op zijn plaats.

Om een onderzoekproces optimaal te laten verlopen, moet aan een aantal rand-
voorwaarden zijn voldaan. Deze randvoorwaarden zijn naar een drietal niveau's te
onderscheiden:
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1. De houdingen, opvattingen, verwachtingen en strevingen van alle betrokkenen
ten aanzien van het onderzoek dienen niet strijdig met elkaar te zijn. Hier kan bij-
voorbeeld gedacht worden aan het sterk casuïstisch denken van behandelaars
terwijl onderzoekers meer geneigd zijn na te gaan welke mogelijkheden tot
generalisering er zijn. Wordt deze uiteenlopende benadering. niet overbrugd,
dan kunnen gemakkelijk misverstanden ontstaan.

2. Er moet voldoende overeenstemming zijn over de structuur waarop de samen-
werking van de betrokkenen zal zijn gebaseerd. In dit verband kan gewezen wor-
den op verschillende onduidelijkheden in de afbakening van bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van de begeleidingscommissie en het WODC als uitvoe-
rende instantie.

3. Een zekere beheersing van de sociaal-psychologische dynamiek onder alle
betrokkenen, de persoonlijke en emotionele factor.

Processen op dit laatste niveau kunnen ongecontroleerd gaan verlopen indien op
beide andere niveau's onvoldoende voorzieningen zijn getroffen. We verwijzen
hiervoor verder naar hoofdstuk 8.

Toch is het gelukt om het onderzoekproject tot een einde te brengen. Dit is vooral te
danken aan de bij meerderen overeind gebleven overtuiging dat het belang van het
onderzoek een afbreken ervan niet had kunnen rechtvaardigen. Wij vertrouwen
erop dat het de inspanningen waard is geweest.

Een woord van dank is op zijn plaats aan de leden van de begeleidingscommissie
die in de loop der jaren in wel eens wisselend gewaardeerde, maar altijd grote
betrokkenheid bijzonder veel tijd aan het onderzoek hebben besteed. Daarbij willen
we ook onze waardering uitspreken voor het zich kwetsbaar hebben durven opstel-
len van de Van der Hoeven kliniek door om dit onderzoek te verzoeken. Voor hun
hulp bij de dataverwerking wil ik graag Max Kommer en Truus Remmelzwaal
bedanken. Van de codeurs wil ik met name Piet Bruisten en Rinse Wierda noemen
voor de zorgvuldige wijze waarop het vaak moeizame codeerwerk is verricht. Els
Barendse-Hoornweg heeft als onderzoekassistente haar gewaardeerde hulp ver-
leend. In de interne begeleiding van het onderzoek op het WODC zijn nogal wat
wisselingen geweest. De betrokkenheid van Dato Steenhuis is de meest constante
geweest. Daarvoor ben ik hem erkentelijk.

Zonder anderen te kort te willen doen, wil ik een drietal personen nadrukkelijk
bedanken. In niet de gemakkelijkste periode van het onderzoek heb ik met Frits
Spangenberg van het Instituut voor Sociale Kommunikatie en Marktonderzoek op
een bijzonder prettige wijze kunnen samenwerken bij de uitvoering van het veld-
werk. In de laatste jaren van het onderzoek hebben via Ineke Wevers in eerste
instantie en in de meeste gevallen de contacten gelopen met de Van der Hoeven
kliniek. De wijze waarop ze dat heeft gedaan heeft er belangrijk toe bijgedragen dat
het rapport nu voor u ligt. Liesbeth Nuyten-Edelbroek wil ik bedanken voor haar
hulp in een mate die je alleen maar kunt hopen te krijgen van collega's.

Zonder de medewerking van de ex-patiënten zouden we alleen maar over 'papie-
ren' gegevens hebben beschikt. Voor hun openheid in een vaak kwetsbare positie
heb ik grote bewondering. In het analyse-proces van de interviewgegevens onder-
gaan deze nogal wat bewerkingen. Toch hoop ik dat de ex-patiënten er aankno-
pingspunten in kunnen vinden. voor hun eigen belevingen en ervaringen.

Alvorens in de volgende hoofdstukken in te gaan op het onderzoek zelf en de uit-
komsten ervan, willen we er op wijzen dat de hoofdstukken 7 en 8 zich ook afzon-
derlijk laten lezen. In hoofdstuk 7 zijnde opzet en de uitkomsten van het onderzoek
samengevat, terwijl hoofdstuk 8 de conclusies en aanbevelingen bevat. De noten
hebben we hoofdstukgewijs geordend.
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Noten bij Inleiding

(1) Al eerder heeft de kliniek de recidive nagegaan van een deel van haar ex-patiënten, te weten proefverlof-
gangers. Zie: J.L. Jessen and A.M. Roosenburg, Treatment resuits at the dr. H. van der Hoeven Clinic,
Utrecht, The Netherlands, Excerpta Medica, Amsterdam 1971, en: J.L. Jessen, Behandelingsresultaten in
de Van der Hoeven kliniek in: Nederlands Tijdschrift voor Criminologie, 11 e jrg., sept. 1969, p. 173 e.v.
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1 Probleemstelling en onderzoekopzet

1.1 Probleemstelling
De centrale vraag van het onderzoek is die naar de samenhang tussen het functio-
neren van de ex-patiënten na hun vertrek uit de Van der Hoeven kliniek en hun
vroegere behandeling daar. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is een spe-
cificering noodzakelijk van de aspecten van dat functioneren die, gelet op de doel-
einden van de behandeling, van belang worden geacht.

In dit verband kan er op worden gewezen, dat het merendeel van de patiënten in de
Van der Hoeven kliniek is opgenomen in het kader van de maatregel van terbe-
schikkingstelling van de regering (TBR) 'teneinde van harentwege te worden ver-
pleegd'. Dat wil zeggen, er is een samenhang geconstateerd tussen zodanig ern-
stig delictgedrag en het bestaan van een 'gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke sto-
ring van de geestesvermogens' dat het belang der openbare orde oplegging van
bedoelde maatregel bepaaldelijk vordert (1). Volgens Jonkers wordt dan ook de
legitimerende grondslag van de maatregel TBR gevormd door het onaanvaardbaar
geachte gevaar dat deze personen vanwege hun gestoordheid voor de samen-
leving vormen... 'gezien de grote kans dat ze spoedig opnieuw ernstig zullen derail-
leren' (2). Daarmee is voor hem ook het doel van de maatregel aangegeven, name-
lijk het opheffen, inperken, neutraliseren of reduceren van dat gevaar (3). De
gedwongen intramurale behandeling biedt de gewenste beveiliging op twee manie-
ren. "Enerzijds wordt het de 'bemaatregelde' door diens insluiting feitelijk onmoge-
lijk gemaakt strafbare feiten te plegen. Anderzijds ondergaat de tot dan toe gevaar-
lijke patent een dusdanige behandeling, dat de mogelijkheid van recidive verkleind
wordt". (4). Ook Remmelink laat zich in soortgelijke bewoordingen uit, en voegt
daaraan toe: "Normaliter zal het vermoeden van deze verstoring kunnen worden
afgeleid uit de recidivekans en zal de openbare orde die verstoord werd dezelfde
zijn als die dat dreigt te worden". Maar ook haalt hij met instemming een uitspraak
van Minister Ort aan waarin deze stelt: "De dwangbehandeling is bestemd om... de
ziektetoestand welke de delinquent in sterke mate tot het begaan van strafbare fei-
ten (in het algemeen, volgens Remmelink) geneigd doet zijn te genezen". (5).

In art. 37 van het Wetboek van Strafrecht wordt de uitdrukking gebruikt 'teneinde
van harentwege te worden verpleegd'. Uit bovenstaande citaten zou kunnen blij-
ken, dat verpleging moet worden opgevat als behandeling. Enschedé is echter van
mening dat dwangverpleging geen geneeskundige behandeling inhoudt gegeven
de vrijheid van de veroordeelde medische behandeling te weigeren (6). Bovendien
wijst hij op het gebruik van de term 'verpleging' in de artikelen 43 bis en ter.

Van der Kwast formuleert het aldus: 'het doel van de TBR is immers primair de
bescherming van derden en niet, of slechts in de tweede plaats de behandeling van
de betrokkene' (8).

Van Hattum stelt hiertegenover: 'Hij (de veroordeelde) zal zich slechts kunnen
verzetten tegen behandeling in strijd met de wet of in strijd met humanitaire begin-
selen of ethische normen' (7). Daarbij kan worden opgemerkt dat beide laatste ter-
men niet voor eenieder dezelfde betekenis zullen hebben. Van Hattum betoogt ver-
der, dat de maatregel TBR dient tot genezing van ernstig psychische gestoorde
voor de maatschappij gevaarlijke delinquenten, en nadrukkelijk niet ter bewaring
van zogenaamd onverbeterlijke recidivisten. Niet voor niets, zo zegt hij, zijn in 1929
de artikelen 43 bis en 43 ter aan het Wetboek van Strafrecht toegevoegd (zij het dat
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deze artikelen nooit in werking zijn getreden), op grond waarvan bewaring kan wor-
den bevolen ter voorkoming van verdere misdrijven. Maar, voegt Van Hattum er
aan toe, de maatregel TBR mag dan ook enkel worden opgelegd als behandeling
geïndiceerd is, en als genezing mogelijk wordt geacht. 'Uit het voorgaande volgt
dan... dat de niet voor therapie vatbare delinquent nooit TBR gesteld behoort te
worden en dat beëindiging van de TBR geboden is wanneer tijdens de tenuitvoer-
legging blijkt dat behandeling niet het minste resultaat heeft. Met dit voorbehoud -
hetgeen ik slechts kan baseren op de regel 'Nood breekt wet' - dat bij zeer gevaar-
lijke delinquenten de rechter de TBR wel zal mogen opleggen en verlengen ook al
is genezing niet te verwachten' (9).

De term 'behandeling' is daarmee nog allerminst duidelijk geworden. Allereerst
niet omdat ze zowel betrekking kan hebben op afzonderlijke behandelingsactivitei-
ten, als op bepaalde combinaties daarvan. Ook kan ze slaan op het geheel van
ervaringen tijdens de (intramurale) behandelingsperiode. In de tweede plaats wordt
in de betekenis vaak ook het proces-karakter benadrukt. Niet alleen als iets dat zich
in de tijd afspeelt, maar ook in sociale zin. De behandelaar biedt iets aan, maar er is
pas van behandeling sprake als er interactie optreedt tussen behandelaar en
patiënt, als de laatste op het aanbod ingaat. In deze opvatting is het (doen) onder-
gaan van een behandeling een contradictio in terminis (10).

Blijkens de discussies in verleden en heden zijn de interpretaties die men van
doelstellingen van de TBR geeft, geenszins eensluidend. In het bovenstaande is
daarvan een summiere maar wellicht voldoende illustratie gegeven. In de uitwer-
king van de probleemstelling van het onderzoek hebben wij getracht de verschil-
lende doelstellingen van de TBR tot hun recht te laten komen.

Enerzijds heeft dit geleid tot een uitwerking van het begrip "gevaar voor de samen-
leving". Hoewel er daarbij een zekere nadruk gelegd wordt op gevaar als de kans
op speciale en specifieke recidive, vormt ook de kans op recidive in algemene zin
een basis voor de beoordeling van de noodzaak de samenleving door middel van
het opleggen van de maatregel TBR te beveiligen. Gegeven de hier geschetste
grondslagen en doelstellingen van de maatregel TBR vormen gegevens over de
aard en omvang van de eventuele recidive in laatste instantie de belangrijkste basis
voor de beantwoording van de vraag of en in hoeverre de gestelde doeleinden
gerealiseerd zijn. Het follow-up onderzoek Van der Hoeven kliniek kan daartoe een
eerste belangrijke aanzet vormen.

Anderzijds speelt er natuurlijk meer dan aard en omvang van de recidive bij de
beoordeling van de mate waarin de bedoelingen van de maatregel TBR gerea-
liseerd zijn. De behandeling is gericht op het doen stoppen van gedrag dat gevaar
voor anderen oplevert en op het bijstaan "bij het ontwikkelen van ander en minder
riskant gedrag" (11). In de filosofie van de Van der Hoeven kliniek zal de tenuitvoer-
legging van de maatregel TBR het belang moeten dienen zowel van de ontwik-
keling van de patiënt als van de veiligheid van anderen. De patiënt zal persoonlijk
gedrag moeten ontwikkelen dat hemzelf bevrediging zal kunnen geven en anderen
niet zal schaden. De basis van die gedragsveranderingen wordt gevormd door zijn
mogelijkheden, talenten en verlangens en ook door de verwachtingen van degenen
van wie hij zich afhankelijk weet. Daarbij wordt niet alleen gedacht aan partner,
ouderlijk gezin of familie, maar ook aan de rechter: heeft deze bijvoorbeeld de op te
leggen maatregel voorgesteld als een hulpaanbod of als de zwaarste straf. "Het uit-
eindelijke doel van de behandeling is dat de patiënt zelf volledig de verantwoording
voor zijn gedrag kan nemen en zelfstandig hulp kan vragen wanneer het nodig is".
Immers "Waren zij in staat geweest vrijwillig hulp te zoeken, dan was opneming in
een onvrijwillig kader niet nodig geweest" (12). Wat ligt meer voor de hand dan voor
een beoordeling van de realisering van deze doelstellingen te rade te gaan bij de
direct betrokkenen? Dan van hen te vernemen hoe zij op dit moment functioneren
en hoe zij dit functioneren in verband brengen met hun vroeger verblijf in de kli-
niek? De interviewing van de ex-patiënten vormt dan ook een belangrijk onderdeel
van het follow-up onderzoek.

Behalve een specificering van de criteria waarmee het huidige functioneren beoor-
deeld kan worden, zal er ook rekening moeten worden gehouden met een aantal
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kenmerken van de patiëntenpopulatie. Immers, het is aannemelijk dat deze in een
aantal opzichten veranderd zal zijn in de loop van het 25-jarig bestaan van de kli-
niek. Verder kan uiteenlopen de wijze waarop de behandelingsperiode is geëin-
digd, bijvoorbeeld door proefverlof dan wel overplaatsing naar een andere inrich-
ting. Ook is het onjuist de patiëntenpopulatie op voorhand als een homogene cate-
gorie personen te zien naar onder meer sociale achtergrond en delictverleden. Al
deze verschillen kunnen van invloed zijn op de aard van het eventuele verband tus-
sen het huidige functioneren en de vroegere behandeling. Afzonderlijk bieden deze
gegevens ook de mogelijkheid een beschrijving te geven van de patiëntenpopulatie
van de Van der Hoeven kliniek gedurende haar 25-jarig bestaan.

Ook de behandeling zelf is in de voorbije periode in allerlei opzichten veranderd. In
het begin van het onderzoek zijn dan ook plannen gemaakt om de relatie te bestu-
deren tussen de (ontwikkelingen in de) behandelingsfilosofie van de kliniek en de
(ontwikkelingen in de) concrete vormgeving van de behandeling. Gelet op onze
mogelijkheden, vooral in termen van mankracht, hebben we hiervan in de loop van
het onderzoek moeten afzien.

We hebben zojuist al gewezen op verschillen in de wijze waarop de behandelings-
periode kan zijn geëindigd (proefverlof, overplaatsing). Deze verschillen zullen,
naar mag worden aangenomen, samenhangen met het verloop van de behan-
deling. Aard en omvang van het ter beschikking staande dossiermateriaal maakten
het onmogelijk om op redelijk systematische wijze voor alle patiënten de gewenste
gegevens over het behandelingsverloop in kaart te brengen. Voor een nadere
beschouwing over deze problemen verwijzen we naar paragraaf 1.3.

Na het voorgaande kunnen we de probleemstelling van het onderzoek als volgt
nader omschrijven:
1. In welke opzichten is de patiëntenpopulatie veranderd in de loop van de bestaan-

speriode van de kliniek?
a. naar de sociale achtergronden van de patiënten (ouderlijk gezin, opvoedings-

ervaringen, maatschappelijke situatie voor opname in de kliniek);
b. naar de delictachtergronden van de patiënten (delictverleden, aard van het

delict dat de directe aanleiding is geweest voor opname in de kliniek).

2. In welke opzichten zijn er tussen de patiënten verschillen met betrekking tot de
verblijfperiode in de kliniek?
a. naar het voorkomen van bepaalde onregelmatigheden als delictgedrag en

ongeoorloofde afwezigheid;
b. naar de duur van het verblijf, en de wijze waarop de behandeling is geëindigd;
c. hebben zich in deze opzichten bepaalde veranderingen voorgedaan in de

loop van de bestaansperiode van de kliniek;
d. in hoeverre corresponderen verschillen in de wijze waarop de behandeling is

geëindigd met verschillen in de sociale en delictachtergronden van de patiën-
ten.

3. Hoe is het verder gegaan met de patiënten na hun vertrek uit de kliniek?
a. naar aard en omvang van hun recidive;
b. naar hun huidig functioneren, en hun beleving daarvan (werk, inkomen, rela-

ties, vrije tijd, problemen, tevredenheid).

4. Welke verbanden zijn er te leggen tussen het huidig functioneren en het vroe-
gere verblijf in de kliniek?
a. welke verbanden leggen de ex-patiënten zelf, hoe kijken ze op de periode in

de kliniek terug, wat is daarvan naar hun zeggen de betekenis geweest voor
hun verdere leven;

b. zoals blijkt uit empirisch vaststelbare samenhangen tussen recidive-
gegevens, huidig functioneren, gegevens over de verblijfperiode, en de
sociale en delictachtergronden van de ex-patiënten.
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1.2 Onderzoekopzet
Voor de beantwoordeling van de in de probleemstelling verwoorde vragen, is het
onderzoek opgesplitst in twee deelprojecten. Een dossieronderzoek is uitgevoerd
ter beantwoording van de vragen 1 en 2, alsmede vraag 3 voorzover het de aard en
de omvang van de recidive betreft. Voor de beantwoording van de vragen 3b en 4
zijn de ex-patiënten benaderd voor een interview. We zullen eerst de opzet van de
beide deelonderzoeken bespreken, en vervolgens ingaan op enkele beperkingen
van het follow-up onderzoek.

1.2.1 Het dossieronderzoek
De aard van de verzamelde gegevens
Wanneer we ons in het follow-up onderzoek ten doel stellen na te gaan hoe de
patiënten na hun vertrek uit de kliniek hebben gefunctioneerd, en in hoeverre dit
functioneren (mede) is terug te voeren op het behandelingsproces zoals dat is ver-
lopen, is het voor een goede beoordeling daarvan wenselijk ook gegevens op te
nemen over de voorgeschiedenis van de patiënten. Nu is het niet zo duidelijk welke
gegevens in het onderzoek zouden moeten worden opgenomen. Er zijn nogal wat
theorieën voor de verklaring van het ontstaan en de stabilisering van crimineel
gedrag en psychische stoornissen. Voorzover deze theorieën getoetst zijn laten de
resultaten daarvan vaak geen ondubbelzinnige interpretatie toe. Daarnaast is er
veel onderzoek verricht, het zogeheten predictie-onderzoek, waarin theoretische
verklaringsmodellen nauwelijks een rol spelen voor de te verzamelen gegevens.
Vanuit een visnetgedachte worden voor de meest uiteenlopende kenmerken
gegevens verzameld over delinquenten in de hoop dat analyse achteraf duidelijk
zal maken welke factoren van belang zijn. Eventueel gevonden verbanden blijken
dan echter toch vaak moeilijk te kunnen worden geïnterpreteerd.

Toch kan blijkens de literatuur wel van een aantal factoren worden aangenomen,
dat ze op de een of andere wijze van invloed zijn op het ontstaan en de stabilisering
van criminaliteit en psychische stoornissen (13). Wel wordt in ons onderzoek de
keuze verder beperkt door de aard van het beschikbare materiaal, te weten dat-
gene wat de dossiers aan gegevens bevatten. '

In de probleemstelling wordt allereerst gevraagd naar kenmerken van de gezins-
achtergronden van de patiënten. Deze hebben betrekking op de maatschappelijke
positie van het gezin in de samenleving, waarvoor de beroepenindeling van het ITS
uit Nijmegen is gebruikt (14). Verder op een aantal structuurkenmerken als gezins-
grootte en gezinsvolledigheid (15). Ook zijn enkele relationele kenmerken vast-
gelegd: harmonische of disharmonische gezinsverhoudingen, en gezagsrelaties
tussen ouders en kinderen. In navolging van Angenent zijn ook enkele meer opvoe-
dingsculturele kenmerken opgenomen, waarvoor hij de termen 'warmte' en 'domi-
nantie' hanteert (16). Daaraan hebben wij nog toegevoegd de mate waarin de
ouders samen een bepaalde lijn volgen in de opvoeding, en of er van een zekere
leefregelmaat in het gezin sprake is (17). Verder zijn ook nog psychische stoornis-
sen gerapporteerd over de ouders, maatschappelijk wangedrag of justitiële contac-
ten van hen, of van de broers en zusters. Andere kenmerken hebben meer op de
patiënten zelf betrekkiing, zoals de continuïiteit in de opvoedingssituatie tot uiting
komend in het aantal personen dat een opvoedende rol heeft gespeeld naast de
eigen ouders, en in opvoedingservaringen buiten het ouderlijk gezin (familie, pleeg-
gezinnen, inrichtingen). Verder is nagegaan of de betrokkenen een bijzondere
plaats in het ouderlijk gezin vhebben ingenomen (voorkkind, zondebok-functie e.d.).

Naast het niveau van intellectueel functioneren en het opleidingsniveau is een aan-
tal kenmerken vastgelegd, dat betrekking heeft op de maatschappelijke situatie van
de patiënt: zijn arbeidsverleden, zijn sociale relaties, en zijn woonsituatie. Verder is
nagegaan in hoeverre de betrokkene van bepaalde fysieke handicaps duidelijk hin-
der zou kunnen ondervinden in zijn functioneren. Hier zij er op gewezen, dat het
met een enkele uitzondering vooral de tot zover genoemde kenmerken zijn waarvan
de gegevens met de nodige voorzichtigheid gehanteerd moeten worden, gegeven
het gebrek aan betrouwbaarheid en/of volledigheid van de dossiers (18).
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De delictachtergronden van de patiënten zijn uitgebreid vastgelegd. Naast een
beschrijving van de eerste daaruit voortvloeiende justitiële contacten, zijn ook
gegevens over het gehele delictverleden vastgelegd. Behalve naar het delict zelf
waarvan de afdoening uiteindelijk tot opname in de kliniek heeft geleid, is ook naar
andere aspecten van de delictsituatie gekeken, onder andere de sociale nabijheid
van slachtoffer en dader (19). Verder zijn enkele feitelijke gegevens vastgesteld als
juridisch kader waarin de opname heeft plaatsgevonden, jaar van de opname, leef-
tijd bij de opname, en dergelijke.

Om redenen die al zijn aangestipt, zijn over de behandelingsperiode zelf slechts
enkele kenmerken vastgelegd. Naast de duur van de behandeling zijn dit de wijze
waarop de behandeling geëindigd is (proefverlof, overplaatsing etc.) en enkele
onregelmatigheden als delictgedrag en ongeoorloofde afwezigheid.

Over de periode na vertrek uit de kliniek is uitgebreid informatie vastgelegd over
aard en omvang van de recidive. Allereerst in twee recidive-criteria, namelijk het al
dan niet gepleegd hebben van tenminste één misdrijf na vertrek uit de kliniek, en
het al dan niet tenminste éénmaal veroordeeld zijn na het vertrek uit de kliniek (20).
In de tweede plaats door de specificering van een aantal aspecten van de recidive:
snelheid, aard van de gepleegde delicten, omvang van de recidive, ernst van de
recidivedelicten in vergelijking met het delict dat de directe aanleiding is geweest
voor opname in de kliniek.

De materiaalverzameling en de onderzoekpopulatie.
De onderzoekpopulatie wordt gevormd door diegenen, die vanaf de opening van de
kliniek begin 1955 tot en met 1977, dit laatste vanwege de aanvang van de mate-
riaalverzameling, opgenomen zijn geweest. De gegevens over de delictachtergron-
den van de patiënten, de criminaliteit tijdens de verblijfperiode en de recidive, zijn
ontleend aan de uittreksels uit de Justitiële Documentatie die daartoe bij de ver-
schillende griffies zijn opgevraagd. Tot en met 1977 zijn er 628 patiënten in de kli-
niek opgenomen geweest. Van 41 (ex)-patiënten was er geen of slechts een onvol-
ledig uittreksel beschikbaar. Voorzover kon worden nagegaan was het merendeel
van deze patiënten inmiddels overleden.

De overige gegevens voor het dossieronderzoek zijn ontleend aan de dossiers die
in de Van der Hoeven kliniek berusten. Deze zijn voor verwerking tijdelijk overge-
bracht naar het WODC.

Een en ander impliceert, dat de gegevens over de delictachtergronden en de cri-
minaliteit tijdens het verblijf beschikbaar zijn voor 586 personen, terwijl de overige
gegevens voor 627 personen zijn vastgelegd. De recidivegegevens hebben betrek-
king op 517 personen, omdat 69 patiënten bij het opvragen van de uittreksels nog in
de kliniek in behandeling waren (21).

In de codering zijn enkele controles ingebouwd. De eerste tien door iedere codeur
verwerkte uittreksels uit de Justitiële Documentatie werden `gedubbeld', waarna
eventueel een verdere instructie volgde. Daarna werd de codering steekproefs-
gewijs gecontroleerd, terwijl ieder codesheet op volledigheid werd gecontroleerd.
De aard en de omvang van het dossiermateriaal van de kliniek maakte het nood-
zakelijk hieruit eerst aan de hand van een vragenschema uittreksels te vervaar-
digen. Door een tweede codeur werden deze uittreksels gecontroleerd op juistheid
en volledigheid. De feitelijke codering vond plaats op basis van dit uittreksel. Ook
op deze codering zijn steekproefsgewijs controles uitgevoerd.

Het codeerschema was ontwikkeld op basis van een 25-tal bestudeerde dossiers.
Toch bleken bij de feitelijke codering de dossiers voor verschillende kenmerken van
de voorgeschiedenis verre van volledig te zijn (22). Uiteraard heeft dit ontbreken
van waarnemingen belemmerend gewerkt op de analysemogelijkheden. Waar in dit
rapport percentages worden gegeven, zijn deze in de regel berekend op basis van
het beschikbare aantal waarnemingen (23). Omdat de grootte van de percentages
waarmee een bepaald kenmerk voorkomt hierdoor beïnvloed kan zijn, lijkt het ons
veiliger in voorkomende gevallen vooral aandacht te besteden aan de verschillen

8



tussen categorieën dan aan de grootte van de percentages als zodanig. Op de dos-
siervorming zullen we overigens nog terugkomen.

1.2.2 Het interviewonderzoek
De aard van de verzamelde gegevens
In vraag 3b van de probleemstelling wordt gevraagd naar het huidig functioneren
van de ex-patiënten, en hun beleving daarvan. Voor het meer feitelijke aspect daar-
van zijn vragen gesteld over de arbeids- en inkomenssituatie, de gezondheid, de
woonsituatie, de sociale betrekkingen, de vrije tijd, en het gebruik van alcohol en
drugs.

De vragen over de beleving van de huidige situatie kunnen als volgt nader wor-
den onderscheiden. Een eerste groep vragen heeft betrekking op het al dan niet
hebben van problemen op een aantal nader genoemde terreinen: relaties, werk,
gezondheid etc. In de tweede plaats zijn een aantal uitspraken voorgelegd die ver-
schillende wijzen van reageren op problemen uitdrukken. Een derde groep vragen
heeft betrekking op de waardering van relaties met verschillende personen: part-
ner, ouders, buren, collega's, etc. Tenslotte zijn er enkele algemene tevredenheids-
vragen gesteld: hoe gaat het met u de laatste tijd, tonen andere mensen waardering
voor wat u doet, en dergelijke.

In vraag 4a van de probleemstelling wordt gevraagd naar de eventuele samenhang
tussen het huidig functioneren en het vroeger verblijf in de kliniek zoals de ex-
patiënt die zelf ziet: hoe kijkt hij op deze periode terug, wat is volgens hem de
betekenis daarvan geweest voor zijn verder leven? De vraag naar de samenhang
tussen het huidig functioneren en het vroeger verblijf in de kliniek is vanuit weten-
schappelijk gezichtspunt een 'onmogelijke' vraag. Het follow-up onderzoek kent
geen experimentele opzet: er is geen controlegroep, er is geen vóór- en nameting
waartussen de interventie geplaatst kan worden, de patiëntenpopulatie is niet
homogeen, de aard van de interventie is niet voor iedereen gelijk, de duur ervan
loopt uiteen van een enkele dag tot meer dan 10 jaar, de tijd tussen het verlaten van
de kliniek en het interview varieert van een enkel jaar tot meer dan 20 jaar.

Een adequate experimentele opzet is echter moeilijk denkbaar omdat iedere syste-
matische `manipulatie' met de experimentele variabele uitgesloten moet worden
geacht. Naast gegevens over de recidive van ex-patiënten, zijn dan ook uitspraken
van de ex-patiënten zelf over de aard van de samenhang tussen huidig functio-
neren en vroegére behandeling onmisbaar voor de oordeelsvorming. Daarmee is
de vraag naar mogelijke effecten van de behandeling, en de aard van die effecten,
niet volledig te beantwoorden. Er kunnen allerlei oorzaken zijn waarom de betrok-
kenen al dan niet een bepaalde samenhang aanbrengen. Maar evenmin kan hun
oordeel als onbelangrijk terzijde worden geschoven: zij zijn de enigen die zich
erover kunnen uitspreken.

Met het oog op het voorgaande is allereerst een blok vragen geconstrueerd rond de
verschillende aspecten van het huidig functioneren. Voor ieder onderscheiden
aspect is gevraagd of zich daarop in vergelijking met de periode vóór verblijf in de
kliniek een verandering had voorgedaan, en zoja, waarop deze verandering was
terug te voeren.

In de tweede plaats zijn enkele vragen gesteld die rechtstreeks op de behan-
deling betrekking hebben: hoe kijkt men nu terug op een noodzaak van de behan-
deling destijds, wat heeft men eventueel aan schadelijke ervaringen gehad, zijn er
bepaalde aspecten van de behandeling al dan niet onduidelijk gebleven?

Ook is een aantal uitspraken ter beoordeling aan de ex-patiënten voorgelegd
over de gang van zaken in de kliniek, kenmerken van de behandelingen, verwach-
tingen van de behandelaars, en dergelijke. Vanwege het belang dat de kliniek toe-
kent aan de relaties van de patiënten, is gevraagd naar reacties vanuit de omgeving
op opname en verblijf in de kliniek, en eventuele veranderingen daarin.

Andere onderwerpen in de vragenlijst betreffende de overgang van het verblijf in
de inrichting naar de terugkeer in de samenleving, en de problemen die men daar-
bij in het begin vooral ondervindt.
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Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we naar bijlage 10, waarin de vra-
genlijst en de rechte tellingen zijn opgenomen.

De onderzoekpopulatie en de materiaalverzameling
Bij de opzet van het interviewonderzoek deed zich de vraag voor of bepaalde selec-
ties moesten plaatsvinden van juist wel of niet te interviewen categorieën ex-patiën-
ten, bijvoorbeeld naar de duur van het verblijf in de kliniek, naar de duur van de tijd
die was verstreken sinds het vertrek uit de kliniek, en de formele situatie waarin de
ex-patiënten verkeerden (proefverlofsituatie). Het trekken van bepaalde grenzen
werd echter als nogal willekeurig ervaren. Voor het interviewonderzoek werd de
onderzoekpopulatie dan ook geacht te bestaan uit alle in Nederland verblijvende
ex-patiënten.

Van een benadering van naar het buitenland vertrokken ex-patiënten is om prak-
tische redenen afgezien. Als ex-patiënten worden de (definitief) uit de kliniek ver-
trokken patiënten beschouwd, dus ook de in een HvB, gevangenis of andere TBR-
inrichting verblijvenden (37).

Met het merendeel van de ex-patiënten heeft de kliniek geen bemoeienis meer.
Evenmin is zij op de hoogte van hun huidige verblijfplaats. Voor het vaststellen
daarvan zijn door het WODC de afdelingen Bevolking van de gemeenten benaderd.
Om deze te kunnen benaderen was een startadres noodzakelijk. In een groot aan-
tal gevallen, vooral wanneer ex-patiënten met toestemming de kliniek hadden ver-
laten zoals proefverlofgangers, beschikte de kliniek over een adres dat als zodanig
kon functioneren. Voor die ex-patiënten voor wie dat niet het geval was, vaak die-
genen die na een ongeoorloofde afwezigheid niet meer naar de kliniek waren terug-
gekeerd, is bij de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) het daar laatst
,bekende adres opgevraagd. Evenals dit het geval was bij veel van de door de kli-
niek verstrekte adressen, was ook nogal wat van het adressenmateriaal van de CRI
weinig actueel. Als startadres waren zij uiteraard wel bruikbaar. Het vaststellen van
het huidige adres heeft enige tijd in beslag genomen, omdat in geval van verhuizing
naar een andere gemeente ook deze weer aangeschreven moest worden, tot defi-
nitief uitsluitsel verkregen was (24).

Uiteindelijk kon van 466 ex-patiënten een adres worden vastgelegd:

Tabel 1.1 Beschikbaarheid van adressen

adres beschikbaar 74
vertrokken met onbekende bestemming 9
vertrokken naar het buitenland 2
nog in kliniek 6
overleden 8

totaal 99
(n = 628)

Behalve de vaststelling van de adressen van de in beginsel te interviewen ex-
patiënten, diende ook de uitvoering van het veldwerk geregeld te worden. De voor
de interviews in te zetten personen zouden in ieder geval als interviewer al over de
nodige ervaring moeten beschikken. Gegeven de spreiding in de verblijfplaatsen
van de ex-patiënten over het land, zou ook een overeenkomstige spreiding van
interviewers de uitvoerbaarheid van dit onderzoekgedeelte ten goede komen. Ver-
der was de uitvoering van de interviews ten dele gepland in de periode waarin ook
de verwerking van het dossiermateriaal zou plaatsvinden. (Ook) om organisatori-
sche redenen werd het daarom wenselijk geacht om mankracht van buiten af aan te
trekken. Uiteindelijk is aan het Instituut voor Sociale Kommunikatie en Marktonder-
zoek (ISK) te Amsterdam opdracht gegeven voor de realisering van de interviews
zorg te dragen (25). Deze hebben plaatsgevonden in het laatste kwartaal van 1979
en het eerste kwartaal van 1980. De op het interview gerichte training is door de
onderzoeker gegeven: het ISK leverde de interviewers en de organisatorische
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ondersteuning voor het veldwerk, en heeft de codering van de 'gesloten' vragen
verzorgd. Daarnaast heeft drs. F. Spangenberg van het ISK een belangrijke rol ver-
vuld in het overleg tussen WODC en kliniek over vorm en inhoud van de vragenlijst.

Aan het onderzoek is in het voorjaar van 1979 een proeffase vooraf gegaan,
waarin met 40 ex-patiënten een interview is gerealiseerd. Deze proeffase diende er
niet alleen toe om de vragenlijst op zijn bruikbaarheid te toetsen maar ook om zicht
te krijgen op de uitvoerbaarheid van het onderzoek' als zodanig (respons, bereik-
baarheid), en de eventuele problemen waarmee we te maken zouden krijgen (ris-
kante situaties voor interviewers, negatieve gevolgen voor respondenten). Vóór de
start van deze fase heeft er een gerichte training plaatsgevonden van de betrokken
interviewers. Deze training bestond naast een excursie naar de kliniek, uit een stuk
voorlichting over de achtergronden van het onderzoek, een vertrouwd maken met
de vragenlijst, en met vooral ook de wijze waarop de ex-patiënten benaderd dien-
den te worden. Voor beide laatste onderdelen is ook gebruik gemaakt van video-
apparatuur waarmee een interview in een rollenspel werd vastgelegd: een staflid
van de kliniek trad daarbij op als ex-patiënt.

Eén van de zaken die daarbij ook aan de orde kwam, en al bij één van de vier
pilot-interviews van groot belang was gebleken, was het scheiden van de persoon-
lijke sfeer van de interviewer en zijn taakuitoefening.

Zo bleek tijdens het. gesprek dat de interviewer in dezelfde woonplaats had
gewoond als de ex-patiënt, en wel ten tijde van zijn delict. Dit leidde tot een emotio-
neel geladen situatie, die de interviewer nogal verraste en die hij niet gemakkelijk
kon hanteren.

Verder moesten de interviewers zich goed realiseren, dat ze met deze respon-
denten in veel gevallen de voor hem meest ingrijpende levensperiode zouden be-
spreken. Het gescheiden houden van taakuitoefening en persoonlijk leven zou dan
ook niet mogen leiden tot een gebrek aan betrokkenheid.

Interviewers zouden in situaties terecht kunnen komen waarin hulpverlening
gewenst zou zijn. Men werd op het hart gedrukt daar zelf buiten te blijven, en ook
verder geen contacten aan te gaan. Dit om te vermijden dat men verwachtingen
zou wekken die men toch niet zou kunnen waarmaken. Wel beschikten zij over
adressen van hulpverleningsinstanties die zonodig verstrekt konden worden.
Terughoudendheid werd op zijn plaats geacht (27).

Met de interviewers in de proeffase is na het eerste interview een. nagesprek
geweest. Dit om al in een vroeg stadium op de hoogte te zijn van het verloop en
eventuele problemen, en zonodig te kunnen bijsturen. Dit laatste ook met het oog
op de vragenlijst die in deze fase vele open vragen telde.

Vooral ook aan de wijze van contactleggen is veel aandacht besteed om te voor-
komen dat in die situatie derden ten onrechte van het verleden van de betrokkene
op de hoogte zouden komen, of dat deze op andere wijze in moeilijkheden zou
geraken. Bij een telefonische benadering moest men dan ook eerst vragen of de ex-
patiënt vrijuit kon spreken, terwijl bij een 'aan de deur' benadering alleen over het
onderzoek gesproken mocht worden onder vier ogen met de ex-patiënt.

Bij een benadering beschikte de interviewer enkel over de naam, het adres, de
geboortedatum en het man of vrouw zijn van de te benaderen ex-patiënt: verder
wist de interviewer niets behalve dat het ging om een ex-patiënt van de Van der
Hoeven kliniek. Dit werd vooral wenselijk geacht om de persoonlijke levenssfeer
van de ex-patiënten zoveel mogelijk te beschermen: alleen zijzelf dienden te
bepalen wat de interviewer wel of niet over hen mocht vernemen. De training van de
gedeeltelijk andere interviewers voor de hoofdfase is niet wezenlijk anders opgezet.
Vooral om praktische redenen, maar ook omdat de noodzaak niet zo duidelijk was,
is afgezien van een excursie naar de kliniek. Hiervoor in de plaats is een stuk schrif-
telijke informatie en mondelinge toelichting gekomen. De bespreking van een
hoofdzakelijk gestructureerde vragenlijst zoals gebruikt in de hoofdfase, loopt wat
anders dan van een grotendeels ongestructureerde vragenlijst.

Naast een zorgvuldige werkwijze bij de benadering van de ex-patiënten zijn ook
nog andere waarborgen gegeven om het vertrouwelijk karakter van de door de
geïnterviewde ex-patiënten verstrekte informatie te garanderen. Deze waarborg
werd wenselijk geacht omdat het WODC, zijnde een afdeling van het Ministerie van
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Justitie, voor de uitvoering van het onderzoek verantwoordelijk was. Daartoe werd
aan de ex-patiënten een door de Minister van Justitie ondertekende brief overhan-
digd waarin deze te kennen gaf dat het WODC geen toestemming had om aan der-
den (daarbij inbegrepen andere afdelingen van het Ministerie) informatie op per-
soon door te geven (28). Eén uitzondering was mogelijk, zij het enkel na schriftelijke
toestemming van de geïnterviewde ex-patiënt, namelijk het inzien van het verslag
van het interview door de kliniek, en/of het eventueel voor een aanvullend gesprek
benaderd worden door een medewerker van de kliniek (29).

Van dit laatste kan het volgende overzicht worden gemaakt:

Tabel 1.2: Het verlenen van toestemming voor inzage van de vragenlijst en/of benadering voor even-
tueel aanvullend gesprek'

formulier niet of ondu idelijk ingevuld

geen toestemming voor inzage, noch voor
een benadering voor een aanvullend gesprek

wel toestemming voor inzage, maar niet voor
een benaderi ng voor een aanvu llend gesprek

geen toestemming voor inzage, maar wel voor
een benaderingvooreen aanvullend gesprek

zowel toestemming voor inzage, als voor een
benaderi ng voor een aanvullendgesprek

totaal

Van de beide eerste categorieën hebben tesamen 20 personen geweigerd te ondertekenen

9

9

11

2

69

100
(n = 287)

Richtlijnen kun je opstellen, interviewers kun je trainen, toch kan er nog wel iets
misgaan. Ook in het follow-up onderzoek is niet alles vlekkeloos verlopen. Wel is
het aantal ons bekend geworden negatieve reacties niet groot, hoewel elke er een
te veel is. Niet iedereen heeft wellicht ook gereageerd. Eventuele klachten, vragen
om informatie en dergelijke, kwamen vooral bij de Van der Hoeven kliniek binnen.
Bij de opzet van het veldwerk is hiermee rekening gehouden, en zijn voorzieningen
getroffen om op deze klachten te kunnen reageren. Ook hebben enkele voor een
interview benaderde ex-patiënten contact gezocht met werkeenheden van de ARV
(Algemene Reclasserings Vereniging). Het aantal positieve en negatieve reacties
zou bij de ARV ongeveer even groot zijn. Wel was haar (opnieuw) duidelijk gewor-
den uit de aard van de reacties hoe diep ingrijpend en jaren doorwerkend behan-
delingen zijn als die welke in het kader van de maatregel TBR plaatsvinden (30). Bij
de Van der Hoeven kliniek zijn van 58 voor een interview benaderde ex-patiënten
reacties binnengekomen die direct op het onderzoek betrekking hebben (31). Kort
aangeduid was de aard van de reacties als volgt:
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Tabel 1.3: Aard van bij kliniek binnengekomen reacties

afchecken of het klopt dat er
een onderzoek plaatsvindt

bezwaren tegen een dergelijk
onderzoekalszodanig

29

klachten over wijze benaderen

klachten via derden (o.a. ARV)

wil afspraak interview verzetten

tevredenheid over onderzoek

is niet aan interviewtoe

zoekt contact met kliniek

hulpvraag

totaal 100
(n = 58)

De grootste categorie betreft diegenen die willen controleren of er inderdaad
sprake is van een op verzoek van de kliniek plaatsvindend onderzoek. Op dat punt
konden ze worden gerustgesteld. De klachten over de benadering en de via derden
binnengekomen klachten betreffende uiteenlopende situaties. In sommige gevallen
is er inderdaad sprake geweest van een minder gelukkig optreden van de inter-
viewer, in andere gevallen was het vooral een ongelukkige samenloop van omstan-
digheden. Navraag bij de interviewer leverde niet altijd dezelfde lezing van het
gebeurde op. Voorzover we een lijn erin hebben kunnen ontdekken, zijn onnauw-
keurigheden in de benadering vooral bij de eerste interviews voorgekomen als
gevolg van onwennigheid of zenuwachtigheid dan wel juist bij latere interviews. Het
wordt dan zo gewoon dat men het ongewone van de situatie uit het oog verliest.
Onze indruk is wel, dat over het algemeen de interviewers zich nauwgezet aan de
richtlijnen hebben gehouden en onnodige aantasting van de persoonlijke levens-
sfeer vermeden hebben. Een zekere mate van aantasting is bij een onderzoek als
het onderhavige onvermijdelijk: adressen dienen te worden vastgesteld, mensen
moeten worden benaderd om hun medewerking te kunnen vragen. Alleen geen
onderzoek kan deze aantasting vermijden. Op deze keuze richten zich dan ook met
name de bezwaren van de categorie 'het onderzoek als zodanig betreffend'. Argu-
menten die dan genoemd worden zijn: de TBR-stelling is voorbij, noch de kliniek
noch de justitie hebben nu nog iets met mij te maken, alleen al het doorgeven van
mijn naam en het vaststellen van mijn adres is een onaanvaardbare aantasting van
mijn privacy, de dossiergegevens hadden allang vernietigd moeten zijn. De bezwa-
ren in deze categorie zijn alle van een meer principieel karakter en niet te weerleg-
gen. Evenmin zijn voorschriften en regels, voorzover al voorhanden, duidelijk voor
wat wel en niet geoorloofd is (33). Ook in de begeleidingscommissie is dit onder-
werp meermalen besproken. Doorslaggevend voor een bepaalde keuze (wel of
geen onderzoek) blijkt dan te zijn de afweging van de mate waarin inbreuk wordt
gemaakt op de persoonlijke levenssfeer in relatie tot het belang dat aan het onder-
zoek wordt toegekend (of: welke alternatieven zijn er voor een dergelijk onderzoek).
Dit afwegingsproces zal niet bij eenieder tot dezelfde uitkomst leiden. Wel kan de
slotsom zijn dat binnen de gemaakte keuze voor het uitvoeren van het onderzoek er.
alles aan is gedaan om de kans op ongewenste gevolgen te minimaliseren. Hoe
zorgvuldig een dergelijke afweging moet plaatsvinden illustreren overigens de
boven gepresenteerde gegevens wel: ongeveer de helft van de binnengekomen
reacties is afkomstig van ex-patiënten die het niet zo waarderen dat er iemand op
de stoep staat die van hun vroeger verblijf in de kliniek op de hoogte blijkt te zijn
(32).

Diep ingrijpend is het interview voor vele ex-patiënten wel geweest. Meermalen
namen zij zichzelf dan ook in bescherming door niet diep of dieper op bepaalde vra-
gen in te gaan, gaven zij interviewers te kennen sinds de gemaakte afspraken
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slecht geslapen te hebben, naar gedroomd te hebben. Maar ook betekende het
vaak een hele opluchting om een keer, na vele jaren soms voor het eerst, met een
buitenstaander en met iemand die je nooit meer zal zien over de kliniekperiode
(TBR-periode) te praten. Ook dat is een aspect van het onderzoek.

Zoals gezegd beschikten we over een adres van 466 ex-patiënten. Deze zijn prac-
tisch allen benaderd voor een interview. Het resultaat van die benadering hebben
we in de volgende tabel weergegeven. Hieruit kan geconcludeerd worden dat een
zeer groot aantal ex-patiënten aan het onderzoek heeft meegewerkt (34). Toch vin-
den we het aantal weigeringen niet echt laag, vooral omdat deze voor het meren-
deel duidelijk gemotiveerd zijn.

Tabel 1:4: Deelname aan de interviewing

geïnterviewd
idem in vooronderzoek
geweigerd
idem in vooronderzoek
nietbenaderd
niet uitvoerbaar(ziekte)
niet bereikbaar

62} 71

19 } 21

1

2

6

totaal 101
(n = 466)

Omdat nogal.wat weigeraars weinig positief op de kliniek en/of de behandeling rea-
geren, zijn de resultaten van het onderzoek wat vertekend. Van 75 van de 87 wei-
geraars uit het hoofdonderzoek weten we iets meer van de reden om te weigeren.
Eenderde van hen is uitgesproken negatief over de kliniek, reageert in enkele
gevallen zeer agressief en wil absoluut niets meer met de kliniek te maken hebben.
Eenderde is, blijkens de reacties, vermoedelijk erg bang voor de emoties die een
dergelijk gesprek kan oproepen. Men wil niet met het verleden geconfronteerd wor-
den. Een aanduiding voor deze angst is mogelijk ook het feit dat enkele ex-patiën-
ten wel een afspraak hebben gemaakt voor een interview, maar deze vervolgens
niet hebben laten doorgaan: het interview wordt eindeloos uitgesteld, men is niet
thuis op de afgesproken tijd.

Elf ex-patiënten drukken het wat minder sterk uit, zij willen het verleden vergeten,
terwijl een vijftal zegt niet het risico te willen lopen dat partner of kinderen van het
verleden op de hoogte raken. De gronden voor de overige 9 weigeringen lopen uit-
een: weigeringen zonder meer, ontkenningen van enige bemoeienis met de kliniek,
alleen voor geld meewerken etc.

Niet in ieder opzicht komt de groep geïnterviewden overeen met de niet-geïnter-
viewden. Dat kan als volgt nader gepreciseerd worden door de verschillende cate-
gorieën te vergelijken op de volgende kenmerken: opnamedelict, beëindiging van
het verblijf, recidive, leeftijd bij opname, man/vrouw, jaar opname in de kliniek. In
de volgende tabel hebben we een en ander samengevat, waarbij ' +' aangeeft dat
er sprake is van een oververtegenwoordiging, `-' van een ondervertegenwoor-
diging, terwijl '=' duidt op een nagenoeg met de populatieverdeling overeenkomen
van de desbetreffende categorie. Bij betrekkelijk kleine verschillen hebben we de
plussen en minnen tussen haakjes gezet (35).

Allereerst kan gewezen worden op het nagenoeg overeenkomen van de verdelin-
gen van de totale populatie en de geïnterviewden: het zijn de niet-geïnterviewden
(en de in het vooronderzoek geïnterviewden) van wie de verdeling op bepaalde ken-
merken van de populatieverdeling afwijkt.

14



Tabel, 1.5: Vergelijking van geïnterviewden en enkele categorieën niet niet geinterviewden met de
totale populatie.

geïnter-
viewd

vertrokken
met onbe-
kende be-

weige-
ring

niet
bereik-

baar

proef-
interview

stemming

opnamedelict
vermogen = + (+) + (-)
geweld - - - +
zeden = - (-) - (-)

beëindiging verblijf
proefverlof (+) - - + +
overgeplaatst +
na LOA overgeplaatst = (+) +

recidive (niet veroordeeld) _ + + (+) (-)
recidive (wel veroordeeld) + (+)
leeftijd bij opname

15-22 jaar = _ - - +
23-26 jaar (+) (+) _ (+) -
27-31 jaar = _ (+) - (+)
32-60 jaar = - +

man/vrouw
jaar opname in kliniek

1955-1956 = - +
1957 - 1962 +

1963-1969 (+) (+) - + _
1970-1974 = + - + +
1975 - 1977 = - - - -

Er zijn twee groepen van niet-geïnterviewden te onderscheiden. Allereerst degenen
die wel benaderd zijn maar geweigerd hebben aan het onderzoek mee te werken:
zij zijn vooral in de jaren 1955/1962 opgenomen in de kliniek, en waren bij opname
relatief oud. In de tweede plaats zijn er degenen die met onbekende bestemming
zijn vertrokken, of in de interviewperiode niet bereikbaar waren (nooit thuis, alweer
verhuisd, etc.): zij zijn vooral in de jaren 1963/1974 opgenomen. In beide groepen
komen meer recidivisten voor, terwijl vooral de weigeraars meer overgeplaatsten
tellen: dit laatste is overigens een verschijnsel dat vaak voorkomt bij de in
1955/1962 opgenomen patiënten (zie hoofdstuk 4). Beide groepen tellen ook meer
vermogensdelicten.

Met andere woorden: de weigeraars zijn diegenen die er om uiteenlopende rede-
nen geen behoefte meer aan hebben om het verleden nog overhoop te halen. Zij
hebben zich gesetteld, en de kliniekperiode is verleden tijd. Zij die met onbekende
bestemming zijn vertrokken, hebben zich nog niet zo gevestigd, en zitten mogelijk
nog in belangrijke mate in de delictensfeer, zij zijn relatief gezien nog niet zo lang
uit de kliniek, en zijn relatief vaak naar aanleiding van een vermogensdelict opge-
nomen geweest.

Ook degenen die in het vooronderzoek benaderd zijn, wijken in enkele opzichten
af van de later geïnterviewden. Deze verschillen zijn vooral toe te schrijven aan de
gevolgde procedure. Deze heeft er toe geleid, dat in die fase vooral de relatief
gemakkelijk bereikbare ex-patiënten zijn geïnterviewd.

1.2.3 Enkele beperkingen van het onderzoek
Op deze plaats willen we enkele beperkingen bespreken die samenhangen met het
onderzoekontwerp.

De centrale vraag van het onderzoek is die naar de samenhang tussen het func-
tioneren van de ex-patiënten na hun vertrek uit de Van der Hoeven kliniek en hun
vroegere behandeling daar. De probleemstelling zoals die in het begin van het
hoofdstuk is weergegeven, is echter ruim geformuleerd, en bestrijkt zo ongeveer
alles wat er maar aan de Van der Hoeven kliniek en aan de daar behandelde patiën-
ten te bestuderen valt. Bij de uitwerking ervan zijn weliswaar een aantal aspecten
komen te vervallen, niettemin is het onderzoek een zeer breed terrein blijven
bestrijken. Die breedte gaat onvermijdelijk op een aantal plaatsen ten koste van
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eenjuistdaar'gewenste diepgang. Opeen aantal gronden is die brede opzet wel te
verdedigen en de keuze ervoor begrijpelijk te maken. Allereerst is al aangegeven
dat het onderzoek mede moet worden gezien tegen de achtergrond van het 25-
jarige bestaan van de kliniek in 1980 (36). Een dergelijke bestaansperiode nodigt uit
tot het opmaken van een balans, maar ook tot het inventariseren van ontwikkelin-
gen die hebben plaatsgevonden. Doet zich in een dergelijke situatie de mogelijk-
heid voor om een onderzoek te laten verrichten, dan leidt dat er haast vanzelf toe
om het onderwerp van onderzoek zeer breed te formuleren. Temeer, en daarmee
kan tegelijk de tweede verklaringsgrond worden gegeven, daar er tot op heden niet
of nauwelijks onderzoek is verricht rond de maatregel TBR (of algemener gefor-
muleerd: rond behandeling in een strafrechtelijk kader): er is op dit gebied nog wei-
nig empirisch in kaart gebracht. Zodoende ontbreekt een referentiekader en zicht
op verschijnselen die nader onderzoek vereisen. Hoewel het follow-up onderzoek
alleen betrekking heeft op de patiëntenpopulatie van de Van der Hoeven kliniek,
kan het juist in,dit opzicht een belangrijke functie vervullen.

Het onderzoek vraagt naar de (aard van de) samenhang tussen het functioneren
van de ex-patiënten na hun vertrek uit de kliniek (afhankelijke variabelen) en hun
vroegere behandeling daar (onafhankelijke variabelen). Afgezien van de definiëring
en indicering van deze beide groepen van variabelen, spelen in ieder geval twee
andere groepen van variabelen een rol. In de eerste plaats 'matchingvariabelen':
die variabelen op grond waarvan de ex-patiënten onderling te onderscheiden zijn of
juist met elkaar overeen blijken te komen voordat de behandeling een aanvang
nam. Dit op basis van de veronderstelling dat gewenste (en niet gewenste) gevol-
gen van een behandeling niet onafhankelijk zijn van de aard van het probleemge-
drag en de achtergronden ervan. In de tweede plaats die variabelen die op de een
of andere wijze als 'interveniërend' zijn te beschouwen tussen vertrek en huidig
functioneren.

In de definiëring, indicering en operationalisering van elk van deze vier categorieën
van variabelen, kunnen zekere tekortkomingen worden geconstateerd. Voor een
deel zijn die tekorten een gevolg van de ruime probleemstelling, waardoor deze het
onderzoek niet altijd in voldoende mate heeft kunnen sturen. Maar ook het ontbre-
ken van mogelijkheden voor bepaalde onderzoekopzetten, bijvoorbeeld een meer
experimentele opzet, heeft zijn invloed gehad. Niet in het minst echter is ook het
onderwerp als zodanig voor deze tekortkomingen verantwoordelijk. In voorgaande
paragrafen is over dit soort problemen al het een en ander gezegd, vooral voor-
zover het de onafhankelijke variabelen (de behandeling) en de afhankelijke variabe-
len (het huidige functioneren) betreft.

Bij de 'matchingvariabelen' ontbreekt vooral een typering van de psychosociale
problematiek van de patiënten. Hiertoe zijn door ons bij de opzet van het onderzoek
wel pogingen ondernomen, waarbij we aansluiting hebben gezocht bij verschil-
lende psychiatrische en psychologische indelingssystemen. Onze benadering
bleek daarbij niet zo aan te sluiten bij de in de kliniek gangbare werkwijze. Deze
zienswijze (belang van het netwerk van de patiënt, systeembenadering) is echter
niet in een min of meer systematische procedure en classificatie vastgelegd. Het
ontwerpen daarvan zou een onderzoek op zich hebben gevormd: daarom is van het
vastleggen van dit soort gegevens afgezien.

Naast de eventuele invloed van de behandeling van de kliniek, kunnen er tal van
andere factoren (mede) van invloed zijn geweest op het huidig functioneren van de
ex-patiënten. De mogelijkheden om hierop zicht te krijgen of ze 'onder controle' te
brengen zijn beperkt, niet in het minst door het sterk uiteenlopen van de duur van
de periode tussen vertrek en huidig functioneren.

Met het laatste komen we eigenlijk al aan de beperkingen toe die meer te maken
hebben met de onderzoekopzet. De beperking van het onderzoek tot de Van der
Hoeven kliniek, onvermijdelijk toch ook juist vanwege de brede opzet, leidt tot een
aantal zwakheden in de onderzoekopzet. Onderzoekresultaten krijgen als regel pas
reliëf doordat ze ergens tegen kunnen worden afgezet. In ons onderzoek zijn die
vergelijkingsmogelijkheden nagenoeg afwezig. Bovendien ontbreekt goeddeels
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controle op de invloed van allerlei externe factoren. Weliswaar kan men stellen dat
de gedwongen behandeling uiteindelijk tot doel heeft om toekomstig delictgedrag
te doen stoppen of in ernst en aantal te verminderen, maar deze doelstellingen zijn
noch door de inrichtingen noch door het departement vastgelegd in drempelwaar-
den die de te hanteren criteria moeten aannemen om al dan niet van succes te kun-
nen spreken. Wij hebben ons dan ook moeten beperken tot vergelijkingen die tus-
sen bepaalde subgroepen van de patiëntenpopulatie zijn te maken, en tot vergelij-
kingen in de tijd.

Overigens zou het niet eenvoudig zijn geweest om andere vergelijkingsgroepen
te vinden vanwege de selectiemechanismen die in ons strafrechtelijk systeem
besloten liggen. Dit geldt al voor de verschillende TBR-inrichtingen (37);:•waarvan
niet op voorhand mag worden aangenomen dat de patiëntenpopulaties zonder
meer vergelijkbaar zijn. In nog sterkere mate is dit uiteraard van toepassing op
andere categorieën delinquenten die niet TBR-gesteld zijn (geweest). TBR-gestel-
den vormen - in ieder geval in theorie - een speciale categorie delinquenten. Zon-
der hierover vóór een uit te voeren onderzoek stringente afspraken te maken, kan
daarom in principe ieder verschil in recidive (of het ontbreken daarvan) op het
'anders zijn' van TBR-gestelden worden teruggevoerd, zelfs wanneer dergelijke te
vergelijken groepen op tal van kenmerken van het delictverleden gelijkgeschakeld
zouden zijn: 'zonder behandeling zouden de TBR-gestelden wel gerecidiveerd heb-
ben, of vaker gerecidiveerd hebben, of ernstiger gerecidiveerd hebben'.

Daaraan kan nog worden toegevoegd, dat binnen ons huidig strafrechtstelsel
een experimentele opzet (met eventueel verschillende varianten van ingrijpen) niet
denkbaar is.

1.3 Een analyse van extreme groepen (38)
Eerder hebben we gewezen (zie p. 6) op de onmogelijkheid om op redelijk syste-
matische wijze voor alle patiënten de gewenste gegevens over de behandeling en
het verloop daarvan in kaart te brengen. Op het waarom daarvan en de oplossingen
die zijn uitgeprobeerd willen we hier nader ingaan.

Zoals gezegd staat centraal in het onderzoek de vraag naar de samenhang tus-
sen het huidige functioneren van de ex-patiënten en hun vroegere behandeling in
de kliniek. Van de aanvang af is er dan ook grote belangstelling geweest voor de
vraag of meer in het bijzonder is aan te geven wat wel of niet in de behandeling
werkzaam is geweest. Dit zou betekenen het vastleggen van gegevens over de
behandeling en het verloop daarin op grond waarvan de (ex-)patiënten van elkaar te
onderscheiden zouden zijn naar verschillen in behandeling ('behandelingspakket-
ten') en in het verloop van het behandelingsproces.

Om onder meer de volgende redenen werd vrij snel duidelijk dat dit onderdeel
niet voor alle 628 tot de onderzoekpopulatie behorende (ex-)patiënten uitvoerbaar
zou zijn. Allereerst vanwege de omvang van het materiaal dat afhankelijk van de
verblijfsduur tot enige honderden pagina's per patiënt kan oplopen. In de tweede
plaats vanwege de problemen om in de gegevens een tijdsdimensie aan te brengen
die in overeenstemming is met het proceskarakter van de behandeling. Dit ver-
onderstelt een bijvoorbeeld maandelijks kunnen nagaan van hoe het met de patiënt
gesteld is op basis van vergelijkbare informatie. In de derde plaats is de verslag-
geving gespreid over meerdere rapporteurs die bij ontbreken van stringente richt-
lijnen hun eigen selectie- en interpretatiekaders hebben. Tenslotte veronderstelt
de opstelling van een kodeboek een duidelijk overzicht van definiëringen van pro-
bleemgedrag, en van daarop afgestemde behandelingsstrategieën.

Om toch enigszins tegemoet te komen aan de behoefte om meer zicht te krijgen op
de behandeling in relatie tot het huidig functioneren, is afgesproken dat het WODC
de dossiers van een beperkt aantal patiënten aan een 'kwalitatieve' analyse zou
onderwerpen. Op grond daarvan zouden wellicht enige conclusies zijn te trekken
over de behandeling en de processen die zich daarin afspelen.

1.3.1 Selectie
De te analyseren dossiers zijn op een aantal criteria geanalyseerd. Dit om te komen
tot subgroepen van ex-patiënten die op die criteria min of meer homogeen zouden
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zijn samengesteld, terwijl ze op enkele van belang geachte kenmerken elkaars
tegenpool zouden zijn (39).. De vier subgroepen verschillen van elkaar op de vol-
gende wijze:
1. ex-patiënten van wie het verblijf met proefverlof is geëindigd en die niet gereci-

diveerd hebben;
2. ex-patiënten van wie het verblijf met proefverlof is geëindigd en die wel gereci-

diveerd hebben;
3. ex-patiënten die overgeplaatst zijn, en die nietgerecidiveerd hebben;
4. ex-patiënten die overgeplaatst zijn, en die wel gerecidiveerd hebben.
Vergelijking van deze subgroepen op een aantal kenmerken (40) laat duidelijke ver-
schillen zien. Daarmee is bij de uiteindelijke selectie van 33 dossiers verdeeld over
de vier genoemde subgroepen rekening gehouden. De eerste groep is dan ook
beperkt tot ex-patiënten die vanwege diefstal met geweld, mishandeling of (poging
tot) moord of doodslag tot de,maatregel TBR waren veroordeeld, en lang in de kli-
niek verbleven (langer dan 1076 dagen). Uit de tweede groep zijn die personen
geselecteerd die waren veroordeeld vanwege diefstal of diefstal door middel van
braak, en die lang in de kliniek hebben verbleven. De selectie uit de derde groep
bestaat uit personen die vanwege een niet-gewelddadig delict zijn veroordeeld en
een middellange tot lange tijd (1036 dagen of langer) in de kliniek verbleven. Uit de
vierde groep tenslotte zijn de ex-patiënten geselecteerd die vanwege diefstal of
diefstal door middel van braak zijn veroordeeld, tussen de 24 en 30 jaar oud waren
bij opname, eerder in een inrichting verbleven voor andere veroordelingen en
slechts kort (minder dan 436 dagen) in de kliniek opgenomen waren geweest,.

1.3.2 Uitvoering
Een aanvang is gemaakt met het in kaart brengen van de behandeling van de 17
ex-patiënten uit de eerste en de vierde groep. Verondersteld werd dat er, indien er
verschillen zouden bestaan tussen groepen van ex-patiënten, deze het duidelijkst
zichtbaar zouden moeten zijn bij deze twee groepen. Naar twee effect-criteria (reci-
dive en afsluiting van de behandeling) zijn deze immers het meest tegengesteld
aan elkaar. Bovendien zou een start met de twee meest extreme groepen duidelijk
kunnen maken of het zinvol zou zijn de beide andere groepen op dezelfde wijze te
bestuderen.

Ondanks de beperking tot 17 dossiers zijn we genoodzaakt geweest om vooral de
'knipsels' (41) als bronnen van materiaal alleen selectief te raadplegen namelijk bij
onduidelijkheden in de maandelijkse overzichten (de status) en voor de zogeheten
indicatiestafbesprekingen, waarin de gehele staf met de patiënt een overleg heeft
over doel, vorm en inhoud van zijn of haar behandeling (43).

1.3.3 Structurering van de gegevens
Over een breed scala van kenmerken en gebeurtenissen is nagegaan of daarover
in het dossier gegevens bekend waren. Omdat het gaat om het bestuderen van een
proces was het onmogelijk om deze gegevens reeds tijdens de materiaalverzame-
ling schematisch vast te leggen. Gekozen is voor een procedure waarbij eerst aan
de hand van de onderdelen van een schema van aandachtspunten uittreksels van
de dossiers zijn gemaakt, om vervolgens op basis daarvan een korte casusbeschrij-
ving samen te stellen. De belangrijkste punten uit het schema kunnen als volgt kort
worden aangeduid:
a. het doel van de behandeling bij de afzonderlijke patiënten

- zijn problematiek in relatie tot zijn delictgedrag
- aanbod van specifieke behandelingsactiviteiten
- gebruik van dit aanbod door de patiënt.

b. realisering van de behandelingsdoelen.
- contacten met derden
- sociaal gedrag
- ontwikkeling van mogelijkheden
- arbeid, inkomen, financieën
- medische aspecten
- inzicht, hulp vragen
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c. behandeling als proces
- onderscheidbaarheid van fasen in de behandeling
- interactie en communicatie staf-patiënt, patiënt - medepatiënten
- continuïteit in behandelingsproces
- bij wie lag initiatief tot afbreken/afronden van behandeling

1.3.4 Problemen bij de uitvoering
Bij de toepassing van het schema van aandachtspunten hebben zich verschillende
problemen voorgedaan, zowel van meer praktische als meer inhoudelijke aard.

Problemen van praktische aard
Al spoedig bleek dat lang niet alle dossiers gegevens bevatten over de diverse
onderdelen van het schema. Vooral de gegevens over het verloop van de interactie
en communicatie waren summier.

Een tweede probleem betreft de onduidelijkheid over de stand van zaken van een
kenmerk bij de desbetreffende patiënt. In de dossiers wordt dan bijvoorbeeld wel
aangegeven dat men een bepaalde behandelingsactiviteit heeft gedaan, maar niet
op welke wijze of met welk resultaat. Er is geen evaluatie van de activiteit vast-
gelegd, zodat het onbekend blijft hoe het op een bepaald moment met de behan-
deling is gesteld.

Een derde probleem is, dat niet consistent over de gehele behandelingsperiode
van de desbetreffende patiënt gegevens over bepaalde aspecten zijn vastgelegd.
Er zijn soms leemten van een aantal maanden waarin niets gezegd wordt over een
aspect dat voordien wel genoemd was. Systematiek en volledigheid ontbreekt
nogal eens in de verslaggeving.

Problemen van inhoudelijke aard
De selectie van aandachtspunten is in belangrijke mate subjectief en gebaseerd op
inzichten van de onderzoeker. Het probleem van de subjectiviteit van de gegevens
komt nog op andere wijze naar voren. Allereerst zijn diagnose van de problematiek
van de patiënt en de aard van de noodzakelijk geachte behandeling vaak weinig
expliciet geformuleerd in de dossiers. Daarmee wordt teveel overgelaten aan het
inzicht en de interpretatie van degene die de dossiers doorneemt.

Alhoewel verondersteld kan worden dat het ontbreken van informatie in de dos-
siers over een bepaald aspect erop duidt dat zich dan geen problemen hebben
voorgedaan, zal dit toch moeilijk als regel gehanteerd kunnen worden. Voor een
evaluatie van een behandeling is het juist ook van belang om op positieve ontwik-
kelingen te letten en deze expliciet in de dossiers te vermelden. Het tussentijds ont-
breken van informatie over de behandeling biedt weinig houvast over het verloop
ervan.

In de derde plaats komt de relatie tussen behandelingsdoel en behandelingsac-
tiviteiten in de dossiers niet goed uit de verf. Het wordt aan degene die de dossiers
doorneemt overgelaten om deze relatie te leggen.

Niet alleen bij degene die de dossiers leest is sprake van subjectiviteit; dit is ook het
geval bij degene(n) die de dossiers opstelt(opstellen). Uit de wijze van verslag-
geving is zichtbaar dat erop sommige momenten in plaats van een maandoverzicht
een overzicht is gemaakt over een langerdurende periode van de behandeling (een
half jaar of langer zelfs). Het is goed denkbaar dat een terugblik op een langere
periode een andere weergave zal geven dan wanneer deze is opgesplitst naar
maandelijkse weergaven.

Een ander punt is dat soms duidelijk merkbaar is dat overzichten zijn opgesteld
door verschillende rapporteurs. Dit kan allerlei - op voorhand niet aan te geven -
gevolgen hebben gehad zowel voor de selectie van gegevens die in de dossiers zijn
vastgelegd als voor de wijze waarop dat is gebeurd.

1.3.5 Conclusies
Na de werkwijze zover gevolgd te hebben dat een achttal casusbeschrijvingen
gereed waren gekomen, was het voor het WODC niet zo duidelijk of het wel zinvol
was om verder te gaan. Wat er aan verschillen naar voren kwam was inhoudelijk
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nogal vaag, en berustte op als uiterst subjectief ervaren interpretaties van de onder-
zoeker. Door medewerkers van de kliniek werd de verwachting uitgesproken dat
met een meer intuïtieve manier van zoeken de bestudering misschien wel iets zou
opleveren. Daartoe zijn twee dossiers bekeken door medewerkers van de kliniek,
het WODC en het Stafbureau Wetenschappelijke Adviezen van de Directie TBR/R,
zonder tevoren onderling te overleggen. De daaropvolgende bespreking leidde tot
de conclusie dat de dossiers slecht toegankelijk zijn voor onderzoek:

niet iedereen vindt hetzelfde belangrijk;
men interpreteert de gegevens niet op dezelfde wijze;
de dossiers bevatten wel allerlei gegevens over de betrokken patiënt, maar wat
vooral ontbreekt is informatie over het waarom van bepaalde behandelingsactivi-
teiten in relatie tot een bepaalde probleemdefiniering;
de discussie heeft geen leidraad opgeleverd voor de bestudering van meer dos-
siers;
de tijdsinvestering staat niet in verhouding tot het rendement.

Deze conclusies vormden een bevestiging van die van de onderzoeker.

Wil men dossiers zoals die in de Van der Hoeven kliniek en andere psychiatrische
inrichtingen worden aangelegd (meer) toegankelijk maken voor kwantitatief en
'objectief' onderzoek, dan zullen op een aantal punten veranderingen moeten wor-
den aangebracht. De bespreking van de problemen van praktische en inhoudelijke
aard in de vorige paragraaf biedt daartoe allerlei aanknopingspunten.

De dossiers zoals ze nu worden aangelegd vervullen wel een functie in het dage-
lijks reilen en zeilen van kliniek en behandeling. Bovendien blijkt wanneer nodig
wat op papier staat gemakkelijk kan worden aangevuld met wat men 'in het hoofd'
heeft zitten. Wanneer men echter een meer systematische evaluatie van het behan-
delingsgebeuren beoogt voldoet de huidige dossiervorming maar matig.

Nieuw is dit alles natuurlijk niet. Geregeld worden dit soort problemen gesignaleerd
(42). Voor enkele suggesties verwijzen we naar hoofdstuk 8. De vraag is hoe
gewenste veranderingen kunnen worden geëffectueerd.
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Noten bij hoofdstuk 1.

(1) zie art. 37 e.v..Wetboek van Strafrecht.

(2) Mr. W.H.A. Jonkers, Het penitentiaire recht, Strafrechtelijke sancties in Nederland, Gouda Quint B.V.,
Arnhem 1975, p IV-7.

(3) idem, p. IV-7.

(4) Ons is niet geheel duidelijk wat Jonkers hier met 'feitelijk' bedoelt. Immers, gedurende de behan-
delingsperiode kan een TBR-gestelde tijdens een (on)geoorloofde afwezigheid misdrijven begaan tegen
burgers, of binnen de inrichting tegen medepatiënten en/of personeelsleden.

(5) Het Wetboek van Strafrecht, mr. F.J. Noyon en mr. G.E. Langemeyer, 7e druk bewerkt door mr. J.
Remmelink, Gouda Quint B.V., Arnhem, 1977, p 210/220.

(6) Zie zijn pré-advies aan de Nederlandse Juristen Vereniging, opgenomen in de handelingen van 1969;
en verder in het Nederlands Juristenblad, 1970.

Hij houdt hiermee, kan men zeggen, de mogelijkheid open dat de ter beschikkingstelling ook bewaring is.
Van Hattum wijst dit standpunt juist af vanwege de artikelen 43 bis en ter. Enschedé lijkt zich echter op het
standpunt te stellen dat het niet toevallig is dat genoemde artikelen nooit in werking zijn getreden.

(7) Zie W.F.C. van Hattum, Waartoe dient de TBR? Delikt en Delinkwent, maart 1979, p. 179-184.

(8) S. van der Kwast, Dwangverpleging en Motivatie, Delikt en Delinkwent, mei 1978, p. 306-313.

(9) Zie W.F.C. van Hattum, Terbeschikkingstelling van de regering (Art. 37a en 37d Sv), Maandblad voor
Berechting en Reclassering, 48e jaargang, februari 1969, blz. 34.

(10) Men spreekt dan ook wel van 'behandeling in het kader van een gedwongen opname' in plaats van
'dwangbehandeling' of 'gedwongen behandeling'. Hoe begrijpelijk ook wellicht vanuit de positie van de
behandelaar, gemakkelijk kan dit ook gezien worden als een kunstmatig geschuif met woorden. Vanuit de
positie van de patiënt gezien is immers vaak sprake van een 'afgedwongen' behandeling.

(11) Zie Jaarverslag 1978 van de Dr. Henri van der Hoeven Kliniek, Utrecht. p.1.

(12) idem p. 2 en 12.

(13) Zie bijv. D.J. West, Present Conduct and future delinquency, Heineman, Londen, 1969; idem i.s.m.
O.P. Farrington, Who becomes delinquent, Heineman, Londen, 1975; L.N. Robins, Deviant Chiidren Grown
up, The Williams and Wilkins Co, Baltimore, 1966.
Zie voor omschrijving van een aantal gehanteerde begrippen bijlage 2.

(14) Beroepenklapper, Instituut voor Toegepaste Sociologie, Nijmegen, 1975.

(15) J.L. Jessen, Ontvluchting of ongeoorloofde afwezigheid, Boom, Meppel, 1967.

(16) H.L.W. Angenent, Opvoeding, persoonlijkheid en gezinsverhoudingen in verband met criminaliteit,
Tjeenk Willink, Groningen, 1974.

(17) Suggesties daarvoor hebben we gekregen van medewerkers van de kliniek.

(18) Zie ook par. 1.3 voor een bespreking van de ervaringen opgedaan bij een analyse van extreme groe-
pen.

(19) Zie S. Bootsma en Y.A. Werdmuller von Elgg, Een poging om enkele voor de behandeling relevant
geachte kenmerken van delicten in categorieënsystemen onder te brengen, doctoraal scriptie, Utrecht,
1972.

(20) In beide gevallen zijn misdrijven pas als recidive opgevat wanneer ze gepleegd zijn na beëindiging
van de verblijfsperiode.
Deze datum kan later zijn dan die van het feitelijk vertrek, bijvoorbeeld in geval van ongeoorloofde afwezig-
heid. Zie verder bijlage 2 voor een omschrijving van het begrip verblijfperiode.

(21) Na beëindiging van de codeerperiode bleek, door wisselingen bij de codeurs, het dossier van één
patiënt niet verwerkt te zijn. Ook de delictkenmerken van deze persoon zijn daarom verder buiten het
onderzoek gehouden.

(22) In bijlage 3 van het interimrapport is een overzicht opgenomen van het aantal ontbrekende waar-
nemingen voor die variabelen waarbij dat in storende mate het geval is.

(23) We hebben deze werkwijze gevolgd omdat uit het onbesproken blijven in de voorlichtingsrapporten
allerminst geconcludeerd kan worden dat er'dus' niets in negatieve zin te vermelden valt.
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(24) In bijlage 4 is de brief opgenomen waarmee, de afdelingen bevolking van de verschillende gemeen-
ten zijn benaderd. Alleen indirect wordt verwezen naar een betrokkenheid bij de Van der Hoeven kliniek. In

de begeleidingscommissie is de wijze van benaderen van de gemeenten punt van overleg geweest. Omdat

verzoeken van het WODC om adressen als ambtelijke verzoeken blijken te worden opgevat, is de aange-
geven procedure gevolgd: binnen de stroom van dagelijkse ambtelijke verzoeken om adressen werd de

kans het kleinst geacht dat een ongewenste aandacht op de betrokkenheid bij de Van der Hoeven kliniek
zou vallen.

(25) De keuze van het ISK is niet toevallig geweest in die zin dat het eerste contact tot stand gekomen is

via één van de researchmedewerkers van de kliniek, t.w. mevr. J.T.T.M. Feldbrugge. Zij kende de heer F.

Spangenberg, ook part-time verbonden aan het Instituut voor Ziekenhuiswetenschappen, vanuit de werk-
groep medische sociologie van de Nederlandse Sociologische en Anthropologische Vereniging.

(26) Een eerste toetsing daarvan had plaatsgevonden in een viertal-pilot-interviews.

(27) Men beschikte onder meer over adressen van: reclassering, Van der Hoeven kliniek, crisiscentra en
SPD. De huisarts is natuurlijk ook een voor de hand liggende figuur.

(28) Voor een kopie van deze brief wordt verwezen naar bijlage 5. In bijlage 6 is ook een kopie opge-
nomen van een brief van de directie van de Van der Hoeven kliniek waarin de ex-patiënten worden opgeroe-
pen aan het onderzoek hun medewerking te geven.

(29) Voor een kopie van het formulier zie bijlage 7.

(30) Zie voor een reactie van de ARV bijlage 8.

(31) Enkele reacties die niets met het onderzoek als zodanig te maken hebben, zijn hier buiten beschou-
wing gelaten, bijvoorbeeld een verzoek om hulp bij het invullen van belastingformulieren.

(32) Twee ex-patiënten (die overigens beiden aan het onderzoek hebben meegewerkt) hebben zich met
klachten over het onderzoek tot de Minister van Justitie gewend. In één geval is dat aanleiding geweest om
de betrokkene voor een gesprek op het Ministerie uit te nodigen.

(33) Inmiddels is er gelukkig wel het een en ander veranderd. De Minister van Justitie heeft richtlijnen

gegeven voor onderzoek bij personen die onder zijn verantwoording vallen. De Nederlandse Vereniging
voor Krimonologie heeft ook een code ontwikkeld voor haar leden. Nu is in ieder geval een toetsing mogelijk

van voorgenomen onderzoek aan bepaalde criteria, en kan de discussie over de toelaatbaarheid van dit
soort onderzoek in ruimere kring worden gevoerd.

(34) Rekent men degenen van wie we geen adres hebben kunnen vaststellen (n = 59), en zij die naar het
buitenlandzijn vertrokken (n = 14) ook tot de onderzoekpopulatie, dan is het percentage geïnterviewden
niet 71 maar 61. Er zijn 23 ex-patiënten in een Huis van Bewaring, Gevangenis of andere TBR-inrichting
geïnterviewd.

(35) In bijlage 11 zijnde percentages opgenomen.

(36) De onderzoekbaarheid van bepaalde effecten van de behandeling is uiteraard ook van het verstrij-
ken van een zekere periode afhankelijk.

(37) De gangbare uitdrukking is hier gehanteerd. De Van der Hoeven kliniek spreekt bij voorkeur van
'inrichtingen waar TBR-gestelden zijn opgenomen'. Dit om tot uiting te laten komen dat zij een categoraal
ziekenhuis is waar ook TBR-gestelden zijn opgenomen.

(38) Deze paragraaf is grotendeels gebaseerd op een verslag van mw. drs. E.G.M. Nuijten-Edelbroek
voor de begeleidingscommissie, waarin zij verslag doet van haar activiteiten ten behoeve van de bedoelde
analyse.

(39) De te selecteren dossiers hadden betrekking op mannelijke patiënten, opgenomen in de periode
1957 tot 1972 van Nederlandse nationaliteit. Verder betrof het onvoorwaardelijk TBR-gestelden die hetzij
door proefverlof hetzij door overplaatsing hun verblijf beëindigd hadden gezien, en niet binnen twee jaar na
vertrek al overleden waren. Verder hebben we ons beperkt tot vermogens- en geweldsdelicten als directe
aanleiding voor opname. Dit resulteerde in 119 dossiers, een nog steeds te groot aantal.

(40) Te weten: leeftijd bij het eerste justitiecontact, leeftijd bij opname in de kliniek, jaar van opname, aard
van het delict waarop de opname is gevolgd, aard van de veroordeling, duur van het verblijf, elders al opge-
nomen geweest voor dezelfde veroordeling, eerdere inrichtingservaringen voor andere veroordelingen.

(41) De 'knipsels' zijn overzichten per patiënt geordend en samengesteld uit de 'notulen'. Dit zijn dage-
lijks verschijnende overzichten van het gebeuren in de kliniek waarin naast verslagen van vergaderingen al
dan niet op een bepaalde patiënt betrekking hebbend, ook observaties, vorderingen, gebeurtenissen etc.
omtrent patiënten zijn opgenomen. De dossiers bevatten naast de knipsels de volgende stukken: voorlich-
tingsrapporten (reclassering), pro justitia-rapporten van het Pieter-Baan Centrum (vroeger P.O.K., psychi-
atrische observatiekliniek van het gevangeniswezen) of districtspsychiaters, rapporten van het Selectie
Instituut, medische status, zgn. activiteitenkaart (na 1963 ingevoerd), officiele stukken als verlengings-
adviezen, (proef)verlofvoorstellen, plaatsingsbeschikkingen, overige correspondentie.

22



(42) Zie bijv. W. Buikhuisen e.a. Een inhoudsanalyse van voorlichtingsrapporten, Groningen, 1972;
M.J.M. Brand-Kooien, Proefneming gestructureerde voorlichtingsrapportage, Staatsuitgeverij, 's-Graven-
hage, 1978; G.Th. Kempe, Wensen en tekortkomingen met betrekking tot de voor het onderzoek beschik-
bare gegevens, in: Klinisch-Psychiatisch Onderzoek van Delinquenten, Van Gorcum, Assen, 1962.

(43) Zie verder het 'Introductieboekje Dr. Henri van der Hoeven kliniek, p. 43, Utrecht, 1981.

23



2 De patiënten-populatie in de periode
1955-1977

2.1 Inleiding
Over de sociale achtergronden van de patiëntenpopulatie willen we op deze plaats
kort zijn. In het interimrapport zijn de desbetreffende gegevens uitgebreid bespro-
ken (1). Maar ook bleek daar, dat het beschikbare materiaal nogal wat beperkingen
had. De dossiers waaruit de gegevens zijn verzameld, zijn vaak onvolledig en
onvergelijkbaar samengesteld. Voor nogal wat kenmerken kon daarom niet worden
vastgesteld welke waarden zij voor bepaalde personen hadden. Hierdoor kan niet
altijd een goed beeld worden verkregen van het vóórkomen van bepaalde kenmer-
ken in de patiëntenpopulatie. Wat betekent bijvoorbeeld het onbesproken blijven
van de verhoudingen in het ouderlijk gezin? Dat deze goed zijn geweest, althans
dat hierover naar het oordeel van de rapporteur niets bijzonders valt te vermelden
of is er sprake van een `vergeten zijn' dit kenmerk te bespreken? Omdat er geen
aanwijzingen zijn die zouden kunnen duiden op een meer volledige of onvolledige
verslaggeving in bepaalde perioden tussen 1955 en 1977, is het volgens ons wel
mogelijk om met de gegevens na te gaan of zich bepaalde ontwikkelingen hebben
voorgedaan.

2.2 Sociale achtergronden
In de over het ouderlijk gezin verzamelde gegevens hebben we weinig verschuivin-
gen kunnen constateren tussen 1955 en 1977. Slechts één kenmerk lijkt er wat uit
te springen: een toename van het aantal ouders over wie in de rapporten melding
wordt gemaakt van maatschappelijk wangedrag (openbare dronkenschap, prosti-
tutie, e.d.) of contacten met justitiële instanties. Voorzover er gegevens beschik-
baar zijn over de gezinsachtergronden van d2 patiëntenpopulatie, komt daaruit
overigens een weinig positief beeld naar voren. Vaak waren de verhoudingen in het
gezin weinig harmonieus, hadden de ouders geen gezag over de betrokkenen,
gedroegen zij zich dominant (2) of weinig liefdevol, volgden samen niet één lijn in
de opvoeding, zorgden niet voor een zekere leefregelmaat in het gezin, waren drif-
tig, opvliegend, nerveus of vertoonde psychische stoornissen. Op zich hoeft het
tamelijk negatieve beeld geen verwondering op te wekken, omdat de aanleiding
van waaruit de rapporten worden geschreven van negatieve aard is. De delictsitua-
tie creëert een kader van waaruit naar een aanknopingspunt wordt gezocht om het
negatief gewaardeerde gedrag begrijpelijk te maken. In hoeverre de gezinsachter-
gronden van de patiëntenpopulatie ongunstiger zijn dan van (bepaalde delen van)
de Nederlandse bevolking, is bij gebrek aan vergelijkbare informatie een vraag die
goeddeels onbeantwoord moet blijven (3). Wel kan er op gewezen worden, dat van
de patiëntenpopulatie tweemaal zoveel vaders tot de ongeschoolde arbeiders
behoren in vergelijking met het niveau van de mannelijke Nederlandse beroeps-
bevolking (respectievelijk 21% en 11en minder vaak tot de geschoolde arbei-
ders en lagere employees (4).

Ook de continuïteit in de opvoedingssituatie is vaak gering geweest. Bij nogal wat
patiënten zijn meerdere personen als vader of moederfiguur opgetreden, terwijl ook
de opvoeding nogal eens gedeeltelijk buiten het ouderlijk gezin heeft plaatsgevon-
den (bij familie, in èen pleeggezin, vooral echter door uithuisplaatsingen in inrichtin-
gen: 60% van de patiënten is voor zijn 18e jaar in een inrichting opgenomen
geweest, en daarvan weer 40% gedurende tenminste drie jaar). Hoewel we wat dit
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laatste betreft niet over vergelijkbare gegevens beschikken, is het op grond van
beschikbare informatie uitgesloten een dergelijk percentage te vinden in een qua
leeftijd of sociale laag vergelijkbaar deel van de Nederlandse bevolking (5).

In vergelijking met de Nederlandse bevolking (6) heeft een groter deel van de
patiëntenpopulatie hooguit lager onderwijs genoten (respectievelijk 27 en 37%).
Ook het beroepsniveau van de patiëntenpopulatie is over het algemeen lager:
driekwart is geschoolde of ongeschoolde arbeider. Dit is ongeveer tweemaal zoveel
als in het leefsituatiesurvey is gevonden voor vergelijkbare leeftijdscategoeiën van
de Nederlandse bevolking. Maar het beroepsniveau van de patiënten wijkt ook in
ongunstige zin af van dat van hun vaders. Het percentage werklozen zou. volgens
onze gegevens tamelijk constant zijn geweest tussen 1955 en 1977, en circa 10%
bedragen, ongeveer tweemaal zo hoog als dat van de nederlandse bevolking (6).

Opvallend is het in vergelijking met de Nederlandse bevolking hoge percentage
ongehuwden bij de patiënten. Van de patiënten die bij opname in de kliniek 27-31
jaar oud waren, was 72% nooit gehuwd geweest. In de categorie 32 jaar en ouder is
dit percentage 43. Hoewel de leeftijdscategorieën niet geheel gelijk oplopen, spre-
ken de CBS-cijfers voor zich: van de 25-29 jarigen is 26% ongehuwd, terwijl dit per-
centage geleidelijk afneemt tot 7 bij de 55-59 jarigen (7).

Het percentage personen dat van een of andere uitkering leeft, is na 1974 sterk
gestegen tot circa 20. Dit percentage is ongeveer tweemaal zo groot als bij de
Nederlandse bevolking (6).

We willen deze informatie over de sociale achtergronden van de patiëntenpopu-
latie afsluiten met de volgende constatering. Onder het voorbehoud van het goed-
deels ontbreken van vergelijkbare informatie èn een vaak groot aantal ontbrekende
waarnemingen, komt een weinig rooskleurig beeld naar voren van de (gezins)ach-
tergronden van de patiënten. Voorzover die vergelijkbare gegevens er wel zijn dui-
den die niet bepaald op een sterke integratie van de patiënten in de samenleving
(beroepsniveau, werkloosheid, uitkeringtrekkenden, nooit gehuwd geweest zijn).

2.3 Kenmerken van het delictverleden van de patiëntenpopulatie
Bij het verzamelen van de gegevens over het delictverleden, hebben wij een onder-
scheid gemaakt tussen de eerste justitiële contacten, het delict dat uiteindelijk de
directe aanleiding is geweest tot opname in de kliniek, en kenmerken die betrek-
king hebben op de gehele periode vanaf het eerste justitiële contact tot en met het
delict waarop de opname is gevolgd (8). De gegevens maken duidelijk dat er nogal
wat veranderingen zijn opgetreden in de kenmerken van de patiëntenpopulatie in
de periode 1955-1977. Allereerst kan een daling in leeftijd worden geconstateerd.
In de loop der jaren komen de patiënten op steeds jongere leeftijd in de kliniek.
Tevens hebben zij op jongere leeftijd de maatregel TBR opgelegd gekregen, terwijl
ook het eerste justitiële contact op jongere leeftijd heeft plaatsgevonden. We kun-
nen deze ontwikkeling met enkele cijfers illustreren. Varieerde bij de vóór 1975
opgenomen patiënten het percentage personen dat jonger was dan 18 jaar bij het
eerste justitiële contact tussen de 35 en 48, na 1974 is dit percentage gestegen tot
65. Hiervan was bovendien 38% jonger dan 16 jaar. Was van de inde jaren
1955/1956 opgenomen patiënten 55% 25 jaar of ouder bij de opname, na 1974 is dit
percentage gedaald tot 39. In dezelfde periode is het percentage patiënten, dat bij
opname jonger was dan 23 jaar, gestegen van 9 naar 44.

Wat de aard van de delicten betreft valt een sterke toename te constateren in het
aantal personen dat delicten van een (ook) gewelddadig karakter heeft gepleegd.
Allereerst kan dit zichtbaar worden gemaakt aan de hand van het soort delict
waarop de opname in de kliniek is gevolgd.
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Tabel 2.1: Delict waarop opname in de kliniek is gevolgd

opnameperiode 1955/56 1957/62 1963/69 1970174 1975/77 totaal

Soort delict % % % %

vermogensdelict 75 68 60 46 38 59
geweldsdelict 8 9 20 25 42 19
zedendelict 14 22 19 25 16 20

overige(+ n.v.t.) 2 1 1 4 4 2

totaal 99 100 100 100 100 100
(n = 117) (n =142) (n =156) (n =133) (n = 79) (n = 627)

Worden de delicten ingedeeld in vermogens-, zeden- en geweldsdelicten, dan blijkt
het percentage personen dat in de jaren 1975/77 naar aanleiding van een ver-
mogensdelict werd opgenomen te zijn gehalveerd ten opzichte van de jaren
1955/56 (9). Hiertegenover staat een vervijfvoudiging van het percentage patiënten
dat in de jaren 1975/77 naar aanleiding van een geweldsdelict werd opgenomen in
vergelijking met de jaren 1955/56.. In feite is de verschuiving nog groter dan uit deze
tabel blijkt: van de in de periode 1975/77 voor een vermogensdelict opgenomen
patiënten is door eenvierde ook geweld tegen personen gebruikt, terwijl dit voor de
jaren 1955/56 bij slechts 2% het geval was. Daarnaast betreffen zedendelicten van
de in de jaren 1975/77 opgenomen patiënten nagenoeg alle aanranding en ver-
krachting, terwijl het in de jaren 1955/56 vrijwel alleen om andere dan deze zeden-
delicten gaat, vooral ontucht met minderjarigen. Houden we bovendien ook reke-
ning met andere gepleegde delicten dan enkel dat waarop opname is gevolgd, dan
blijkt 84% van de in de jaren 1975/77 opgenomen patiënten tenminste éénmaal
voor hun opname wel eens een delict van een (ook) gewelddadig karakter te heb-
ben gepleegd. Bij slechts 22% van de in de jaren 1955/56 opgenomen patiënten is
dit het geval. We willen er op wijzen, dat overeenkomstige verschuivingen ook zijn
te constateren in het soort delict bij het eerste justitiële contact. Behalve een toe-
name in het percentage patiënten dat (ook) delicten met een geweldscomponent
heeft gepleegd, blijkt ook een toename van het percentage patiënten met een hete-
rogeen delictverleden. Van de in de jaren 1955/56 opgenomen patiënten heeft 69%
delicten gepleegd vóór opname die tot één delicttype behoren (hetzij vermogens-
hetzij gewelds-, hetzij zedendelicten). Van de in de jaren 1975/77 opgenomen
patiënten is dit percentage slechts 32. Met name het aantal personen, dat vóór
opname alleen vermogensdelicten heeft gepleegd, is sterk teruggelopen, terwijl de
combinatie vermogens- en geweldsdelicten fors is toegenomen:

Tabel 2.2: Delictpatroon vóór opname, naar opnameperiode

opnameperiode

delictpatroon

alleen vermogènsdelicten
alleen geweldsdelicten
alleen zedendelicten
vermogens- en geweldsdelicten
vermogens- en zedendelicten
gewelds- en zedendelicten
vermogens-, geweids- en zeden-
delicten
alleen overige delicten

totaal

1955/56 1957/62 1963/69 1970/74 1975/77 totaal

% % % % %

60 55 36 23 15 39
2 5 8 10 13 7

7 8 10 10 4 8
16 16 24 30 43 25
12 12 14 15 11 13
- 1 1 2 - 1

3 4 6 8 14 6
1 - 1 2 - 1

101 101 100 100 100 100
(n = 104) (n = 130) (n = 148) (n = 125) (n = 79) (n = 586)

Deze ontwikkeling zegt naar ons oordeel weinig over de criminaliteitsontwikkeling
als zodanig, maar veel meer over de mechanismen die werkzaam zijn bij het opleg-
gen van de maatregel TBR. Zoals uit andere bronnen kan blijken is het aantal TBR-
gestelden in de zestiger en zeventiger jaren sterk afgenomen, een afname die voor-
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namelijk veroorzaakt lijkt door een geringere bereidheid bij de Rechterlijke Macht
om de maatregel TBR te vorderen en op te leggen bij personen die uitsluitend ver-
mogensdelicten hebben begaan, en bij personen die zedendelicten hebben
begaan zonder toepassing van geweld, waartoe het merendeel van de ontucht met
minderjarigen lijkt te behoren. Ook in een ander opzicht komt een verandering van
het beleid van de Rechterlijke Macht tot uiting, namelijk in de wijze waarop het
delict is afgedaan bij het eerste justitiële contact:

Tabel 2.3: Afhandeling van het delict bij het eerste justitiële contact

periode 1955/56 1957/62 1963/69 1970/74 1975/77 totaal

afhandeling % % % % %

geen veroordeling
veroordeling (geen dreiging met

7 12 45 42 57 32

vrijheidsbeneming) 12 8 3 14 16 10
dreiging met vrijheidsbeneming 22 26 16 11 9 17
vrijheidsbeneming 59 54 36 33 18 41

totaal 100 100 100 100 100 100
(n = 104) (n = 130) (n = 148) (n = 125) (n = 79) (n = 586)

Er valt een sterke afname te constateren in de toepassing van vrijheidsbenemende
straffen en maatregelen, en een vergelijkbare toename van het aantal contacten
waarin het niet tot een veroordeling komt (sepot e.d.). Deze verschuiving is des te
opvallender gelet op het sterk gedaalde aandeel van de vermogensdelicten. Ook
voor het totaal aantal veroordelingen tussen het eerste justitiële contact en de
opname in de kliniek valt een daling te constateren voorzover het de veroordelingen
tot een vrijheidsbenemende straf of maatregel betreft. Dit terwijl niet gesproken kan
worden van een daling in het totaal aantal gepleegde delicten vóór opname noch
van een daling in een aantal veroordelingen als zodanig (dus inclusief geldboeten,
voorwaardelijke straffen e.d.)

Behalve dat de Rechterlijke Macht bij bepaalde delicten niet meer zo geneigd is om
de maatregel TBR op te leggen, en er in het algemeen een grotere terughoudend-
heid is ontstaat bij het opleggen van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen,
komt ook in het gebruik van de maatregel een gewijzigd beleid tot uiting (zie tabel
4). De al elders geconstateerde toename in het aantal personen dat ex. artikel 47
van de Gevangenismaatregel naar een TBR-inrichting wordt overgeplaatst, vinden
we ook hier terug. Verder valt de toename op na 1969 van het percentage personen
dat op grond van een jeugdmaatregel in de kliniek wordt opgenomen, evenals het
relatief grote aantal personen dat in de periode 1963/1969 met een TBR-VV werd
opgenomen. Tenuitvoerleggingen van de TBR-VV blijken recentelijk nauwelijks
meer voor te komen.

Tabel 2.4: Juridische titel op grond waarvan opgenomen, naar periode van opname

periode

titel

TBR OV
art. 47 G.M. (in comb.
met TBR-OV)
art. 47 G.M.
TBR-VV (t.u.l.)
TBR-VV(+bijz.v.w.)
Straf-VV (+bijz. v.w.)

overig

jeugdmaatregel

totaal

1955/56 1957/62 1963/69 1970/74 1975/77 totaal

% % % % %

83 75 60 66 67 71

- - 2 6 6 3
- - 3 2 8 2

12 21 12 10 5 13
- 1 19 5 1 6
- - 3 2 - 1
- 3 1 1 - 1

- - 2 8 13 4

100 100 102 100 100 101
(n = 117) (n = 142) (n _ 156) (n = 133) (n = 79) (n = 627)
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De tijd tussen de veroordeling waarop de opname is.terug te voeren, en de eigen-
lijke opname in de kliniek, is tussen 1955 en 1977 korter geworden. Van bijna de
helft van de in 1955 en 1956 opgenomen patiënten was deze tijd langer dan twee
jaar, terwijl dit bij nog slechts 11% het geval is in de jaren 1975/77 opgenomen
patiënten. Enkele factoren die hierbij een rol spelen zijn het toenemend aantal
patiënten dat naast de maatregel slechts een korte straftijd krijgt opgelegd, een
afname van het aantal personen dat eerst in een andere inrichting opgenomen is
geweest, terwijl op bepaalde tijdstippen vermoedelijk ook specifieke capaciteits-
problemen van invloed zijn op deze tijdsduur.

Bij het coderen van het dossiermateriaal is ook informatie vastgelegd over een aan-
tal kenmerken van de situatie van het delict waarop de opname is gevolgd: de aard
van de relatie met het slachtoffer (bekende/onbekende, individu/organisatie), het
eventueel onder invloed zijn bij het begaan van het delict, het tevoren wel of niet
beraamd zijn van het delict, het samen met anderen begaan hebben van het delict,
en het eventueel bestaan van een gespannen situatie met het slachtoffer. Over
nogal wat personen is deze informatie erg onvolledig, en voorzover er wel infor-
matie beschikbaar is, blijkt er niet of nauwelijks sprake te zijn van een samenhang
met de periode waarin de patiënten werden opgenomen. De dossiers bevatten wel
geregeld enige informatie over de houding van de patiënten tegenover een moge-
lijke behandeling in de kliniek (dus vóór de eigenlijke opname, met name nog in het
Selectie Instituut verblijvend). Het percentage personen over wie geschreven wordt
dat ze min of meer positief tegenover behandeling in de Van der Hoeven Kliniek
staan, is geleidelijk gedaald van 65 bij de in de periode 1955/56 opgenomen patiën-
ten tot 51 bij de in de jaren 1975/77 opgenomen patiënten. Daartegenover staat een
toename van het percentage personen dat ambivalent staat tegenover een behan-
deling van 10 naar 23. Het percentage personen dat duidelijk afwijzend staat is in
de gehele periode tamelijk constant en schommelt rond de 20. We hebben overi-
gens geen samenhang kunnen vinden tussen dit gegeven, en de wijze waarop de
behandelingsperiode is afgesloten (proefverlof, overgeplaatst) of het al dan niet
recidiveren.

De samenstelling van de patiëntenpopulatie van de Van der Hoeven Kliniek is in de
loop der jaren sterk gewijzigd, naar met name de aard van het delictverleden, zo
blijkt uit het voorgaande. Deze verandering kan in de tijd gelokaliseerd worden rond
twee tijdstippen. Een eerste verandering heeft zich voltrokken bij de overgang van
de vijftiger naar de zestiger jaren, de tweede aan het begin van de zeventiger jaren.
Deze wijzigingen komen overeen met die welke ook in het algemeen rond de opleg-
ging van de maatregel TBR bekend zijn geworden, en een gevolg zijn van de gewij-
zigde opvattingen en een gewijzigd beleid bij de Rechterlijke Macht.

Hierbij kan nog worden opgemerkt, dat de tweede verandering ook goeddeels
samenvalt'met het betrekken van het nieuwe kliniekgebouw (december 1974). In dit
gebouw kan de mate van bewegingsvrijheid meer gevarieerd worden dan in het
praktisch open voormalige kliniekgebouw, waardoor de kliniek ook het veranderde
aanbod van patiënten heeft kunnen opnemen (10).

2.4 Twee categorieën van de patiëntenpopulatie: type delinquent, en mannelijke
en vrouwelijke patiënten
In het voorgaande hebben we laten zien welke veranderingen zich hebben voor-
gedaan in de kenmerken van de patiëntenpopulatie in de periode 1955-1977. Uiter-
aard kan de patiëntenpopulatie op tal van kenmerken in categorieën worden onder-
verdeeld. Op deze plaats willen we volstaan met een beknopte en globale typering
van twee categorieën. Van het begin af heeft de kliniek zowel mannelijke als vrou-
welijke patiënten opgenomen. Daarmee is zij een van de weinige inrichtingen waar
ook vrouwelijke TBR-gestelden kunnen worden behandeld. Welke typerende ver-
schillen zijn er tussen de mannelijke en vrouwelijke patiënten aan te geven?

In de tweede plaats willen we nog wat nader ingaan op het verschil in delict waar-
van de afdoening uiteindelijk tot de opname geleid heeft: hangen hier ook andere
verschillen mee samen? Om praktische redenen (de aantallen) moeten we ons
daarbij beperken tot een drietal categorieën, te weten zij die naar aanleiding van
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respectievelijk een vermogens- een gewelds- of een zedendelict zijn veroordeeld en
opgenomen. Daarbij realiseren wij ons dat deze categorieën intern allerminst
homogeen hoeven te zijn. Onder vermogensdelicten vallen uiteenlopende misdrij-
ven als oplichting, verduistering, diefstal, etc., waarmee verschillen in andere ken-
merken kunnen samenhangen. Voor de beide andere delictcategorieën kunnen
overeenkomstige opmerkingen worden gemaakt. Verder wijzen we er op dat we ter
vermijding van lange omschrijvingen gebruik maken van aanduidingen als ver-
mogensdelinquenten. Uiteraard kunnen de betrokkenen vóór hun opname ook
andere dan vermogensdelicten gepleegd hebben.

2.4.1 Mannelijke en vrouwelijke patiënten
Slechts in een beperkt aantal opzichten treden er kenmerkende verschillen op tus-
sen mannelijke en vrouwelijke patiënten naar hun (sociale) achtergronden. De vrou-
welijke patiënten hebben vaker hooguit de lagere school doorlopen, terwijl ook een
groter aantal van hen wat hun intelligentie betreft beneden normaal wordt inge-
schat. Verder zijn zij vaker gehuwd, en bijgevolg in hun inkomen afhankelijk van
anderen: immers minder vaak in het arbeidsproces opgenomen. Bij de mannelijke
patiënten worden vaker verslavingsverschijnselen genoemd (alcohol, drugs). In het
delictverleden komen de volgende verschillen naar voren. De mannelijke patiënten
zijn jonger bij het eerste justitiële contact. Relatief vaak is dit eerste delict diefstal
door middel van braak. De vrouwelijke patiënten heben als vermogensdelicten
vaker verduistering of oplichting. Hun eerste delict is overigens relatief vaker een
geweldsdelict. Ook zijn de vrouwelijke patiënten veel vaker opgenomen op basis
van hun eerste veroordeling: 44% van hen was niet eerder veroordeeld tegen 11 %
van de mannelijke patiënten. Zowel het totale aantal delicten voor opname
gepleegd als het totaal aantal veroordelingen ligt bij de vrouwelijke patiënten dan
ook lager. Verder zijn ze ouder wanneer ze de maatregel TBR krijgen opgelegd.
Gegeven het grote aantal niet eerder veroordeelden, is het niet verwonderlijk dat
ook het delict waarop de opname is gevolgd bij de vrouwelijke patiënten vaker een
geweldsdelict is. Hierbij willen we nog opmerken dat zedendelicten alleen bij de
mannelijke patiënten voorkomen.

2.4.2 Type delinquent
In de (sociale) achtergronden verschillen de typen delinquenten in met name de
volgende opzichten van elkaar. De vermogensdelinquenten hebben vaker een deel
van hun jeugd in een inrichting doorgebracht, en hadden bij hun vrijheidsbeneming
vaker geen vaste woon- of verblijfplaats. Verder hadden zij minder vaak nog contact
met het ouderlijk gezin. Ook hebben zij een erg onregelmatig arbeidsverleden. Zij
zijn het minst opgenomen in het arbeidsproces, en verkrijgen hun inkomen uit
'dubieuze praktijken' (diefstal etc.).

De zedendelinquenten zijn het meest in het arbeidsproces opgenomen. Zij
wonen verder relatief vaak nog in het ouderlijk gezin, en hebben vaker geen vrien-
den. De geweldsdelinquenten hebben vaker een eigen gezin. In hun jeugd hadden
zij nogal eens een bijzondere plaats in het ouderlijk gezin (voorkind, zondebok-
functie e.d.). In het delictverleden valt allereerst de overeenkomst op tussen het
delict waarop opname is gevolgd en het delict bij het eerste justitiële contact: voor
alle drie categorieën geldt dat ook het eerste delict relatief vaak een soortgelijk
delict was. Bij de geweldsdelinquenten moet hierbij wel worden aangetekend dat
ruim eenderde niet eerder veroordeeld is geweest. De vermogensdelinquenten
hebben daarentegen verreweg de meeste delicten gepleegd, en hebben de meeste
veroordelingen achter de rug. Verder zijn zij jonger bij het opleggen van de maat-
regel TBR. In de leeftijd bij opname valt op dat de zeden- en geweldsdelinquenten
ofwel relatief jong ofwel relatief oud zijn.
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Noten bij hoofdstuk 2

(1) J.L. van Emmerik, 25 jaar Van der Hoeven Kliniek. De patiëntenpopulatie van de Dr. Henri van der
Hoeven Kliniek in de periode 1955-1977: achtergronden, afloop van de behandeling en recidive, Interimrap-
port, WODC,'s-Gravenhage, 1981.

(2) Zie H.L.W. Angenent, Opvoeding, persoonlijkheid en gezinsverhoudingen in verband met krimina-

liteit, Tjeenk Willink, Groningen, 1974.

(3) Bovendien kan het totaalbeeld ongunstiger zijn uitgevallen, indien de ontbrekende waarnemingen
vooral geinterpreteerd zouden moeten worden in de zin van 'niets bijzonders te vermelden'.

(4) Zie beroepenklapper (toelichting), I.T.S., Nijmegen 1975, p. 11. Deze cijfers hebben betrekking op
een representatieve steekproef uit de Nederlandse bevolking. Zie ook tabel 15 van bijlage 4 uit het inter-
imrapport.

(5) Blijkens het jaarverslag van de Directie Kinderbescherming (1979) is op minder dan 1% van de min-
derjarigen een of andere maatregel van kinderbescherming van toepassing.

(6) Zie de gegevens uit het leefsituatiesurvey van het CBS: De leefsituatie van de Nederlandse bevolking
1977, CBS, 's-Gravenhage 1978.

(7) Zie de gegevens van het CBS uit het Statistisch Zakboek over onder meer de jaren 1964, 1970 en
1975.

(8) De zogeheten Kantongerechtscriminaliteit (overtredingen) is buiten beschouwing gebleven. Waar in
het rapport de term 'delict' wordt gebruikt, kan dus 'misdrijf' worden gelezen.

(9) Intern zijn deze categorieën niet zonder meer homogeen. De kleine aantallen waarin delicten voor-
komen dwingen ons echter tot samenvoeging over te gaan. Onder vermogensdelicten vallen uiteenlopende
misdrijven als oplichting, verduistering, diefstal, etc., waarmee verschillen in andere kenmerken kunnen
samenhangen. Voor de beide andere categorieën kunnen overeenkomstige opmerkingen worden gemaakt.
In bijlage 2 is een overzicht opgenomen welke delicten in de verschillende categorieën zijn opgenomen.

(10) Het praktisch open zijn van het voormalige kliniekgebouw is een feitelijke constatering, niet een
gevolg van een beleidsmatige keuze voor een open inrichting. Een toenemend open zijn was een gevolg
van bouwactiviteiten bij de Willem Arntsz Stichting.
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3 Afloop van de behandeling en recidive

3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zullen we ingaan op een tweetal aspecten van de vraag naar moge-
lijke effecten van de behandeling in de Van der Hoeven Kliniek, namelijk de afloop
van de behandeling bij en de eventuele recidive van de patiënten die in de kliniek
opgenomen zijn geweest. De bespreking is hier in een drietal opzichten van een
beperkt karakter.

Allereerst door de aard van de gegevens. Die hebben namelijk betrekking op de
duur van de intramurale behandeling, de afloop van de behandeling, het voor-
komen van bepaalde onregelmatigheden tijdens de behandelingsperiode (ongeoor-
loofde afwezigheid, het plegen van delicten), het wel of niet gerecidiveerd hebben,
en de aard en omvang van de recidive. In een van de volgende hoofdstukken zullen
we in de gelegenheid zijn deze gegevens aan te vullen met wat de ex-patiënten in
het interview gezegd hebben over de behandeling.

Verder legt de opzet van het onderzoek een beperking op aan de bespreking van
de vraag naar mogelijke effecten: zij bevat immers niet de mogelijkheid van onder-
linge vergelijking met andere instellingen waar TBR-gestelden zijn opgenomen.
Ook is er in Nederland nauwelijks recidive-onderzoek verricht dat voor ons relevant
is. Eén van de schaarse algemene recidive-onderzoeken is dat van Van der Werff
(1).

Tenslotte doet zich ook het ontbreken van overeenstemming over succescriteria
en het ontbreken van drempelwaarden voor deze criteria als een beperking voelen.
Het zou interessant zijn meer inzicht te hebben in succescriteria en drempelwaar-
den die de verschillende inrichtingen en het Departement zelf bereid zijn te han-
teren voor de mate van succes van de behandeling. Ook de wetgeving is in dit
opzicht weinig expliciet. Naast het belang voor onderzoek en beleid, wordt het han-
teren van succescriteria door de kliniek ook belangrijk geacht voor de behande-
lingsmogelijkheden zelf, voorzover daarin de verwachtingen naar de betrokken per-
soon toe, van bijvoorbeeld de rechter die de maatregel heeft opgelegd, tot uiting
komen (2).

We zullen nu eerst enkele aspecten van de behandelingsperiode bespreken;
namelijk:
de duur ervan,
het voorkomen van ongeoorloofde afwezigheid,
delicten tijdens deze periode,
de wijze waarop de behandeling is afgesloten.

Daarna stellen we een aantal specten van de recidive aan de orde, namelijk:
- het al dan niet gerecidiveerd hebben,
- de omvang ervan,
- de ernst van de recidivedelicten,
- de overeenkomst met het delictgedrag vóór opname,
- de snelheid van de recidive.

3.2 Behandelingsperiode en afloop daarvan
De duur van de behandeling is korter geworden. Vooral in het aantal extreem lange
verblijfsduren kan een duidelijke afname geconstateerd worden. Is van de patiën-
ten uit 1955/56 en 1957/62 die uiteindelijk met proefverlof zijn gegaan, respectie-
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velijk 24 en 38% tussen de 6 en 10 jaar in behandeling geweest, voor de patiënten
uit 1963/69 en 1970/74 zijn deze percentages gedaald tot respectievelijk 13 en 4. In
onderstaande grafiek komt dit duidelijk tot uiting:

Grafiek 3.1: Verblijfsduur in jaren naar periode van opname voor de proefverlofgangers

1955/56

- - - -- - - - - 1957/62

-•-•-•-•-•- 1963/69

..................... 1970/74

verblijfsduur

Ook maakt deze grafiek zichtbaar, dat de spreiding in de verblijfsduur' van de
patiënten die de behandeling met proefverlof hebben afgesloten geringer is gewor-
den. Is voor de patiënten uit 1955/56 de verdeling drietoppig (bij een verblijfsduur
van respectievelijk 2, 5 en 10 jaar), voor latere perioden wordt de verdeling ééntop-
pig. Dit gaat gepaard met een toenemende concentratie, eerst in verblijfsduren van
3, 4 en 5 jaar, en vanaf 1970 in 2 (in mindere mate) 3 en 4 jaar. Ook van de patiënten
die uiteindelijk zijn overgeplaatst, is de verblijfsduur korter geworden. In alle perio-
den ligt de nadruk op relatief korte verblijfsduren. Na 1962 neemt het percentage
van de overgeplaatsten bij wie dat binnen één jaar gebeurt echter sterk toe van 40
tot 60, terwijl het percentage dat pas na een verblijfsduur van tenminste vijf jaar
wordt overgeplaatst, van de overgeplaatste patiënten uit 1955/56 nog 10, tot 0
gereduceerd is bij de patiënten uit 1970/74 (zie bijlage 11).

Verschillen in verblijfsduur zijn er niet alleen tussen patiënten die overgeplaatst
zijn en hen die de kliniek met proefverlof hebben verlaten, maar ook tussen de
.patiënten onderscheiden naar het soort delict waarop de opname is gevolgd: de
verblijfsduur van de zeden- en geweldsdelinquenten is langer dan die van de ver-
mogensdelinquenten. Dit verschil kan echter niet worden losgezien van de wijze
waarop het verblijf in de kliniek is geëindigd, omdat deze ook samenhangt met het
soort delict waarop de opname in de kliniek is gevolgd: van de vermogensdelin-
quenten heeft 30% zijn behandeling in de kliniek met proefverlof afgesloten, terwijl
dit van de beide andere typen delinquenten bijna 60% is. Is van de vermogens-
delinquenten ruim de helft naar een andere inrichting overgeplaatst, van de zeden-
delinquenten is dit ruim eenderde, en van de geweldsdelinquenten een kwart.

Toch zijn er ook binnen de categorieën overgeplaatsten en_ proefverlofgangers
verschillen in verblijfsduur.tussen de typen delinquenten. Als de geweldsdelinquen-
ten worden overgeplaatst, wat overigens bij hen minder vaak voorkomt dan bij de
zeden- en vermogensdelinquenten, gebeurt dit sneller dan bij een van beide
andere typen delinquenten. Als de zedendelinquenten worden overgeplaatst, wat
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bij hen vaker gebeurt dan bij de gewelsdelinquenten maar minder vaak dan bij de
vermogensdelinquenten, gebeurt dit relatief laat in vergelijking met de beide
andere typen delinquenten. Bij 20% van de uiteindelijk overgeplaatste zedendelin-
quenten duurde het zelfs langer dan vijf jaar. In beide volgende tabellen komt het
voorgaande meer in detail tot uiting:

Tabel 3.1: Verblijfsduur naar type delinquent bij de overgeplaatsten (4)

type delin- binnen binnen binnen binnen binnen aantal overgeplaats-
quent 1 jr. 2jr. 3jr. 4jr. 5jr. overge-

plaats-
ten

ten per type
delinquent

vermogens 48% 70% 87% 93% 94% (n = 173) 54% (n = 321)
gewelds 64% 82% 91% 95% 100% (n = 22) 25% (n = 88)
zeden 42% 54% 66% 710/0 80% (n = 35) 37% (n = 95)

totaal incl.
overig 49% 68% 82% 88% 91% (n = 235) 46% (n = 517)

Tabel 3.2: Verblijfsduur naar type delinquent bij de proefverlofgangers

type delin- korter 4 jr.of 5 jr.of 6 jr.of 7 jr.of 8 jr.of aantal % P.V. per type
quent dan 4 ir. langer langer langer langer langer p.v. delinquent

vermogens 68% 32% 11% 8% 8% 6% (n =100) 31 % (n = 321)
gewelds 60% 40°/o 15% 80/0 6% 4% (n = 52) 59% (n = 88)
zeden 51% 49% 34% 23% 11% 9% (n = 53) 56% (n = 95)

totaal incl.
overig 62% 38% 18% 11 % 8% 6% (n = 210) 11 % (n = 517)

Het verschijnsel ongeoorloofde afwezigheid draagt een tamelijk constant karakter
in de verslagperiode. Tussen de vijf onderscheiden perioden is nauwelijks enig ver-
schil. Het is wel een tamelijk frequent voorkomend verschijnsel: driekwart van de
patiëntenpopulatie is tenminste eenmaal langer dan één kliniekdag ongeoorloofd
afwezig geweest (3). Van de vermogensdelinquenten is ruim 60% tenminste twee
keer langer dan één kliniekdag afwezig geweest. Bij de andere typen delinquenten
liggen deze percentages rond de 40. Ook is bij de vermogensdelinquenten de totale
duur van de ongeoorloofde afwezigheid langer dan bij de gewelds- en zedendelin-
quenten: bijna de helft van de eerstgenoemden is in totaal minstens 27 kliniek-
dagen afwezig geweest, terwijl slechts een kwart van de beide andere categorieën
een dergelijke periode afwezig is geweest. Wel ligt de veronderstelling voor de
hand, dat bij ongeoorloofde afwezigheid van vermogensdelinquenten de opspo-
ringsactiviteiten geringer zijn.

Tijdens de verblijfperiode heeft 35% van alle opgenomen patiënten tenminste één
delict gepleegd (5). Van de vermogensdelinquenten is dit een groter deel (40%) dan
van de geweldsdelinquenten (20%), terwijl de zedendelinquenten in dit opzicht een
tussenpositie innemen.

Voor de verschillende perioden is de verdeling als volgt:

Tabel 3.3: Wel of niet tenminste één delict begaan tijdens verblijf

periode 1955/56 1957/62 1963/69 1970/74 1975/77 totaal

delict % %

neen 66 69 64 56 72 65
ja 34 31 36 44 28 35

totaal 100 100 '100 100 100 100
(n = 104) (n = 130) (n = 148) (n = 125) (n = 79) (n = 586)
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Over de laatste periode (1975/77) valt nog weinig definitiefs te zeggen. Mogelijk is
de periode 1970/74 dan ook slechts een uitschieter. In deze periode valt ook een
toename te constateren van het aantal gewelddadige delicten: heeft 3% van de
patiënten opgenomen voor 1970 een of meer gewelddadige delicten gepleegd, bij
13% van de patiënten uit 1970/74 is dit het geval. Het gaat daarbij om, absoluut
gezien, kleine aantallen, zodat vergaande conclusies nog moeilijk zijn te trekken.
Het ligt voor de hand deze toename in verband te brengen met het toegenomen
aantal geweldsdelinquenten in de patiëntenpopulatie. In dat opzicht kan dan ook
zeker niet van een verrassende ontwikkeling worden gesproken.

In de wijze waarop de behandeling is afgesloten zijn enkele veranderingen waar te
nemen. Het aantal patiënten dat de kliniek met proefverlof heeft verlaten is na 1962
gestegen, terwijl het aantal patiënten dat naar een andere inrichting is overge-
plaatst (al dan niet na een ongeoorloofde afwezigheid) sterk is teruggelopen.
Andere veranderingen, zoals blijkt uit onderstaande tabel, betreffen een toename
van het aantal niet-verlengingen tegen het advies van de kliniek, en de toename
van de categorie 'anderszins': deze laatste omvat vooral diegenen van wie de ver-
blijfsduur aan een maximum is gebonden (voorwaardelijke TBR, voorwaardelijke
gevangenisstraf, jeugdmaatregelen).

Tabel 3.4: Afloop van de behandeling in de kliniek naar opnameperiode

periode

afloop

proefverlof
overgeplaatst
niet-verlenging TBR
(tegen advies kliniek)
anderszins
nog in de kliniek
OA, verder niets bek.

totaal

1955/56 1957/62 1963/69 1970/74 1975/77 totaal

% % % %

35 35 52 38 5 36
62 62 31 24 18 40

2 2 6 12 4 5
- - 10 10 4 5
- - 1 15 62 12
2 2 - - 8 2

101 101 100 99 101 101
(n=104) (n=130) (n=148) (n=125) (n=79) (n=586)

Hoewel het aantal proefverlofgangers na 1969 weer terugloopt, lijkt de verwachting
reëel dat het zich niettemin duidelijk zal handhaven tot boven het niveau van
1955/62: vanuit de eerder in dit hoofdstuk beschreven ontwikkelingen (toename
van'het aantal geweldsdelinquenten) ligt de veronderstelling voor de hand dat een
relatief groot aantal van de nu nog in de kliniek verblijvende patiënten met proefver-
lof zal vertrekken.

In het voorgaande is al ter sprake gekomen dat het overgeplaatst worden of juist
met proefverlof vertrekken nadrukkelijk samenhangt met de aard van het delict
waarop de opname is gevolgd. De beide volgende tabellen geven daarvan een dui-
delijk voorbeeld.

Tabel 3.5: Aantal overgeplaatste patiënten naar type delict bij opname en periode

periode 1955/56 -1957/62 1963/69

type delict % % %

vermogens 62(n = 80) 75(n = 88) 35(n= 91)
geweld 25(n = 8) • 0(n = 12) 27(n = 30)
zeden 60(n = 15) 46(n = 28) 23(n = 26)

totaal incl. overige 62(n = 104) 62(n = 130) 31 (n = 148)

1970/74 1975/77 totaal

% % %

32(n= 57) 13(n = 30) 50(n = 346)
19(n= 31) 18(n = 33) 19(n = 114)
16(n = 32) 1 5(n = 13) 25(n = 114)

24(n = 125) 18(n = 79) 40(n = 586)

34



Tabel 3.6: Aantal proefverlofgangers naar type delict bij opname en periode

periode 1955/56 1957/62 1963/69 1970174 1975/77 totaal

type delict % % % % %

vermogens 30(n = 80) 22(n = 88) 44(n= 91) 28(n= 57) 3(n = 30) 29(n = 346)
geweld 62(n = 8) 92(n = 12) 63(n= 30) 47(n= 31) 6(n = 33) 46(n = 114)
zeden 40(n = 15) 54(n = 28) 65(n = 26) 47(n = 32) 0(n = 32) 46(n = 114)

totaal incl. overige 35(n = 104) 35(n = 130) 52(n = 148) 38(n = 125) 5(n = 79) 36(n = 586)

Vooral bij de zedendelinquenten heeft zich tot 1970 een sterke stijging voorgedaan
in het aantal met proefverlof vertrokken patiënten. Bij de vermogensdelinquenten
gaat de afname in percentage overgeplaatsten niet in gelijke mate gepaard met een
toename van het percentage proefverlofgangers. Dit komt omdat de beëindiging
van de behandeling door niet-verlenging van de maatregel TBR dan wel het verstrij-
ken van de maximale duur van bepaalde maatregelen vooral bij de vermogens-
delinquenten voorkomt.

Met als afhankelijke variabele het al dan niet overgeplaatst zijn is een regressie-
analyse uitgevoerd, waarin 18 onafhankelijke variabelen, dat wil zeggen betrekking
hebbend op de periode vóór opname, zijn opgenomen. De zes belangrijkste varia-
belen die deze analyse heeft opgeleverd en hun enkelvoudige correlaties met het al
dan niet zijn overgeplaatst, zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 3.7: Enkelvoudige correlaties van de belangrijkste achtergrondvariabelen met wijze van beëin-
diging van de behandeling (= al dan niet zijn overgeplaatst):

achtergrondvariabele

totaal aantal delicten vooropname gepleegd
deelname aan het arbeidsproces voor opname
opnamedelict is een vermogensdelict
opleidingsniveau bij opname
delicten meteen geweidscomponent voor opname gepleegd
bijzondere plaats in hetouderlijkegezin

correlatie

+.23
-.29

+.26
-.19
-.12
-.15

Samengevat komt een en ander op het volgende neer: de overgeplaatste patiënten
hebben meer delicten gepleegd vóór hun opname in de kliniek, zij waren minder
vaak in het arbeidsproces opgenomen, en hun delict van opname was vaker een
vermogensdelict. Verder was hun opleidingsniveau bij opname vaak lager, hadden
zij minder vaak een geweldsdelict gepleegd, en hadden zij minder vaak een bijzon-
dere plaats ingenomen in het ouderlijk gezin. Dit alles in vergelijking met de niet-
overgeplaatste patiënten (proefverlof en anderszins).

Overigens is de totale hoeveelheid verklaarde variantie gering: de zes hierboven
genoemde variabelen verklaren tesamen 16%, terwijl alle 18 variabelen ruim 18%
verklaren (6).

3.3 De recidive
In het tweede deel van dit hoofdstuk gaan we in op de recidive van de ex-patiënten
van de Van der Hoeven kliniek. Een eerste vraag die daarbij opkomt is die naar het
belang van de termijn sinds het vertrek uit de kliniek, willen de recidivecijfers inder-
daad een redelijke weergave zijn van het (bekend geworden) verdere delictgedrag.
Daarbij dient niet alleen rekening te worden gehouden met het al dan niet recidive-
ren als zodanig, maar ook met de aard van de recidivedelicten: de recidivesnelheid
van gewelds- en zedendelicten is namelijk geringer dan die van vermogensdelic-
ten. In onderstaande tabel is een en ander weergegeven:
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Tabel 3.8: Recidivesnelheid in jaren na vertrek voor verschillende typen delicten (7)

eerste reci- tot 1e tot te tot 1e tot 1e recidive

divedelict vermogens- gewelds- zeden- totaal
delict delict delict

recidive-
snelheid C%* oha C% % C% C%

0-1jaar 24 24 9 9 11 11 24 24
1-2jaar 25 49 19 18 9 20 25 49
2-3jaar 15 64 18 46 15 35 16 65
3 - 4 jaar 10 74 4 50 11 46 10 75
4-5jaar 9 83 5 55 20 66 10 85
5 jaar en

meer 17 100 45 100 34 100 15 100

totaal (n = 245) (n = 74) (n = 54) (n = 289)

*C%: cumulatief percentage

Wil je met een redelijke mate van zekerheid kunnen stellen of iemand nog of niet
meer zal recidiveren, dan is een termijn van circa vijf jaar gewenst, zeker wanneer
ook het eventuele plegen van zeden- en geweldsdelicten van belang is. Anders ligt
het wanneer het gaat om de vergelijking van de recidive tussen verschillende
inrichtingen die in samenstelling naar kenmerken die voor de recidive van belang
zijn (o.a. dus soort delict) redelijk met elkaar overeenkomen. Dan zal heel goed ook
met een kortere termijn van ongeveer twee jaar volstaan kunnen worden. Omdat in
het follow-up onderzoek niet van een dergelijke vergelijkingssituatie sprake is, is
gekozen voor het presenteren van de recidivecijfers voor de ex-patiënten die ten-
minste vijf jaar uit de kliniek waren op het moment van de gegevensverzameling.
Voor de recidive zelf hebben wij twee criteria gehanteerd, één gebaseerd op het al
dan niet bekend geworden zijn van tenminste één delict na beëindiging van het ver-
blijf in de kliniek, en een tweede dat gebaseerd is op het al dan niet tenminste een-
maal veroordeeld zijn na beëindiging van het verblijf in de kliniek. Een verblijf is
door ons als beëindigd beschouwd wanneer de betrokkene naar een andere inrich-
ting werd overgeplaatst, ontslagen werd uit iedere vorm van verpleging, of met
proefverlof kon vertrekken. Dit betekent dat wij eventuele delicten gepleegd tussen
het tijdstip waarop een patiënt zonder toestemming uit de kliniek vertrokken was en
dat waarop hij gearresteerd werd of zich (bij bijv. de politie) meldde zonder dat dit
tot een terugkeer heeft geleid naar de kliniek, opgeteld hebben bij de delicten
gepleegd tijdens het verblijf.

Behalve de termijn na vertrek bepalen ook andere factoren in belangrijke mate hoe
de recidivecijfers eruit zien. Allereerst kan er op gewezen worden, dat er grote ver-
schillen optreden in de recidivecijfers wanneer de ex-patiënten worden ingedeeld
naar de wijze waarop het verblijf geëindigd is: van de overgeplaatsten is 70% ten-
minste eenmaal opnieuw veroordeeld, terwijl dit percentage bij de proefverlofgan-
gers slechts 31 bedraagt. Bekijken we deze percentages voor de verschillende
perioden dan kunnen we een betrekkelijk regelmatige verhouding constateren tus-
sen die van de proefverlofgangers en van de overgeplaatsten, dat wil zeggen het
percentage recidivisten loopt zowel voor de overgeplaatsten als de proefverlofgan-
gers betrekkelijk weinig uiteen in de verschillende perioden tot 1970 (vanaf 1970
zijn er nog maar weinig personen die tenminste vijf jaar uit de kliniek zijn, zodat het
niet zinvol is daarvoor percentages te berekenen).

In de tweede plaats hangt het recidivepercentage sterk samen met het soort delict
waarop opname in de kliniek is gevolgd. Van de geweldsdelinquenten ligt de reci-
dive (21%) in zijn totaliteit beduidend lager dan die van de vermogens- (60%) en
zedendelinquenten (48%). Van al diegenen die tenminste vijf jaar uit de kliniek zijn,
is 52% tenminste eenmaal opnieuw veroordeeld. Het percentage veroordeelde
recidivisten is daarbij gedurende de verslagperiode gedaald van 62 bij de patiënten
uit 1955/56 tot 48 bij de patiënten uit 1963/69.
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Tabel 3.9: Recidive bij diegenen die tenminste vijf jaar uit de kliniek zijn naar opnameperiode

periode

recidive

1955/56 1957/62 1963/69 1970/74 totaal

misdrijf begaan
veroordeeld

72
62

62
52

59
48

46
31

63
52

totaal (n = 102) (n =128) (n = 125) (n = 13) (n = 368)

Ook bij de vermogens- en zedendelinquenten daalt het percentage recidivisten: bij
de vermogensdelinquenten van 65 naar 54, en bij de zedendelinquenten van 60
(1955/56) naar 48 (1963/69). Tot 1963 zijn er erg weinig geweldsdelinquenten opge-
nomen, zodat het weinig zin heeft naar verschuivingen in de tijd te kijken bij deze
categorie patiënten:

Tabel 3.10: Recidivecijfers naar soort delict waarvoor opgenomen en het al dan niet tenminste vijf
jaar uit de kliniek zijn.

Soort recidive Enig misdrijf gepleegd Opnieuw veroordeeld

al dan niet alle ex-pa- alleen ex- alle ex-pa- alleen ex-
tenminste 5 jr. tiënten on- patiënten tiënten on- patiënten
uit kliniek geacht tijd die tenmin- geacht tijd die tenmin-

uit de kli- ste 5 jr. uit de kli- sta 5 jr.
Opnamedelict niek uit de kli- niek uit de kli-

niek zijn niek zijn

vermogensdelict
geweldsdelict
zedendelict

totaal (incl. overige)

67% (321) 70% (256) 54% (321) 60% (256)
27%( 89) 35%( 43) 16%( 89) 21%( 43)
48% ( 95) 59% ( 63) 36% ( 95) 48% ( 63)

56% (517) 63% (368) 44% (517) 52% (368)

Behalve aan de vaststelling van de recidive als zodanig bij verschillende cate-
gorieën ex-patiënten, willen we ook aandacht schenken aan enkele aspecten van
de recidive. Allereerst de aard van de recidive, dat wil zeggen de overeenkomst in
de delicten die voor en na het verblijf in de kliniek zijn gepleegd.

Een gebruikelijke wijze van weergeven hiervan is die naar algemene, speciale en
specifieke recidive. Speciale recidive betekent dan het recidiveren met eenzelfde
soort delict (bijv. zedendelict, vermogensdelict), terwijl specifieke recidive duidt op
het plegen van dezelfde delicten (bijv. ontucht, doodslag, diefstal door middel van
braak). In de volgende tabel zijn de resultaten samengevat naar het soort delict
waarop opname is gevolgd. Als recidivecriterium is het al dan niet veroordeeld zijn
gehanteerd. De cijfers hebben betrekking op degenen die tenminste vijf jaar uit de
kliniek zijn. Deze groep is in een eerste en tweede helft gesplitst, gebaseerd op de
volgorde waarin de betrokkenen in de kliniek zijn opgenomen. De verschillen in
recidive tussen beide helften zijn niet bijzonder groot (8). Wel is voor alle typen
delinquenten de recidive bij de tweede helft lager dan bij de eerste helft, ook de
speciale en specifieke recidive. Heeft van de gehele populatie 52% gerecidiveerd
(tenminste eenmaal veroordeeld), 45% is tenminste eenmaal veroordeeld voor een-
zelfde soort delict, terwijl 31% tenminste eenmaal veroordeeld is voor eenzelfde
delict.
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Tabel 3.11: Algemene, speciale en specifieke recidive (opnieuw veroordeeld) beoordeeld naar soort
delict dat tot opname in de Kliniek heeft geleid.

groep le helft 2e helft

soort recidive
soort delict

algem. speciaal specifiek totaal algem. speciaal specifiek totaal

vermogensdelict

geweldsdelict

zedendelict

60
28

50

55
21

34

42
7

25

136
14

32

58
17

45

52
7

26

33

3

19

120

29

31

totaal % rec. 56 48 36 184 49 39 26 184

Bij de vermogensdelinquenten zijn deze percentages wat hoger, terwijl ze voor de
zeden- en vooral de geweldsdelinquenten lager zijn. Binnen de vermogensdelicten
neemt de categorie diefstal door middei van braak nog weer een aparte plaats in:
van de patiënten bij wie op een dergelijk delict opname volgde, is 71% na vertrek
tenminste eenmaal opnieuw veroordeeld, is 63% voor eenzelfde soort delict veroor-
deeld en 49% voor hetzelfde delict.

Een tweede aspect van de recidive is de ernst van de gepleegde delicten in vergelij-
king met de voor opname gepleegde delicten. Om dit na te gan, hebben we de reci-
divedelicten vergeleken met het delict waarop de opname is gevolgd. Hoewel in
verreweg de meeste gevallen het duidelijk is of er sprake is van een ernstiger of
minder ernstig delict gelet op verschillen in strafmaat (zware mishandeling in ver-
gelijking met bijv. diefstal), is er ook een enkele situatie geweest waar subjectiviteit
een mogelijke rol kan hebben gespeeld: is bijv. het veroorzaakt hebben van een
verkeersongeval met dodelijke afloop na overmatig alcoholgebruik, en afgedaan
met vier maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf, ernstiger, even ernstig of
minder ernstig dan diefstal? Om dit soort problemen te ondervangen, hebben we
aanvullende criteria gehanteerd voor de beoordeling van delictgedrag als ernstiger
of minder ernstig in vergelijking met het delict waarop de opname is gevolgd. Zo
moest in het eerste geval een delict in ieder geval met een vrijheidsbenemende
sanctie zijn afgedaan. Bij de beoordeling als 'even ernstig' was deze maatstaf ook
regel. Wel is een betrekkelijk groot aantal (circa 10) zelfde recidivedelicten als even
ernstig geteld, ook al is de betrokkene niet tot een vrijheidsbenemende sanctie ver-
oordeeld geweest. Dit laatste heeft zich een enkele keer voorgedaan bij ver-
mogensdelinquenten. In de volgende tabel hebben we de resultaten samengevat.
Ook hier hebben we een onderscheid gemaakt tussen de eerste helft patiënten en
de tweede helft (tenminste vijf jaar uit de kliniek).

Tabel 3:12: Ernst recidivedelicten in vergelijking met het delict waarop opname is gevolgd

groep

ernst

tenminste even ernstig

minder ernstig

geen recidive bekend

totaal

eerste helft tweede helft totaal

%

47 42 44
23 16 19
30 42 36

100 100 99
(n =184) (n =184) (n = 368)

Iets meer dan de helft heeft niet gerecidiveerd dan wel minder ernstige delicten
gepleegd in vergelijking met het delict waarop de opname is gevolgd. De verschil-
len tussen beide helften zijn gering.

De.omvang van de recidive in vergelijking met de omvang van het delictgedrag van
voor de opname is een derde aspect dat we hebben bekeken. Daarbij kan allereerst
worden gewezen op de samenhang tussen het al dan niet recidiveren en het aantal
voor opname gepleegde delicten. Dit komt duidelijk tot uiting in de volgende tabel:
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Tabel 3.13: Aantal delicten voor opname en percentage recidivisten (tenminste eenmaal veroor-
deeld) bij ex-patiënten tenminste vijf jaar uit kliniek

aantal delicten 1-3 4-6 7-10 11-18 19 totaal
vóór opname % % % % %

recidive 27 58 78 80 80 63

(n = 73) (n = 83) (n = 78) (n = 79) (n = 50) (n = 368)

Ook tussen het aantal gepleegde delicten voor opname en het aantal recidivedelic-
ten bestaat een duidelijke relatie: hoe meer delicten men voor opname heeft
gepleegd, des te vaker heeft men ook meer delicten gepleegd na vertrek uit de kli-
niek (9).

Tabel 3.14: Aantal delicten vóór en na verblijf in de kliniek

aantal vóór 1-3 4-6 7 en meer totaal

aantal na f f f f %

0 57 35 43 135 37
1-3 16 21 59 96 26
4-6 3 11 27 41 11
7 en meer 2 16 78 96 26

totaal 78 83 207 368 100

Uit deze tabel kan verder worden afgeleid dat 34% (16 + 3 + 2 + 11 + 16 + 78) van de
ex-patiënten na vertrek tenminste evenveel delicten heeft gepleegd als voor
opname: tweederde heeft dus na vertrek minder delicten gepleegd of niet meer
gerecidiveerd. Voor de verschillende leeftijdscategorieën loopt dit wel uiteen. Van
degenen. die bij vertrek jonger zijn dan 36 jaar heeft de helft na vertrek evenveel
delicten gepleegd als voor de opname. Bij de 26-jarigen en ouderen is dit in afne-
mende mate het geval tot minder dan eenvijfde deel bij hen die 35 jaar of ouder
waren.

Die leeftijd varieert ook met het al dan niet recidiveren: van de ex-patiënten die bij
vertrek uit de kliniek 36 jaar of ouder waren, is 32% tenminste eenmaal opnieuw
veroordeeld terwijl dit van de 35-jarigen en jongeren circa 50% is.
Ook kan hier nog worden gewezen op het verschil in recidive tussen de mannen en
vrouwen: van de eersten is bijna de helft tenminste eenmaal opnieuw veroordeeld,
terwijl dit van de vrouwelijke patiënten slechts eenvijfde is (10).

Bij het verlaten van de kliniek is men als regel nog niet van de maatregel TBR af.
Voor ongeveer de helft van alle patiënten is de totale duur van de maatregel tenmin-
ste acht jaar geweest. De duur ervan loopt niet erg uiteen voor de verschillende
typen delinquenten. Voorzover er verschillen zijn, duiden die op een iets kortere
duur bij de vermogensdelinquenten, en een wat langere duur bij de zedendelin-
quenten. Voor de na 1962 opgenomen patiënten is de duur van de maatregel korter
geworden. Duurde voor 1963 de maatregel TBR bij 30 tot 40% van de opgenomen
patiënten 12 jaar of langer, in de periode 1963/69 was dit nog bij slechts 8% het
geval, terwijl het percentage personen bij wie de maatregel hooguit vijf jaar duurde
was toegenomen van circa 15 tot 38.

Met als afhankelijke variabele het al dan niet tenminste eenmaal veroordeeld zijn
na beëindiging van het verblijf in de kliniek is een regressie-analyse uitgevoerd. In
deze analyse zijn achttien variabelen betrokken die op de periode voor opname
betrekking hebben. In een tweede stap is daaraan de vertrekreden uit de kliniek (al
dan niet zijn overgeplaatst) toegevoegd. De zeven belangrijkste variabelen en hun
enkelvoudige correlaties met het recidivecriterium zijn in de volgende tabel weer-
gegeven.
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Tabel 3.15: Enkelvoudige correlaties van de belangrijkste (achtergrond) variabelen met het recidive-
criterium opnieuw veroordeeld

achtergrondvariabele correlatie

1. leeftijd bij eerste justitiële contact -.33
2. totaal aantal veroordelingen .28
3. al dan nietovergeplaatst .36
4. frequent sepotvoor opname .16
5. tijd tussen laatsteen voorlaatste veroordeling -.24
6. periode-opname -.13
7. opnamedelict iseen vermogensdelict .29

De recidivisten zijn vooral die personen, die op jongere leeftijd voor het eerst met
justitie in aanraking zijn gekomen, vaker veroordeeld zijn, en overgeplaatst zijn
naar een andere inrichting. Verder zijn meer zaken van hen geseponeerd, is de tijd
tussen laatste en voorlaatste veroordeling korter, zijn ze vaker opgenomen voor
1965, en is hun opnamedelict vaker een vermogensdelict. Opvallend is de vrij
sterke samenhang van de wijze van beëindiging van de behandelingsperiode met
het al dan niet recidiveren. Tesamen verklaren deze zeven variabelen ruim 25%
van de variantje in het recidivecriterium, weinig minder dan de 28% van alle 18
variabelen. Voor meer uitgebreide informatie over deze analyse verwijzen we naar
het interimrapport.
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Noten bij hoofdstuk 3

(1) C. van der Werff, Recidivisme en speciaal preventief effect, Tijdschrift voor Criminologie, 21e jrg.,
mei/juni 1979, p. 97-110

(2) Voor de verlenging van proefverlof worden door de kliniek wel bepaalde criteria gehanteerd: het heb-
ben van inzicht in de problematiek, het in staat zijn om tijdig hulp in te roepen, en het hebben van wat men
noemt een eigen milieu (vrienden, werk, vrije tijdsbesteding e.d.). Zie bijvoorbeeld K. Broere, Verslag van
Stage-Onderzoek naar proefverlofcriteria in de Dr. H. van der Hoeven Kliniek, 1972. Uit dit onderzoek blijkt
overigens dat in de schriftelijke stukken genoemde criteria lang niet altijd systematisch besproken worden.

(3) Naast de langer dan een kliniekdag durende ongeoorloofde afwezigheid, worden in de kliniek ook de
afwezigheden bijgehouden die korter dan een kliniekdag duren: bij 40% is dit nooit het geval geweest.

(4) In deze en de volgende tabel hebben we ons beperkt tot de patiënten die de kliniek verlaten hebben:
586 - 69 = 517. Van één patiënt was de verblijfsdatum onbekend. De tabellen 3.5 en 3.6 zijn gebaseerd op
alle 586 patiënten over wie ook delictgegevens beschikbaar waren. Vandaar verschillen in percentages
overgeplaatsten en met proefverlof vertrokken patiënten.

(5) Dat wil zeggen gedurende de periode dat de betrokkenen onder verantwoording van de kliniek vie-
len. De delicten zijn gepleegd tijdens geoorloofde of ongeoorloofde afwezigheid. Uiteraard kunnen patiën-
ten ook in de kliniek ten opzichte van elkaar of stafleden misdrijven begaan. Deze leiden echter niet of zel-
den tot aangifte, en komen dus niet tot uiting in de officeel geregistreerde criminaliteit.

(6) Door het criterium scherper te formuleren en te beperken tot overgeplaatsten en proefverlofgangers,
kan met een geringer aantal variabelen dan zes toch een wat groter percentage variantie verklaard worden,
ruim 20. Zie verder bijlage 5 van het interimrapport.

(7) Het totaal in de laatste kolom betreft de 289 van de 517 patiënten van wie een misdrijf op het uittreksel
voorkomt na vertrek uit de kliniek. Bij 226 patiënten is het ook tot een veroordeling gekomen. Van 368
patiënten is de periode tussen vertrek en materiaalverzameling tenminste vijf jaar. Zie ook de tabellen 3.9
en 3.10.

(8) Bij df = 1 en o< = .05 is de kritieke waarde van X2 3.84. De gevonden X2 = 1.57 (continuiteitscorrec-
tie toegepast): berekening heeft plaatsgevonden voor de verschillen in algemene recidive tussen de eerste
en de tweede helft.

(9) Deze relatie blijft 'bestaan' in de drie perioden waarvoor voldoende gegevens beschikbaar zijn. Daar-
toe zijn beide verdelingen gedichotomiseerd. Over de gehele periode en de partiële tabellen is de associa-
tiemaat 0 berekend.

gehele periode: 0 = +.56
1955/1956 O = +.59
1957/1962 O = +.51
1963/1969 O = +.61

Voor het aantal recidivedelicten: geen tot en met 3 recidivedelicten vs 4 en meer recidivedelicten. Voor het
aantal delicten vóór opname 1 t/m 10 delicten vs 11 en meer.

(10) Deze recidivegegevens over de mannelijke en vrouwelijke patiënten hebben betrekking op de
patiënten die de kliniek verlaten hebben, ongeacht de periode die verstreken is sinds het vertrek uit de kli-
niek.
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4 Aspecten huidige situatie van de
ex-patiënten

4.1 Inleiding
In het voorgaande hebben we ons beziggehouden met de uit dossiermateriaal ver-
kregen gegevens. In dit en het volgende hoofdstuk zullen we de interviewgegevens
bespreken.

De vraagstelling in dit hoofdstuk is: hoe zijn de ex-patiënten uiteindelijk terecht-
gekomen, hoe ziet hun huidige situatie er uit. Op twee manieren willen we daaraan
enig reliëf geven. Allereerst door, waar de gegevens dit toelaten, de ex-patiënten
met de Nederlandse bevolking te vergelijken. Hiertoe biedt het' Leefsituatiesurvey'
van het CBS een aantal mogelijkheden (1). In de tweede plaats door de ex-patiën-
ten onderling te vergelijken. Een eerste mogelijkheid daartoe biedt het onderscheid
naar het soort delict waarop destijds de opname gevolgd is. Een tweede vergelij-
kingsmogelijkheid is het onderscheid naar de wijze waarop het verblijf in de kliniek
destijds is afgesloten: heeft men de kliniek met proefverlof verlaten, of is men (al
dan niet als vervolg op een ongeoorloofde afwezigheid) naar een andere inrichting
overgeplaatst. Tenslotte kunnen de ex-patiënten ook worden vergeleken naar hun
eventuele inmiddels bekend geworden recidive.

We hebben de gegevens over de huidige situatie van de ex-patiënten onderver-
deeld.naar het karakter ervan. In het eerste gedeelte van het hoofdstuk zullen we
ingaan op de meer feitelijke informatie, terwijl, in. het tweede gedeelte een aantal
belevingsaspecten zal worden besproken.

4.2 Deelname arbeidsproces

4.2.1 Feitelijke informatie
Wat hun deelname aan het arbeidsproces betreft, wijken de ex-patiënten nogal af
van de Nederlandse bevolking. Deze ligt namelijk aanmerkelijk lager, terwijl het
percentage werkloze en arbeidsongeschikte ex-patiënten vele malen groter is dan
dat van de Nederlandse bevolking. In de volgende tabel komt dit duidelijk tot uiting.

Tabel 4.1: Deelname aan het arbeidsproces van de mannelijke ex-patiënten in vergelijking met de
Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder (2)

ex-patiënten Nederlandse bevolking

werkend 57% 76%
werkloos 12% 2%

arbeidsongeschikt 27% 5%
schoolgaand/studerend 1% 6a/o
overig 3% 10%

totaal 100% 99%.
(n = 230) (n = 1907)

Er is daarbij een duidelijke samenhang met de leeftijd van de betrokkenen. Zowel
voor de Nederlandse bevolking als voor de ex-patiënten geldt, dat bij de ouderen
het percentage werkenden afneemt. Bij beide groeperingen vinden we ook dat
werkloosheid relatief vaker voorkomt bij de jongeren, en arbeidsongeschiktheid bij
de ouderen.
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Ook tussen de verschillende categorieën ex-patiënten zijn er aanzienlijke ver-
schillen. Ingedeeld naar het soort delict waarop destijds de opname is gevolgd, valt
het lage percentage arbeidsongeschikten op bij de geweldsdelinquenten (17) in
vergelijking met de vermogens- en zedendelinquenten (beiden 29). Bij de laatsten
is het relatieve aantal werklozen laag (5°10) in vergelijking met de geweldsdelin-
quenten (17%), terwijl de vermogensdelinquenten in dit opzicht met de totale groep
overeenkomen (12%). Naar hun feitelijke deelname aan het arbeidsproces zijn de
verschillen tussen de verschillende categorieën delinquenten gering.

Bij de ex-patiënten die destijds de kliniek met proefverlof hebben verlaten, is het
deel dat aan het arbeidsproces deelneemt tweemaal zo groot (63) als dat bij de
overgeplaatsten (30). Ook van de na een ongeoorloofde afwezigheid overgeplaat-
sten neemt een vergelijkenderwijs groot percentage deel aan het arbeidsproces
(54). Van de vanuit de kliniek overgeplaatsten blijkt een veel groter deel arbeidson-
geschikt te zijn (55%) dan van de na een ongeoorloofde afwezigheid overgeplaat-
sten (2410) en degenen die met proefverlof zijn vertrokken (15%).

Van degenen van wie bekend is dat ze na hun vertrek uit de kliniek nog gereci-
diveerd hebben, is een kleiner deel werkzaam (421e) dan van degenen over wie
geen recidive-gegevens bekend zijn (63°10). Ook is een groter deel van de recidivi-
sten werkloos (15%) of arbeidsongeschikt (35%) dan van de niet-recidivisten (resp.
9 en 1901e).

4.2.2 Bron van inkomen
Met de dagelijkse bezigheden hangt direct samen wat de voornaamste bron van
inkomen is. Zo leeft 39% van de ex-patiënten van een sociale uitkering, terwijl in
het Leefsituatiesurvey een percentage van 8 gevonden wordt voor de Nederland-
se bevolking. Ook hier vinden we dan ook overeenkomstige samenhangen met de
leeftijd, de wijze waarop destijds het verblijf in de kliniek is geëindigd, het al dan niet
gerecidiveerd hebben, en het soort delict waarop de opname destijds is gevolgd.

4.2.3 Beroepsindeling en inkomensniveau
Naar beroepsniveau zijn er geen grote verschillen tussen de ex-patiënten en de
Nederlandse bevolking. Het percentage arbeiders is wat groter, terwijl dat van
kleine zelfstandigen en hogere beroepen wat kleiner is. Ingedeeld naar soort delict
waarop de opname is gevolgd, valt het relatief grote aantal kleine zelfstandigen op
bij de vermogensdelinquenten (16%) in vergelijking met de gewelds- en zeden-
delinquenten (resp. 5 en 2%). Een soortgelijk verschil vinden we ook terug bij de
overgeplaatsten in vergelijking met de proefverlofgangers. Van de niet-recidivisten
vinden we een groter deel (14%) bij de middelbare employees of hogere beroepen
dan van de recidivisten (5%), maar nergens zijn de verschillen tussen de verschil-
lende categorieën ex-patiënten bijzonder groot.

In overeenstemming met de (kleine) verschillen in beroepsniveau, is het wat grotere
percentage personen met een netto inkomen tot f 21.000,- bij de ex-patiënten in
vergelijking met de Nederlandse bevolking:

Tabel 4.2: Netto inkomen van het huishouden van de mannelijke ex-patiënten en de mannelijke Nederland-
se bevolking van 18 jaar en ouder (3)

ex-patiënten Nederlandse bevolking

tot 21.000 44% 30%
21.000 - 31.000 22% 32%
31.000 en meer 19% 26%
geen ant./onb. 15% 12%

totaal 100/a 100%
(n = 250) (n = 1907)

Tussen de verschillende categorieën ex-patiënten zijn geen grote verschillen in
inkomensniveau. De verschillen die er zijn, zijn in overeenstemming met de ver-
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schillen in beroepsniveau.

4.2.4 Gebruik van gezondheidsvoorzieningen en medicijnen
Het percentage ex-patiënten dat zegt van geen enkele medische voorziening

(huisarts, specialist, ziekenhuis, bedrijfsarts) gebruik te hebben gemaakt in de ach-
ter hun liggende 12 maanden, bedraagt 27. (4).

Van beide populaties heeft eenzelfde deel (65%) te kennen gegeven geen medi-
cijnen te gebruiken. Ook hier zijn de periodes waarover het gebruik gevraagd is niet
even lang: in ons onderzoek 3 maanden, en in het Leefsituatiesurvey 2 weken. Ver-
schillen en overeenkomsten tussen beide soorten gegevens duiden er mogelijk op
dat de duur van de periode niet zo'n rol speelt voor de beantwoording van dit soort
vragen.

Tussen de verschillende categorieën ex-patiënten zijn er niet of nauwelijks ver-
schillen in het gebruik van medische voorzieningen of het medicijngebruik. Wel
gebruikt een kleiner deel van de geweldsdelinquenten medicijnen (27%) in vergelij-
king met de vermogens- en zedendelinquenten (resp. 35 en 40%). Maar dit is
mogelijk terug te voeren op leeftijdsverschillen: bij de oudere ex-patiënten is het
medicijngebruik namelijk wat hoger.

4.2.5 Sociale betrekkingen
In vergelijking met de Nederlandse bevolking is een aanmerkelijk kleiner deel van
de ex-patiënten gehuwd. Het percentage niet-gehuwden en gescheiden (levende)
personen bijgevolg groter. De gegevens over de Nederlandse bevolking zijn ont-
leend aan het Statistisch Zakboek 1980.

Tabel 4.3: Burgerlijke staat van de mannelijke ex-patiënten en de mannelijke Nederlandse bevolking
van 18 jaar en ouder.

ex-patiënten Nederlandse bevolking

niet gehuwd 34% 21%
gescheiden levend 2%

gescheiden 16% 1 /

wed. staat 2% 1 %
gehuwd 47% 76%

totaal 101% 99%
(n = 250) (n = 3721089)

Ingedeeld naar soort delict waarop opname is gevolgd, zijn er geen verschillen in
percentages gehuwden. Wel is bij de vermogensdelinquenten een wat groter deel
gescheiden, en een wat kleiner deel nooit gehuwd geweest in vergelijking met de
gewelds- en zedendelinquenten. Naar de wijze waarop destijds het verblijf is afge-
sloten zijn er wel aanzienlijke verschillen. Bij de destijds vanuit de kliniek overge-
plaatste ex-patiënten is het percentage gehuwden aanmerkelijk lager (35) dan bij
de proefverlofgangers en de na een ongeoorloofde afwezigheid overgeplaatsten
(resp. 54 en 52). De overgeplaatsten zijn wat vaker nooit gehuwd geweest, (leven)
gescheiden, of zijn weduwe/weduwnaar. Ook bij de niet-recidivisten is een wat gro-
ter deel gehuwd (56%) dan bij de recidivisten (44%). Kijken we meer naar de fei-
telijke situatie, dan woont ruim eenderde van de ex-patiënten op zichzelf (al dan
niet inwonend), terwijl bijna tweederde in een eigen gezinsverband leeft (met een
partner waarmee al dan niet gehuwd en/of met eigen kinderen).

Ingedeeld naar soort delict waarop opname is gevolgd, zijn er nauwelijks ver-
schillen. Wel leeft van de vanuit de kliniek overgeplaatste ex-patiënten een groter
deel op zichzelf (48%) dan van de proefverlofgangers (30%) en na een ongeoor-
loofde afwezigheid overgeplaatsten (38%). Een overeenkomstig verschil kan
geconstateerd worden tussen de recidivisten (44%) en de niet-recidivisten (30%).

Op een ander aspect van de sociale betrekkingen zijn er weinig vergelijkingsmo-
gelijkheden met het Leefsituatiesurvey. Wel zijn er enkele aanwijzingen voor een
mogelijk geringer aantal contacten bij de ex-patiënten dan bij de Nederlandse
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bevolking. Van de mannelijke ex-patiënten zou 11% geen contact hebben gehad in
de week voorafgaand aan het interview met familie, vrienden, bekenden, buren etc.
In het Leefsituatiesurvey antwoordt 11% met 'nooit' op de vraag naar contacten
met buurtbewoners. Heeft 89% van de bevolking geregeld, dat wil zeggen meer-
malen per week, contact met familie (bezoek gehad, op bezoek geweest), bij ex-
patiënten is dit percentage 52.

De onderscheiden categorieën ex-patiënten hebben we onderling vergeleken
naar de mate van uitgebreidheid en omvang van hun sociale contacten. Daartoe
zijn de gegevens gecombineerd voor verschillende vragen naar de aard van de
contacten (telefonisch, op bezoek geweest, bezoek gehad van) en de personen met
wie men contact had gehad in de week voorafgaand aan het interview (met nie-
mand, alleen derden, alleen familie, familie en derden). De hieruit resulterende sco-
res variëren van 0 (geen contact) tot maximaal 6. Relatief veel overgeplaatste ex-
patiënten hebben een lage score van 2 of minder (54%) in vergelijking met degenen
die de kliniek met proefverlof hebben verlaten (39%). Tussen de recidivisten en
niet-recidivisten zijn er geen noemenswaardige verschillen in dit opzicht. Ook ver-
gelijking naar het delict waarop de opname gevolgd is levert geen verschillen op.

4.2.6 Enkele andere gegevens
Rest op deze plaats te vermelden een gegeven over de woonsituatie: bewoont 18%
van de ex-patiënten woonruimte waarvan hijzelf de eigenaar is, volgens het Leef-
situatiesurvey zou dit percentage van de Nederlandse bevolking 48% bedragen.

Voor de cijfermatige gegevens over enkele andere aspecten van de huidige
situatie verwijzen we naar bijlage 12. Dit omdat ofwel vergelijkingsmogelijkheden
met de Nederlandse bevolking niet voorhanden zijn ofwel verschillen ontbreken
tussen de verschillende in het voorgaande onderscheiden categorieën ex-patiën-
ten. Het gaat daarbij om met name de volgende aspecten. Het gebruik van (hard- of
soft-) drugs, alcoholgebruik, het hebben van gerichte bezigheden in de vrije tijd
en/of het lid zijn van een club.

4.3 Belevingsaspecten

4.3.1 Werk en dagelijkse bezigheden
In het al eerder genoemde Leefsituatiesurvey komt de volgende vraag voor: In
welke mate bent u tevreden met uw dagelijkse bezigheden? De vijf antwoordmoge-
lijkheden lopen uiteen van 'buitengewoon tevreden' tot 'niet zo tevreden'. In ons
onderzoek hebben wij de ex-patiënten de vraag voorgelegd: Doet u uw dagelijkse
bezigheden met plezier? De vijf antwoordmogelijkheden variëren van 'met heel
veel plezier' tot 'met heel weinig plezier'. In het Leefsituatiesurvey zijn alle ant-
woordcategorieën dus geformuleerd in termen van tevredenheid. Dit om al te
scheve verdelingen te vermijden, een bekend probleem bij satisfactievragen. Het
verschil in formulering doet afbreuk aan de vergelijkbaarheid van de antwoorden op
beide vragen. Het is echter niet waarschijnlijk, dat de ex-patiënten meer tevreden
zijn over of met meer plezier hun dagelijkse bezigheden doen dan de Nederlandse
bevolking, juist vanwege dat verschil in formulering.

Tabel 4.4: Tevredenheid/plezier met/in dagelijkse bezigheden

ex-patiënten Leefsituatiesurvey

heel weinig plezier 5% 5% niet zo tevreden
weinig plezier 4% 11% tamelijk tevreden

gaat wel 22% 44% tevreden
veel plezier 45% 28% zeer tevreden
zeer veel plezier 20% 11% buitengewoon tevreden
weet niet 4% 1%

(n = 287) (n =1907)

Van de ex-patiënten die de kliniek destijds met proefverlof verlaten hebben, doet
slechts 3% met (heel) weinig plezier zijn dagelijkse bezigheden. Bij de overgeplaat-
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ste ex-patiënten is dit percentage 20. Een overeenkomstig verschil is er tussen
degenen die niet meer en zij die nog wel gerecidiveerd hebben na hun vertrek uit de
kliniek; De indeling naar soort delict waarop destijds de opname is gevolgd laat
geen noemenswaardige verschillen zien.

Gevraagd naar problemen rond het werk antwoordt 33% van de werkzame ex-
patiënten bevestigend. In het Leefsituatiesurvey is een overeenkomstige vraag
gesteld: van de Nederlandse bevolking blijkt 22% problemen met het werk te heb-
ben.

Tussen de onderscheiden categorieën ex-patiënten zijn er geen verschillen van
enige omvang te constateren in het noemen van problemen met het werk. Alleen
van de zedendelinquenten noemt een kleiner deel (18%) problemen met het werk
dan van de vermogens- (37%) en geweldsdelinquenten (46%).

4.3.2 Financiële problemen
De antwoorden op drie vragen over het inkomen (kunt u van uw inkomen rond-
komen, houdt u geld over om te sparen, heeft u schulden moeten maken) zijn in
een somscore gecombineerd. De laagst mogelijke score is 3 (geen financiële pro-
blemen: kan van het inkomen rondkomen, houdt geld over om te sparen, heeft
geen schulden moeten maken), en de hoogste is 7 (wel financiële problemen, kan
niet rondkomen, houdt geen geld over, heeft schulden moeten maken). In het Leef-
situatiesurvey antwoordt circa 12% bevestigend op de vraag of men financiële pro-
blemen heeft. In ons onderzoek heeft 26% een score van 6 of 7 (5% heeft een score
van 7), terwijl 17% van de ex-patiënten te kennen geeft niet van zijn inkomen te
kunnen rondkomen. Hoewel de gegevens ook op dit punt niet geheel vergelijkbaar
zijn, is het niet uitgesloten dat van de ex-patiënten een wat groter deel financiële
problemen heeft dan van de Nederlandse bevolking.

Tussen de verschillende categorieën ex-patiënten zijn er in dit opzicht geen noe-
menswaardige verschillen.

4.3.3 Gezondheid
In het leefsituatiesurvey komen twee vragen voor naar respectievelijk de mening
over de eigen gezondheid, en de tevredenheid daarover. Op de eerste vraag rea-
geert 22% met 'gaat wel', 'niet zo best' of 'slecht', terwijl 19% te kennen geeft 'niet
zo' of 'tamelijk tevreden' te zijn. Van de ex-patiënten heeft 41% gereageerd op de
vraag naar problemen in het voorbije jaar rond de gezondheid. Ook hier is de ver-
gelijkbaarheid niet 'hard' door de nogal ruime formulering van onze vraag naar
gezondheid, zodat niet zonder meer geconcludeerd kan worden dat van een twee
keer zo groot deel van de ex-patiënten als van de Nederlandse bevolking de
gezondheid te wensen overlaat.

Van de ex-patiënten die de kliniek met proefverlof hebben verlaten, zegt 36%
problemen te hebben gehad met de gezondheid. Bij de vanuit de kliniek overge-
plaatsten is dit deel aanmerkelijk groter (63%). Echter niet bij diegenen bij wie daar-
aan een ongeoorloofde afwezigheid voorafging (43%). Door een wat kleiner deel
van de geweldsdelinquenten (33%) wordt problemen met de gezondheid genoemd
dan van de zeden- (40%) en vermogensdelinquenten (47%).

4.3.4 Omvang van problemen
In het voorgaande zijn al enkele problemen rond bepaalde aspecten van de huidige
situatie van de ex-patiënten ter sprake gekomen. We kunnen ook alle genoemde
problemen bekijken (hebben bepaalde personen veel of weinig problemen), of de
problemen per gebied inventariseren (bezigheden, relaties, etc.).

Nemen we het totaal aantal problemen als uitgangspunt, dan blijkt van de reci-
divisten een kleiner deel (37%) geen of slechts één probleem genoemd te hebben
dan van de niet-recidivisten (48%). Een overeenkomstig verschil is te zien tussen
de destijds vanuit de kliniek overgeplaatsten (32%) en de proefverlofgangers
(50%). Ook van de na een ongeoorloofde afwezigheid overgeplaatste ex-patiënten
heeft een relatief groot deel (47%) geen of slechts één probleem genoemd. Ver-
gelijking naar het delict waarop de opname gevolgd is, laat zien dat van de ver-
mogensdelinquenten een kleiner deel (35%) geen of één probleem ter sprake heeft
gebracht dan van de gewelds- (53%) en zedendelinquenten (58%).
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Bij de indeling van de problemen naar gebieden hebben we de volgende onder-
scheiding gemaakt: bezigheden (werk, studie, hobby, vrije tijd), primaire relaties
(ouders, gezin, overige familie), secundaire relaties (collega's, vrienden, buren,
houding tegenover de omgeving), en persoonlijke problemen (houding tegenover
zichzelf, alcohol en drugs, gezondheid).

Bij de problemen met bezigheden is er enkel een verschil naar het delict waarop
de opname is gevolgd: van de zedendelinquenten heeft 86% geen problemen, ter-
wijl deze percentages voor de vermogens- en geweldsdelinquenten resp. 64 en 60
zijn.

Met de secundaire relaties heeft van de proefverlofgangers en. de na een
ongeoorloofde afwezigheid overgeplaatsten een groter deel (60%) geen problemen
dan van de uit de kliniek overgeplaatsten (40%). Ook het percentage geweldsdelin-
giuenten, dat geen problemen op dit gebied heeft is groot (72%) in vergelijking met
dat van de vermogens- (48%) en zedendelinquenten (58%). Tussen de recidivisten
en de niet-recidivisten is er geen noemenswaardig verschil.

Tussen geen van de onderscheiden categorieën ex-patiënten zijn er verschillen
in het al dan niet hebben van problemen op het gebied van de primaire relaties.

Persoonlijke problemen komen vaker voor bij de overgeplaatsten, tenminste
indien overplaatsing vanuit de kliniek plaatsvond, dan bij de proefverlofgangers:
van de eerstgenoemden heeft 68% een of meer problemen genoemd, terwijl dit
percentage bij de laatstgenoemden 46 is.

4.3.5 De beoordeling van relaties
Aan de ex-patiënten is gevraagd om zich op een vijfpunts-schaal (erg goed, goed,
gaat wel, slecht, erg slecht) uit te spreken over hun diverse relaties (partner, vader,
moeder, etc.)

Het totaal aantal relaties, dat als goed of zeer goed beoordeeld is, varieert van 0
tot 9, en had maximaal 12 kunnen zijn. Ongeveer de helft van alle ex-patiënten
beoordeelt 5 of meer relaties als goed of zeer goed. Van de ex-patiënten die vanuit
de kliniek zijn overgeplaatst, beoordeelt maar 27% 5 of meer relaties als (zeer)
goed, een klein deel in vergelijking met de proefverlofgangers (54%) en de na een
ongeoorloofde afwezigheid overgeplaatsten (46%). Tussen dé recidivisten en niet-
recidivisten, en naar delict waarop de opname gevolgd is, zijn er geen verschillen.
Ook bij groepering van de relaties naar respectievelijk eigen gezin, verdere familie,
en vrienden, buren of collega's, zijn er enkel verschillen tussen de vanuit de kliniek
overgeplaatste ex-patiënten enerzijds, en de proefverlofgangers en na een
ongeoorloofde afwezigheid overgeplaatsten anderzijds.

4.3.6 Overige aspecten
In deze paragraaf willen wij enkele belevingsaspecten bespreken, die niet zo goed
in het voorgaande zijn onder te brengen.

Allereerst het alcoholgebruik. Tussen de onderscheiden categorieën ex-patiën-
ten zijn er niet of slechts geringe verschillen; ongeveer 20% van de geïnterviewden
zegt dagelijks alcoholhoudende dranken te gebruiken. Zegt 20% van de vanuit de
kliniek overgeplaatsten dat ze problemen hebben met het gebruik van alcohol of
drugs, bij de proefverlofgangers en de na een ongeoorloofde afwezigheid overge-
plaatsten zijn deze percentages respectievelijk 7 en 9. Ook bij de recidivisten en de
vermogensdelinquenten is het percentage personen dat zegt problemen te hebben
met het gebruik van alcohol en drugs wat groter (15) dan bij de andere categorieën
ex-patiënten (circa 6).

Het aantal drugsgebruikers is klein: 7% zegt wel eens softdrugs te gebruiken, en
2% harddrugs.

Verder zijn er twee algemene tevredenheidsvragen gesteld. De eerste luidt: Hoe
gaat het met u de laatste tijd? Van degenen die gerecidiveerd hebben, heeft een
kleiner deel (61 %) op deze vraag met goed of uitstekend geantwoord dan van die-
genen die niet meer gerecidiveerd hebben (72%). Van de vanuit de kliniek overge-
plaatsten heeft ook een aanmerkelijk kleiner deel met goed of uitstekend geant-
woord (44%) dan van de na een ongeoorloofde afwezigheid overgeplaatsten (71 %)
en proefverlofgangers (78%). Vergelijkingen naar het delict waarop de opname
destijds is gevolgd, laten niet of nauwelijks verschillen zien.
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De tweede vraag luidt: Tonen andere mensen veel of weinig waardering voor wat
u doet? Van de recidivisten reageert een wat groter deel (17%) met (zeer) weinig
dan van de niet-recidivisten (7%). Ook bij de vanuit de kliniek overgeplaatsten heeft
een groter deel met (zeer) weinig geantwoord (25%) dan bij de na een ongeoor-
loofde afwezigheid overgeplaatsten (11%) en proefverlofgangers (5%). Ingedeeld
naar het delict waarop opname is gevolgd zijn er geen noemenswaardige verschil-
len tussen de ex-patiënten.

Ook met zichzelf liggen de vanuit de kliniek overgeplaatsten wat meer overhoop:
op de vraag naar problemen in 'hoe u tegen uzelf aankijkt' antwoordt 40% bevesti-
gend. Dit percentage is bij de na een ongeoorloofde afwezigheid overgeplaatsten
en proefverlofgangers lager, respectievelijk 25 en 21. Soortgelijke verschillen zijn
er ook bij de vraag naar problemen in 'hoe u tegen uw omgeving aankijkt'. Tussen
de andere categorieën ex-patiënten zijn er nauwelijks verschillen op deze twee vra-
gen.

Reactiewijzen op problemen (5)
Aan de ex-patiënten zijn 14 uitspraken voorgelegd, waarin manieren van reageren
zijn verwoord op problemen die zich voordoen. Met behulp van een factoranalyse
(principale componentenanalyse) en een clusteranalyse (elementary linkeage ana-
lysis) hebben we nagegaan welke uitspraken zinvol gegroepeerd kunnen worden.
Beide analyses leveren geen strijdige resultaten op. Wel verdeelt de factoranalyse
sommige uitspraken over meer factoren waar de clusteranalyse deze samenvoegt,
en omgekeerd. Voor cijfermatige gegevens verwijzen we naar bijlage 12.

Hier volstaan we met de uitspraken weer te geven naar de wijze waarop we ze
gegroepeerd hebben:

'hulp vragen':
-de mening van een ander vragen
-hulp in te roepen van een ander om samen tot een oplossing te komen
-te proberen alleen tot een oplossing te komen

'het er bij laten zitten':
-in de war raken
-verdriet of neerslachtigheid
-lichamelijke klachten of symptomen
-mijzelf te isoleren van anderen
-gebruik te maken van alcohol en drugs en/of medicijnen

'zelf naar een oplossing zoeken'
-logisch redeneren
-de werkelijkheid nuchter onder ogen te zien
-een nieuwe, andére oplossing te zoeken

'afreageren op anderen'
-ruzie te maken
-de schuld aan anderen te geven

Op een vijfpuntsschaal hadden de ex-patiënten aangegeven in hoeverre zij op de
desbetreffende wijze reageerden wanneer zich problemen voordeden. Per 'factor'
zijn somscores bepaald, die gedeeld zijn door het aantal uitspraken waarover
gesommeerd is. De uiteindelijke score loopt van 1 tot 5.

Uit vergelijking van deze scores blijkt, dat de geweldsdelinquenten, de proefver-
lofgangers, (in mindere mate) de na een ongeoorloofde afwezigheid overgeplaat-
sten, en de niet-recidivisten meer geneigd zijn om hulp te vragen dan de andere
categorieën ex-patiënten. De zedendelinquenten, (in mindere mate) de vermogens-
delinquenten, de vanuit de kliniek overgeplaatsten, (in mindere mate) de na een
ongeoorloofde afwezigheid overgeplaatsten, en de recidivisten, hebben meer de
neiging om het er bij te laten zitten dan de andere categorieën ex-patiënten.

Het 'zelf naar een oplossing zoeken' laat geen verschillen zien tussen de ver-
schillende categorieën ex-patiënten. Alleen de proefverlofgangers scoren in dit
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opzicht hoger.
Vooral de na een ongeoorloofde afwezigheid overgeplaatsten reageren zich

meer op anderen af. Ook de vanuit de kliniek overgeplaatsten en de vermogens-
delinquenten zijn hiertoe meer geneigd dan de andere categorieën ex-patiënten.
Tussen de recidivisten en niet-recidivisten zijn er in dit opzicht weinig of geen ver-
schillen.

Noten bij hoofdstuk 4

(1) De leefsituatie van de Nederlandse bevolking 1977, CBS,'s-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1978.

(2) Idem, p. 47. Uit de CBS-cijfers zijn de gegevens van de 17-jarigen en jonger en de 75-jarigen en ouder
weggelaten terwille van de vergelijkbaarheid. Bij de ex-patiënten zijn behalve de vrouwen ook de nog in een
inrichting verblijvenden buiten beschouwing gelaten.

(3) idem, p. 51.

(4) In het Leefsituatiesurvey wordt een percentage van 50 genoemd voor de Nederlandse bevolking.
Omdat in dat onderzoek de periode waarop de vraag betrekking heeft op drie maanden is gesteld, is
onzeker in hoeverre beiden gegevens vergelijkbaar zijn: bezoekt een groter deel van de ex-patiënten een
arts of andere medische instanties of is het verschil terug te voeren op de langere periode waarop de
gegevens in het follow-up onderzoek betrekking heeft.

(5) Deze uitspraken zijn ontleend aan de Nieuwkoopse vragenlijst, zie Werkgroep "Follow-up project the-
rapeutische gemeenschappen", C. Janzing en G. Stafleu. De structuur van de Nieuwkoopse vragenlijst,
rapport 4, z.j.
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5 Beleving en waardering van de
behandelingsperiode

5.1 Inleiding
Na in het vorige hoofdstuk aandacht besteed te hebben aan de vragen uit het inter-
view die betrekking hebben op de huidige situatie van de ex-patiënten, komen in dit
hoofdstuk de vragen aan de orde over de behandelings(periode) en wat daarmee
nauw samenhangt.

Allereerst komen de contacten aan de orde die de betrokkenen hadden bij hun
opname met verschillende personen, en de aard van de reacties van deze per-
sonen op de opname. Ook is nagegaan in hoeverre in de aard van de reacties ver-
anderingen zijn opgetreden in de loop van de behandelingsperiode. Dit onderwerp
is in de vragenlijst opgenomen vanwege het belang dat in de behandeling wordt
toegekend aan het hebben van (positieve) contacten met voor de patiënt relevante
personen buiten de kliniek: de verwachtingen van deze personen naar de patiënt
toe worden van groot belang geacht voor diens inzet voor de behandeling, en de bij-
drage daardoor aan de gewenste gedragsverandering.

Vervolgens worden enkele vragen besproken, waarin aan de ex-patiënten
gevraagd wordt naar het beeld dat ze, terugkijkend op de behandelingsperiode,
daar nu van hebben: hoe noodzakelijk achtten zij één of andere vorm van behan-
deling van zichzelf en hun medepatiënten? Zijn er in de behandeling dingen
gebeurd of geweest waar zijzelf of hun medepatiënten meer schade dan voordeel
van hebben gehad? Als men een of andere vorm van behandeling toch wel nood-
zakelijk acht, in hoeverre sloot de behandeling in de Van der Hoeven kliniek dan
aan op hun eigen problemen of die van hun medepatiënten? Als ex-patiënten naar
hun behandeling terugkijken, zijn daarin dan dingen gebeurd waarvan de betekenis
hun nu nog steeds niet duidelijk is?

In de derde plaats hebben we een aantal uitspraken over de behandeling, de kli-
niek, de stafleden en de medepatiënten aan de geïnterviewden voorgelegd die ver-
schillende aspecten van hun houding daar tegenover weergeven. In dit verband
zullen we ook de vraag bespreken naar het beeld dat de geïnterviewde heeft van
wat "de kliniek" destijds met hem wilde bereiken.

Daarna zullen we een aantal vragen bespreken die betrekking hebben op de
overgangsperiode: de praktische voorbereiding op de terugkeer naar de samen-
leving,'en de problemen waarmee men in het begin vooral heeft te kampen.

Tenslotte zullen we ingaan op de veranderingen die zich hebben voltrokken wan-
neer de periode vóór opname in de kliniek vergeleken wordt met de periode na ver-
trek daaruit. Voor een twaalftal gebieden is aan de respondenten gevraagd zich
hierover uit te spreken, alsmede over die personen of'gebeurtenissen die bij deze
veranderingen een rol hebben gespeeld.

Bij de bespreking'van de resultaten zal dezelfde lijn worden aangehouden als in
het voorgaande hoofdstuk, namelijk een onderlinge vergelijking van verschillende
categorieën van ex-patiënten.

5.2 Contacten bij de opname en tijdens het verblijf
In een aantal met elkaar samenhangende vragen is aan de respondenten gevraagd
met welke personen (ouders, broers/zusters, partner, verdere familie, vrienden) zij
bij hun opname contact hadden en wat de aard van hun reactie daarop was. Het
merendeel van de contacten heeft betrekking op de ouders, de andere mogelijk-
heden worden weinig genoemd. Het materiaal is wat problematisch omdat de cate-
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gorie "niet van toepassing" door de interviewers nogal eens is gebruikt wanneer er
met een betrekkingspersoon geen contact was dan wel de aard van de reactie
negatief. Dit terwijl deze categorie gebruikt diende te worden wanneer bijvoorbeeld
de ouders overleden waren, men geen partner had, e.d. Op grond hiervan hebben
we besloten de gegevens samen te voegen. Dit heeft geresulteerd in een score
waarin tot uiting komt in welke mate men geen positieve reacties of contacten had
bij de opname, lopend van 0 (geen contact of alleen negatieve reactie) tot 5 (relatief
veel positieve reacties).

Op overeenkomstige wijze is een score vastgesteld voor de situatie in de loop van
de behandelingsperiode. Vanwege de (scheve) vorm van beide verdelingen zijn
beide scores verder als dichotomieën gehanteerd; geen contact of alleen negatieve
reacties versus de rest. Op deze wijze ingedeeld zou 63% van de ex-patiënten bij
zijn opname geen of geen positieve contacten gehad hebben. Sommige, in aan-
vang positieve, contacten verslechteren, andere verbeteren. Houden we rekening
met deze in de loop van het verblijf optredende veranderingen, dan zou 50% noch
bij opname noch in de loop van de behandeling positieve reacties of contacten
gehad hebben.

Tussen de verschillende. categorieën van ex-patiënten zijn enkele verschillen,
welke we in de volgende tabel hebben samengevat:

Tabel 5.1: Omvang van externe contacten bij opname en tijdens het verblijf voor verschillende cate-
gorieën ex-patiënten

geen contacten of % geen contacten of
alleen negatieve alleen negatieve

reacties bij opname reacties rekening
houdend met veran-
deringen in de loop
van de behandeling

mannen 61% 48%
vrouwen 77% 63%
vermogensdelinquenten 67% 54%
geweldsdelinquenten 53% 43%
zedendelinquenten 59% 41%

overgeplaatsten 71% 67%
proefverlofgangers 57% 36%
na LOA overgeplaatsten 73% 64%
geen recidive 61% 47%

recidive 68% 56%

totaal 63% 50%

Twee zaken vallen op. Allereerst worden vrouwen, vermogensdelinquenten, (na
LOA) overgeplaatsten, en recidivisten zowel bij opname als in de loop van de
behandeling, gekenmerkt door relatief hoge percentages personen met geen of
enkel negatieve contacten, terwijl deze percentages relatief laag zijn bij respectie-
velijk de mannen, de gewelds- en zedendelinquenten, de proefverlofgangers, en de
niet-recidivisten. In de tweede plaats neemt het percentage personen met geen of
alleen negatieve contacten na verloop van tijd af voor alle categorieën ex-patiënten.
Hoewel er enige twijfels zouden kunnen zijn over de betrouwbaarheid van de
gegevens vanwege het gebruik van bepaalde antwoordcategorieën door de inter-
viewers, en vanwege de verwoording van sommige reacties in de vragen (1), is de
consistentie van de verschillen in contacten bij opname en die in de loop van het
verblijf tussen de onderscheiden categorieën ex-patiënten opvallend. Bovendien
lopen deze verschillen tussen de onderscheiden categorieën ex-patiënten parallel
aan verschillen op andere kenmerken die al eerder besproken zijn.

5.3 Terugkijken naar de behandelingsperiode (6)
In een vijftal vragen is de behandelingsperiode aan de orde gesteld. Achtereenvol-
gens werd gevraagd of
a. men van oordeel was dat medepatiënten destijds één of andere vorm van
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behandeling nodig hadden en of de behandeling.in de Van der Hoeven kliniek
aansloot op hun problemen.

b. men van oordeel was dat men zelf destijds één of andere vorm van behandeling
nodig had, en of de behandeling in de Van der Hoeven kliniek aansloot op zijn
problemen.

c. men van oordeel was dat medepatiënten tijdens de behandeling dingen hadden
meegemaakt waar men meer schade dan voordeel van had gehad.

d. men van oordeel was dat men zelf zulke dingen had meegemaakt.
e. er nu nog steeds bepaalde onduidelijkheden in de behandeling waren.

Het overgrote deel, namelijk 81%, van de geïnterviewden is van mening dat hun
medepatiënten één of andere vorm van behandeling nodig hadden. Van de vrou-
welijke patiënten is zelfs 96% deze mening toegedaan. Wel is 38% (2) van mening
dat de behandeling in het geheel niet aansloot op de problemen van hun mede-
patiënten. In dit opzicht zijn er trouwens wel verschillen tussen de verschillende
categorieën ex-patiënten:

Tabel 5.2: Percentage dat van mening is dat de behandeling niet aansloot op de problemen van hun
medepatiënten

mannen 40%
vrouwen 21%
proefverlofgangers 25%
na LOA overgeplaatsten 47%
overgeplaatsten 46%
vermogensdelinquenten 40%
geweldsdelinquenten 31%
zedendelinquenten 35%
niet-recidivisten 35%
recidivisten 42%

totaal 38%

De (na LOA) overgeplaatsten, en in mindere mate de recidivisten en vermogens-
delinquenten zijn relatief vaak van mening dat de behandeling niet aansloot op de
problemen van hun medepatiënten. De vrouwen, de proefverlofgangers, en in min-
dere mate de geweldsdelinquenten niet-recidivisten, vinden relatief weinig dat de
behandeling niet op de problemen van hun medepatiënten aansloot.

Van zichzelf vindt een kleiner deel dat men destijds een behandeling nodig had:
65%. Tussen de afzonderlijke categorieën van ex-patiënten zijn er nogal wat ver-
schillen.

Tabel 5.3: Percentage dat van mening is dat men zelf destijds een of andere vorm van behandeling
nodig had

mannen 66%
vrouwen 59%
proefverlofgangers 73%
na LOA overgeplaatsten 62%
overgeplaatsten 54%
vermogensdelinquenten 60%
geweldsdelinquenten 75%
zedendelinquenten 70%
niet-recidivisten 70%
recidivisten 59%

totaal 65%

Proefverlofgangers, geweldsdelinquenten, zedendelinquenten en niet-recidivisten
vinden relatief vaak dat ze een of andere vorm van behandeling nodig hadden. De
(na LOA) overgeplaatsten, de recidivisten en de vermogensdelinquenten vinden
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vergelijkenderwijs minder vaak dat ze behandeling nodig hadden. Is men minder
vaak van mening dat men zelf behandeling nodig had dan de medepatiënten, vaker
vindt men dat de behandeling in de Van der Hoeven kliniek niet op de eigen proble-
men aansloot dan op die van de medepatiënten: 46% is deze mening toegedaan.

Tabel 5.4: Percentage dat van mening is dat de behandeling niet op de eigen problemen aansloot

mannen
vrouwen
proefverlofgangers
na LOAovergeplaatsten
overgeplaatsten
vermogensdelinquenten
geweldsdelinquenten
zedendelinquenten
niet-recidivisten
recidivisten

totaal

46%
41%

33%

54%
61%

49%

36%

47%

36%

59%

46%

Vooral het oordeel van de (na LOA) overgeplaatsten, en in mindere mate dat van de
recidivisten en vermogens- en zedendelinquenten valt relatief vaak ongunstig uit
wat het aansluiten van de behandeling op de eigen problemen betreft. Daarente-
gen is een relatief klein deel van de proefverlofgangers, de geweldsdelinquenten
en niet-recidivisten van mening dat de behandeling niet op de eigen problemen
aansloot.

Op de vraag of medepatiënten (ook) schadelijke gevolgen van de behandeling heb-
ben ondervonden, antwoordt 44% bevestigend. Tussen de verschillende cate-
gorieën van ex-patiënten zijn de verschillen in dit opzicht betrekkelijk gering.

Van zichzelf vindt 51% dat men (ook) schadelijke gevolgen van de behandeling
heeft ondervonden. Ook hier zijn de verschillen tussen de verschillende cate-
gorieën van ex-patiënten weer betrekkelijk gering. Wel vindt een veel groter deel
van de vanuit de kliniek overgeplaatsten dat men schadelijke gevolgen heeft onder-
vonden (70%) dan van de proefverlofgangers (47%). Opvallend laag is het percen-
tage na een ongeoorloofde afwezigheid overgeplaatsten (33%) dat zegt (ook) scha-
delijke gevolgen van de behandeling te hebben ondervonden.

Tussen de meningen over de betrokkenen zelf en hun medepatiënten, zijn overi-
gens duidelijke samenhangen. Dat wil zeggen als men vindt dat men zelf behan-
deling nodig had, vindt men ook vaker dat zijn medepatiënten behandeling nodig
hadden en omgekeerd (0 = +.68); als men bij zichzelf vindt dat de behandeling
behoorlijk aansloot, vindt men dat ook vaker van de medepatiënten, en omgekeerd
(G = +.76); als men vindt dat men zelf (ook) schadelijke gevolgen heeft ondervon-
den, vindt men dat ook vaker van zijn medepatiënten, en omgekeerd (G = +.48).

Tenslotte in dit verband de vraag naar het nog steeds onduidelijk zijn van
(bepaalde) aspecten van de behandeling. Van alle geïnterviewden geeft 48% daar-
van een of meerdere voorbeelden. De verschillen tussen de verschillende cate-
gorieën van ex-patiënten zijn gering.

5.4 Uitpraken over de kliniek en het herkennen van doelstellingen van de behan-
deling
Aan de geïnterviewden ex-patiënten zijn 16 uitspraken over (de behandeling in) de
kliniek voorgelegd, bijvoorbeeld "ik werd van de sfeer agressief", "het is een
goede zaak dat je jezelf voor de behandeling in moet zetten", etc. (zie bijlage 13).
Op een vijfpuntsschaal kon men aangeven in welke mate men het met de uitspra-
ken eens was. Op deze 16 uitspraken is een principale componentenanalyse uit-
gevoerd, en een eenvoudige clusteranalyse (elementary linkage analysis), op grond
waarvan een viertal groepen van uitspraken onderscheiden kunnen worden (zie bij-
lage 13). Deze "factoren" hebben we aangeduid met
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'wantrouwen en agressie':
-ik werd van de sfeer agressief;
-als ik iets in vertrouwen aan de staf meedeelde, werd dat later in de groep
gebracht of zelfs tegen mij gebruikt;

-door het grote personeelsverloop onder de groepsleiding ontstaat er geen ver-
trouwenssfeer;

-patiënten spelen elkaar onderling uit;
-de staf speelt de patiënten tegen elkaar uit;

'op je gemak voelen':
-de sfeer in de Van der Hoeven kliniek bracht mij een gevoel van huiselijkheid bij;
-de behandeling ging helemaal voorbij aan mijn persoonlijkheid (ze trachtten mij
een nieuwe identiteit te geven);

-het personeel is in meerderheid menselijk, persoonlijk, actief en inlevend;
-er worden veel te hoge eisen aan je gesteld;

'behandelingsgerichtheid':
-het is een goede zaak dat je jezelf voor de behandeling moet'inzetten;
-in de kliniek heb je alle mogelijkheden om te ontdekken hoe je wilt leven;
-je hebt er veel te weinig mogelijkheden om jezelf te zijn;

machteloosheid':
-er zit geen enkele samenhang tussen de verschillende activiteiten, je bent met
allemaal van elkaar bestaande dingen bezig;

-je moet je blindelings aan de behandeling overgeven;
-de staf zegt wel dat ze je willen helpen maar uiteindelijk moet je alles zelf doen;
-uiteindelijk verwacht de staf alleen maar van.je dat je je aanpast.

Scores voor deze vier "factoren" hebben we verkregen door de score op de afzon-
derlijke uitspraken die tot de vier hier onderscheiden "factoren" behoren te som-
meren en vervolgens te delen door het aantal uitspraken waarover gesommeerd
was. De uiteindelijke scores lopen daarmee weer van 1 tot 5. Deze indelingen zijn
relatief, dat wil zeggen er kan mee worden nagegaan of er tussen de onderschei-
den categorieën ex-patiënten verschillen zijn. Niet geconcludeerd kan worden dat
een x-percentage ex-patiënten gekenmerkt wordt door bijvoorbeeld een 'groot'
wantrouwen.

Voor de factor "wantrouwen en agressie" heeft 44% een score van 1,2 of 3, dat
wil zeggen een relatief gering wantrouwen. Bij de proefverlofgangers (49%) en
vooral de vanuit de kliniek overgeplaatsten (62%) heeft een groter deel deze relatief
lage score, terwijl van de na ongeoorloofde afwezigheid overgeplaatsten een klei-
ner deel deze score heeft, namelijk 38%.

Ook bij de recidivisten en de vrouwelijke ex-patiënten (beiden 39%) heeft een klei-
ner deel de score 1,2 of 3, terwijl dit van de niet-recidivisten 53% is.

Op de factor "op je gemak voelen" heeft 55% de score 1,2 of 3, dat wil zeggen
voelde zich relatief op zijn/haar gemak. Tussen de verschillende categorieën zijn
betrekkelijk weinig verschillen op deze factor.

Op de factor "behandelingsgerichtheid" heeft 70% een score van 1,2 of 3, dat wil
zeggen heeft een relatief sterke behandelingsgerichtheid. Bij de overgeplaatsten is
het relatieve aantal personen met een dergelijke behandelingsgerichtheid kleiner,
namelijk 62%, terwijl bij de proefverlofgangers dit aantal groter is, namelijk 75%.
Ook bij de niet-recidivisten is dit het geval: 78% heeft een score van 1,2 of 3, terwijl
dit van de recidivisten 61% is. Naar het delict waarop de opname volgde zijn er
geen verschillen van betekenis.

Op de factor "machteloosheid" tenslotte heeft 45% een score van 1,2 of 3, dat wil
zeggen een relatief geringe mate van machteloosheid. Bij de vanuit de kliniek over-
geplaatsten (32%) en de recidivisten is dit percentage kleiner dan bij de proefverlof-
gangers (51 %), na ongeoorloofde afwezigheid overgeplaatsten (47%) en niet-reci-
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divisten (54%). In vergelijking met de vermogensdelinquenten (40%) is ook het
relatieve aantal geweldsdelinquenten hoog (53%) met een verhoudingsgewijs
geringe mate van machteloosheid. Tussen de "factoren", zoals hier onderschei-
den, zijn redelijk sterke samenhangen (3):
-hoe groter het wantrouwen hoe minder men zich op zijn gemak voelt (0 = .70);
-hoe groter het wantrouwen, des te geringer is de behandelingsinstelling (0 =

.56);
-hoe groter het wantrouwen, des te groter is de machteloosheid (Q = .60);
-hoe minder je je op je gemak voelt, des te geringer is de behandelingsinstelling
(0 = .75);

-hoe minder je je op je gemak voelt, des te groter de machteloosheid (Q = .64);
-hoe geringer de behandelingsinstelling, des te groter het wantrouwen (0 = .52);

Aan de respondent is ook gevraagd wat de Van der Hoeven kliniek volgens hen met
de behandeling trachtte te bereiken. Een achttal mogelijkheden waren in de vra-
genlijst al opgesomd (4). Een factoranalyse leverde niet een bepaalde structuur op,
dat wil zeggen alle mogelijkheden kwamen in één factor terecht. In de volgende
tabel hebben we daarom, uitgaande van alle 8 doelen voor verschillende cate-
gorieën van de ex-patiënten aangegeven hoeveel doelen door welk deel van hen
genoemd was. Hoewel bij de afzonderlijke doelen de percentages kunnen verschil-
len, waarmee ze door de verschillende categorieën ex-patiënten worden genoemd,
'komen de onderlinge verschillen tussen de categorieën met het volgende beeld
overeen:

Tabel 5.5: Aantal behandelingsdoelen genoemd door verschillende categorieën ex-patiënten

4 of minder doelen
genoemd

5 of meer doelen
genoemd

mannen 44% 56%
vrouwen 43% 57%

vermogensdelinquenten 48% 52%
geweldsdelinquenten 42% 58%
zedendelinquenten 34% 66%
overgeplaatsten 50% 50%
proefverlofgangers 33% 67%
na LOA overgeplaatsten 52% 48%
niet-recidivisten 43% 57%
recidivisten 48% 52%

totaal 44% 56%

Van de zedendelinquenten en de proefverlofgangers noemt een groter deel 5 of
meer doelen, terwijl dit van de (na LOA) overgeplaatsten, en de recidivisten en ver-
mogensdelinquenten een relatief klein deel is.

5.5 Terugkeer naar de samenleving
Het stellen van vragen over een voorbereiding op de terugkeer naar de samen-
leving en de begeleiding daarvan in de eerste periode werd alleen zinvol geacht
voor degenen, die vanuit de kliniek en met toestemming naar de samenleving
terugkeerden. Deze vraag biedt echter ook de mogelijkheid om de door de ex-
patiënten verschafte informatie over de wijze waarop hun verblijf in de kliniek was
geëindigd te vergelijken met wat daarover uit het dossiermateriaal was vastgelegd.
De overeenstemming blijkt bijzonder groot te zijn. Van de volgens de dossiergege-
vens overgeplaatste patiënten heeft 87% dit ook in het interview weergegeven, van
de met proefverlof vertrokken patiënten is dit percentage 89%, en van de na een
ongeoorloofde afwezigheid overgeplaatsten 88%.

Beperken we ons voor wat betreft de vraag naar de voorbereiding op de terugkeer
naar de samenleving tot degenen die hun verblijf met proefverlof hebben afgeslo-
ten, dan geeft 66% te kennen dat er enige vorm van voorbereiding heeft plaats-
gevonden, terwijl 34% van hen zegt dat dit niet is gebeurd. Frequent wordt het zoe-
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ken naar werk genoemd (50%), en in mindere mate het zoeken naar woonruimte
(29%), maar ook andere vormen van voorbereiding worden veelvuldig genoemd
(57%), zij het dat daarin de nodige variatie voorkomt.

Na het feitelijke vertrek zegt 80% van degenen die hun verblijf met proefverlof heb-
ben afgesloten ook verder nog begeleid te zijn, terwijl 20% van hen geen enkel con-
tact meer gehad heeft. Het overgrote deel van hen noemt de reclassering als
begeleidende instantie, namelijk.73%, terwijl stafleden van de kliniek nog door
17% van de met proefverlof vertrokken patiënten genoemd worden in het kader van
hun verdere begeleiding. Gegeven de formele gang van zaken is dit uiteraard niet
zo verwonderlijk. Van de betrokken personen acht 63% deze begeleiding over-
wegend voldoende, terwijl 21% haar onvoldoende acht. De overigen vinden niet zo
duidelijk het één of het ander.

Uit het dossieronderzoek is al gebleken dat de patiënten die aansluitend op een
vermogensdelict worden opgenomen aanmerkelijk vaker zijn overgeplaatst dan
met name de geweldsdelinquenten. Ditzelfde geldt ook voor degenen die later weer
gerecidiveerd hebben. Hiermee rekening houdend is het percentage vermogens-
delinquenten (49%) en toch ook zedendelinquenten (42%) opvallend groot in ver-
gelijking met de geweldsdelinquenten (29%) dat te kennen geeft niet op de terug-
keer te zijn voorbereid.

Ook blijken de vermogensdelinquenten (50%) de begeleiding minder vaak vol-
doende te vinden dan de gewelds- en zedendelinquenten (70%).

Verder is gevraagd of de ex-patiënten na hun vertrek nog contacten hebben onder-
houden met stafleden van de kliniek, of met zogenaamde contactgezinnen of -per-
sonen. Met stafleden heeft een groter deel van de ex-patiënten (34%) nog wel eens
contact gehad na hun vertrek uit de kliniek dan met contactgezinnen of -personen
(25%).

Relatief vaak hebben proefverlofgangers (50%) niet-recidivisten (45%) en in min-
dere mate geweldsdelinquenten (42%) en zedendelinquenten (38%) nog wel con-
tact gehad met stafleden van de kliniek of hebben dit nog.. Relatief weinig geldt dit
voor de vanuit de kliniek overgeplaatsten (20%), de na ongeoorloofde afwezigheid
overgeplaatsten (16%), en de recidivisten (18%). Ten dele geldt voor de contacten
met de contactgezinnen en -personen hetzelfde. Proefverlofgangers (34%), niet-
recidivisten (30%), vrouwen (40%) en geweldsdelinquenten (50%) hebben relatief
vaak nog wel contact gehad met hun contactgezin of -persoon, of hebben dit nog,
bij met name na ongeoorloofde afwezigheid overgeplaatsten (12%) is dit nog
slechts sporadisch het geval geweest.

Wat voor problemen komen de patiënten vooral tegen wanneer ze pas weer terug
zijn in de samenleving?

Door meer dan 30% van de ex-patiënten worden de volgende probleemgebieden
genoemd: aanpassingsproblemen (41%), relatieproblemen (35%), persoonlijk-
heidsproblemen en oppassen voor recidive (elk 33%) en huisvesting (31 %). Angst
voor herkenning, werkloosheid, verslavingsproblemen, gezondheidsproblemen of
problemen van andere aard worden minder vaak genoemd. Voor de verschillende
categorieën van ex-patiënten zijn bepaalde probleemgebieden echter meer of min-
der belangrijk.

In bijgaande grafieken hebben we dat in beeld gebracht (zie bijlage 9).

De geweldsdelinquenten noemen relatief (wat) vaker angst voor herkenning (35%),
aanpassingsproblemen (47%) en persoonlijkheidsproblemen (37%). Relatief wei-
nig. noemen zij huisvestingsproblemen (24%), werkloosheid (16%), verslavings-
problemen (8%) en het moeten oppassen voor recidive (14% N.B. het laagste per-
centage, hetgeen overigens een fraaie bevestiging vormt van het in het dossieron-
derzoek gevonden lage recidive-percentage!).

De zedendelinquenten tenslotte noemen relatief vaak het moeten oppassen voor
recidive (39%). Daarentegen noemen ze relatief weinig aanpassingsproblemen
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(31%), huisvestingsproblemen (21%), werkloosheid (22%), persoonlijkheidspro-
blemen (28%) en verslavingsproblemen (7%).

Bespreken we de problemen in hun totaliteit, gaan we na hoeveel problemen de
verschillende categorieën ex-patiënten noemen, dan blijken de recidivisten relatief
vaak meer problemen te hebben genoemd in vergelijking met de niet-recidivisten,
de (na LOA) overgeplaatste ex-patiënten relatief vaak in vergelijking met de proef-
verlofgangers, de vermogensdelinquenten relatief vaak in vergelijking met de
zeden- en geweldsdelinquenten, terwijl er tussen de mannelijke en vrouwelijke
patiënten geen verschillen zijn te constateren:

Tabel 5.6: Aantal probleemgebieden bij terugkeer naar samenleving genoemd door verschillende
categorieën ex-patiënten

2 of minder probleem-
gebieden genoemd

meer dan 2 probleem-
gebieden genoemd

mannen 52% 48%
vrouwen 52% 49%
vermogensdelinquenten 48% 52%
geweldsdelinquenten 56% 44%
zedendelinquenten 59% 41%
overgeplaatsten 41% 59%
na LOA overgeplaatsten 45% 55%
proefverlofgangers 61% 39%
niet recidiverend 58% 42%

wel recidiverend 44% 56%

totaal 52% 48%

5.6 De periode vóór en na verblijf in de kliniek vergeleken: veranderingen op een
twaalftal gebieden
Over twaalf gebieden (relaties, arbeid, etc.) is aan de ex-patiënten gevraagd of de
huidige situatie van zo'n gebied afweek van die van vóór de verblijfsperiode in de
kliniek, en of een eventuele verandering als een verbetering of verslechtering
beschouwd kan worden. Werd een verandering (hetzij verbetering, hetzij verslech-
tering) aangegeven, dan werd vervolgens gevraagd wat daarop van invloed was
geweest. Daarbij werden 10 mogelijkheden opgesomd: van elk afzonderlijk kon
worden aangegeven of die wel of niet van invloed was geweest op de verandering
(de behandeling, hulp van partner, eigen inzet, etc.). De op deze wijze verzamelde
gegevens kunnen vanuit een aantal gezichtspunten bekeken worden:
1. a Op welke gebieden worden de meeste veranderingen aangegeven (resp. ver-

beteringen of verslechteringen)?
b Hoe ligt dit voor verschillende categorieën van ex-patiënten? Verschillen deze

categorieën ook van elkaar in de mate waarin zij veranderingen (resp. verbete-
ringen en verslechteringen) weergeven?

2. a Welke personen of situaties worden vooral verantwoordelijk geacht voor de
veranderingen (resp. verbeteringen en verslechteringen)?

b Welke invloeden worden vooral van belang geacht bij bepaalde gebieden?
c Welke invloeden worden vooral van belang geacht door bepaalde categorieën

ex-patiënten?

In tabel 7 hebben we voor dè twaalf gebieden weergegeven het relatieve deel van
de geïnterviewde ex-patiënten dat te kennen heeft gegeven dat er geen verande-
ring heeft plaatsgevonden, respectievelijk een verbetering of verslechtering is
opgetreden.
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Tabel 5.7: Percentage ex-patiënten dat veranderingen, verbeteringen en verslechteringen noemt op
12 gebieden

gebied

relatie met partner
hanteren v. problemen
houding t.o.v. zichzelf
arbeidssituatie
vrijetijdsbesteding
houding t.o.v. omgeving
relatie m. vrienden
relatie m. familie
met geld omgaan
opleiding

alcohol en drugs
gezondheid

% niets veranderd') % verbeterd % verslechterd

18%( 1) 74%( 2) 7%( 5,0)
20% ( 2) 78%( 1) 2% (11,5)
27% ( 3) 68% ( 3) 5% ( 6,5)
39% ( 4) 42% ( 8) 19% ( 2,0)
40% ( 5) 55%( 4) 5% ( 6,5)
43% ( 6) 53% ( 5) 4% ( 8,5)
45%( 7) 51%( 6) 4%( 8,5)
50% ( 8) 42% ( 8) 8% ( 4,0)
57% ( 9) 42% ( 8) 2% (11,5)

59% (10) 38% (10) 3% (10,0)
63% (11) 27% (11) 10% ( 3,0)
68%(12) 8%(12) 24%( 1,0)

*) De categorie n.v.t. is in deze tabel buiten beschouwing gelaten.

De eerste vijf gebieden zijn die waarop zich de meeste veranderingen hebben vol-
trokken. Met uitzondering van de arbeidssituatie zijn dit ook de gebieden waarop
deze veranderingen het meest als verbeteringen worden beschouwd. De arbeids-
situatie is, samen met de gezondheidstoestand en het gebruik van alcohol en drugs
het gebied dat het meest genoemd wordt als verslechterd.

Hoewel er tussen de verschillende categorieën ex-patiënten grote verschillen zijn in
de percentages personen die vinden dat er op het desbetreffende gebied verbete-
ringen hebben plaatsgevonden, leiden deze verschillen maar in een beperkt aantal
gevallen tot een andere rangorde dan als hierboven.

Het hanteren van problemen, de relatie met de partner en de houding tegenover
zichzelf zijn voor alle categorieën ex-patiënten de gebieden waarop zich vooral ver-
anderingen voltrokken hebben. Ook de rangorde van deze gebieden is voor de ver-
schillende categorieën hetzelfde.

De vrijetijdsbesteding komt bij de niet-recidivisten (6e) en geweldsdelinquenten (7e)
op een wat lagere plaats. Echt opvallend in dit opzicht is echter alleen de hogere
plaats (5e) voor opleiding bij de geweldsdelinquenten.

Het aantal malen dat verslechteringen worden genoemd is kwantitatief alleen van
belang voor de drie al eerder genoemde gebieden gezondheid, arbeidssituatie en
gebruik van alcohol en drugs. De rangorde wat betreft de frequentie waarmee deze
gebieden genoemd worden als zijnde verslechterd, verschilt niet voor de verschil-
lende categorieën ex-patiënten.

Zoals reeds gezegd zijn er tussen de categorieën vaak wel grote verschillen voor
wat betreft het relatieve aantal personen dat heeft aangegeven dat er sprake is
geweest van een verandering, hetzij van positieve hetzij van negatieve aard. Om
een beeld te krijgen van de veranderingen, verbeteringen en verslechteringen die
hebben plaatsgevonden, is een veranderingsscore (respectievelijk verbeterings- en
verslechteringsscore) bepaald. Uitgaande van het aantal voor een respondent van
toepassing zijnde gebieden is een (percentage) score berekend: het aantal ver-
anderingen respectievelijk verbeteringen en verslechteringen gedeeld door het
aantal gebieden, vermenigvuldigd met 100. Deze per individu vastgestelde scores
kunnen gebruikt worden om de mate van verandering, verbetering of verslechtering
weer te geven voor de verschillende categorieën ex-patiënten. Daartoe hebben we
de scores gedichotomiseerd op de mediane waarde van de gehele groep respon-
denten.
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Tabel 5.8: Mate van veranderingen, verbetering en verslechtering op 12 gebieden voor verschillende
categorieën ex-patiënten

% met relatief
lage veranda-

ringsscore

% met relatief
lage verbete-

ringsscore

o/0 dat ook ver-
slechteringen

noemt

mannen 51% 49% 46%
vrouwen 47% 38% 44%

vermogensdelinquenten 48% 47% 49%

geweldsdelinquenten 43% 40% 36%
zedendelinquenten 62% 56% 42%

overgeplaatsten 56% 65% 65%
proefverlofgangers 43% 27% 34%
na LOA overgeplaatst 59% 52% 47%

geen recidive 43% 39% 33%
wel recidive 60% 60o/a 59%

totaal 52% 46% 48%

Relatief weinig veranderingen, zo kan uit deze tabel geconcludeerd worden, wor-
den genoemd door de zedendelinquenten, de recidivisten en de (na LOA) overge-
plaatsten. Relatief veel veranderingen zijn daarentegen gerapporteerd door de
geweldsdelinquenten, de proefverlofgangers en de niet recidivisten.

Relatief weinig verbeteringen worden genoemd door de overgeplaatsten, de reci-
divisten, de zedendelinquenten en de na LOA overgeplaatsten. De proefverlofgan-
gers, de vrouwen, de niet-recidivistén en de geweldsdelinquenten laten relatief veel
verbeteringen zien. De verslechteringen tenslotte worden met name genoemd door
de overgeplaatsten, de recidivisten en, in mindere mate, de vermogensdelinquen-
ten.

Waar worden nu die veranderingen aan toegeschreven? Als doorvraag werden,
wanneer eenmaal was aangegeven of op het desbetreffende gebied zich een ver-
betering of verslechtering had voorgedaan, een tiental mogelijkheden doorlopen
met de respondent:

Tabel 5.9: Belang van bepaalde aspecten voor verbetering en verslechtering van 12 gebieden

dat aspect noemt % dat aspect noemt
in verband met een in verband met een
verbetering op één verslechtering op

of meer gebieden, één of meer gebieden

behandeling 70% (2) 22% (1)
medepatiënten 44% (6) 10%
stafleden 64% (3) 12%
eigen inzet 92% (1) 16% (3)
hulp partner 54% (4) 7%

hulp familie 37% (8) 6%

hulp vrienden 41% (7) 6%
latere werkkring 48% (5) 12%

andere kliniek 29% (10) 12%

anders 32% (9) 20% (2)

De eigen inzet wordt door 92% van de geïnterviewden op tenminste één van de
gebieden genoemd waarop zich een verbetering heeft voltrokken. In volgorde van
belangrijkheid volgen dan "de" behandeling, bepaalde stafleden en de hulpvan de
partner. (5).

Tussen de verschillende gebieden is er verder nauwelijks enig verschil in rang-
orde van de vijf belangrijkste aspecten. Ook de verschillende categorieën ex-
patiënten ordenen de invloedsaspecten over het algemeen op overeenkomstige
wijze. De overgeplaatsten plaatsen een andere kliniek of inrichting op een hogere
plaats (4e), terwijl ook "andere" factoren bij hen een grotere rol spelen. De
geweldsdelinquenten geven de hulp van familie een hogere plaats (5e), terwijl
medepatiënten (evenals bij de overgeplaatsten) een lagere plaats krijgen (8e). De
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na een ongeoorloofde afwezigheid overgeplaatsten geven de medepatiënten daar-
entegen een hogere plaats (4e).

Slechts drie gebieden waarop verslechteringen worden aangegeven zijn van enig
belang: gezondheid, arbeidssituatie en het gebruik van alcohol en drugs. Ook
slechts drie invloedsaspecten zijn van enig belang, in die zin dat ze met enige fre-
quentie genoemd worden, namelijk de behandeling, de eigen inzet (of beter
gezegd, het ontbreken daarvan), en "andere" factoren.

Noten bij hoofdstuk 5

(1) Er liggen meerdere indelingscriteria ten grondslag aan de verschillende antwoordmogelijkheden.
Gegeven de frequentie van de antwoorden bij de verschillende antwoordmogelijkheden, en het niet con-
sequent hanteren van de categorie "niet van toepassing", is tot samenvoeging van antwoordcategorieën
overgegaan.

(2) Inclusief degenen die volgens eigen zeggen geen behandeling nodig hadden.

(3) Dit is een gevolg van de werkwijze (resultaten van factoranalyse èn ELA samen hanteren) en scorings-
procedure (geen factorscores gehanteerd). Gegeven de gevonden samenhangen is in de in hoofdstuk 6 te
bespreken analyse een score vastgesteld op basis van alle uitspraken.

(4) Te weten:
- het weer zelfstandig in de maatschappij kunnen functioneren:
het vinden van een oplossing voor mijn probleem;
bescherming van de maatschappij;
bevorderen van stabiliteit, verantwoordelijk voelen, onafhankelijkheid, e.d.;
voorkomen van recidive
achtergronden van mijn fouten leren doorzien;
contacten leren opbrengen en vasthouden;
ben er nooit achtergekomen, weet niet.

(5) Wordt de rangorde van de aspecten niet op het percentage ex-patiënten gebaseerd dat op tenminste één
gebied het desbetreffende aspect met een verbetering in verband brengt, maar op het gemiddelde van de
rangordecijfers van de aspecten voor de afzonderlijke gebieden, dan komt deze laatste rangorde overeen
met de in de tekst gepresenteerde, zij het met één verschil: de hulp van de partner komt dan op de derde
plaats.

(6) Voor een inventarisatie van reacties op de bij deze paragraaf horende 'open' vragen, zie bijlage 3.
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6 De samenhang van de gegevens

6.1 Inleiding
De voorgaande hoofdstukken zijn in belangrijke mate beschrijvend geweest,
gericht op de beantwoording van de verschillende deelvragen van de probleemstel-
ling. De gegevens over de ex-patiënten uit de dossiers en de interviews zijn
geordend naar een aantal kenmerken. Uit de dossiers zijn gegevens vastgelegd
over de sociale achtergronden, het delictverleden, enkele kenmerken van de ver-
blijfsperiode in de kliniek en over de wijze waarop het verblijf is geëindigd. Verder
ook over aard en omvang van de recidive. De interviews hebben gegevens opge-
leverd over de huidige situatie van de ex-patiënten en hun beleving daarvan, en
over hun houding ten opzichte van de kliniek en de behandeling. In dit hoofdstuk
willen we ingaan op de onderlinge samenhang tussen deze kenmerken gegeven de
centrale vraagstelling van het onderzoek. Allereerst gaat het er daarbij om of de ex-
patiënten onderscheiden kunnen worden naar de mate waarin het hun op dit
moment beter of slechter gaat. Vervolgens wordt bekeken of de ex-patiënten niet
alleen in hun huidige situatie maar ook in andere opzichten van elkaar verschillen.
Gedacht wordt dan aan de overige hierboven al genoemde kenmerken: sociale
achtergronden, delictverleden, kenmerken van het verblijf, de wijze van beëin-
diging, eventuele recidive, en de meningen over en houding ten opzichte van de kli-
niek en de behandeling.

In paragraaf 6.2 bespreken we op welke wijze we het omvangrijke onderzoeksma-
teriaal hebben teruggebracht tot een kleiner aantal indicatoren voor de genoemde
kenmerken. Paragraaf 6.3 bevat het overzicht van de samenhangen tussen deze
indicatoren.

6.2 Huidige situatie

6.2.1 Reductie van het onderzoekmateriaal
In Hoofdstuk 4 is een groot aantal kenmerken besproken die betrekking hebben op
de huidige situatie van de ex-patiënten. In twee stappen is via multivariate analy-
ses een reductie toegepast. Daarbij is gebruik gemaakt van tabellaire analyses en
van de Homals-techniek (1).

Eerst zijn de antwoorden op vragen die verschillende aspecten van eenzelfde
onderdeel van de huidige situatie betreffen gecombineerd. Daaruit resulteerden 12
variabelen (zie bijlage 14). Van deze 12 variabelen bleken er 7 onderling zo sterk
samen te hangen, dat er een totaal score opgesteld kon worden voor de huidige
situatie van de ex-patiënten (2).

Deze score is gebaseerd op:
de deelname aan het arbeidsproces
de financiële situatie
de sociale contacten
de algemene tevredenheid
het gebruik van alcohol/drugs
en een score voor de maté waarin men geneigd is het erbij te laten zitten.
Tabel 6.1 geeft de indeling op deze scores:
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Tabel 6.1: Verdeling van de scores voor de huidige situatie van de ex-patiënten

goed 23%
redelijk 27%
matig 23%
slecht 27%

totaal 100%
(n = 287)

Uit tabel 1 blijkt dat er een rangorde aangebracht kan worden in de mate waarin het
de ex-patiënten goed gaat. De indeling is relatief, dat wil zeggen gebaseerd op
onderlinge verschillen tussen de ex-patiënten. Sommigen gaat het relatief goed,
anderen gaat het relatief slecht wanneer we de ex-patiënten met elkaar vergelijken.

Het is geen indeling op grond waarvan geconcludeerd kan worden dat het een x-
aantal ex-patiënten goed of slecht gaat. Zij dient enkel om in het vervolg van dit
hoofdstuk na te kunnen gaan of bepaalde verschillen in hoe het de ex-patiënten nu
gaat, samenhangen met verschillen op andere kenmerken. Daarom ook zijn de sco-
res teruggebracht tot een vierdeling met elk een bij benadering gelijk aantal respon-
denten (3). Het hier opgemerkte is ook van toepassing op de tabellen 6.2, 6.3, 6.5,
6.7 en 6.8.

6.2.2 Meningen over en houding ten opzichte van de kliniek en de behandeling
Hier kunnen vier onderdelen worden onderscheiden:
a. veranderingen op een 12-tal aspecten;
b. de noodzaak van de behandeling en de mate waarin de behandeling aansloot op

de problemen;
c. nadelige gevolgen van de behandeling;
d. houding ten opzichte van de kliniek en de behandeling.

Veranderingen op een 12-tal aspecten.
Voor 12 aspecten van hun situatie is aan de ex-patiënten gevraagd naar eventuele
veranderingen (verbeteringen en verslechteringen) daarin wanneer de situatie nu
vergeleken wordt met die van voor de opname in de kliniek. Per respondent is een
somscore opgesteld voor de mate van verbetering die heeft plaatsgevonden. Deze
score is gecorrigeerd voor het eventueel ontbreken van waarnemingen voor
bepaalde vragen (4). De verdeling over de scores is als volgt:

Tabel 6.2: Verdeling van de scores voor mate van verbetering tussen huidige situatie en situatie vóór
opname

weinig 24%

matig 24%
redelijk 26%
veel 26%

totaal 100%
(n = 287)

Aan de vraag naar eventuele veranderingen was de vraag gekoppeld waaraan die
veranderingen konden worden toegeschreven. Analyses, waaronder Homals, wij-
zen uit dat aan de ene kant de drie mogelijkheden die betrekking hebben op de kli-
niek (stafleden, medepatiënten, de behandeling) onderling samenhangen, en aan
de andere kant de vijf mogelijkheden die niet direct op de kliniek betrekking hebben
(eigen inzet, partner, familie, vrienden, werk). Op grond daarvan zijn door middel
van somscores twee invloedsfactoren onderscheiden, een kliniekfactor en een
eigen-inzet factor. De verdeling van beide factoren is in de volgende tabel te vin-
den. Ook hier is weer van toepassing dat de indeling relatief is, dat wil zeggen
gebaseerd op onderlinge verschillen tussen de ex-patiënten.

62



Tabel.6.3: Verdeling van de scores voor de beide invloedsfactoren

Kliniekfactor Eigen inzetfactor

weinig 24% 15%
matig 12% 15%
redelijk 25% 31%

veel 35% 35%
onbekend 4% 4%

totaal 100% 100%
(n = 287) (n = 287)

Noodzaak van behandeling en aansluiting op problemen.
De antwoorden op de vragen naar de noodzaak van een behandeling en naar de
mate waarin de behandeling aansloot op (eventuele) problemen zijn samen-
gevoegd:

Tabel 6.4: Noodzaak van een behandeling en oordeel over de mate waarin deze aansloot op de pro-
blemen

had geen behandeling nodig 23%
had wet problemen, maarandere aanpak nodig/behandeling sloot volstrekt niet aan 24%
wel behandeling nodig, maar sloot slechts ten dele aan 28%
wel behandeling nodig, en slootook aan 24%
geen antwoord 1 %

totaal 100%
(n = 287)

Uit deze tabel komt naar voren dat een kwart zegt behandeling nodig te hebben
(gehad) èn behandeling gekregen te hebben die aansloot op zijn/haar problemen.
Eveneens een kwart is van mening dat men geen behandeling nodig had. En on-
geveer de helft had naar eigen zeggen wel behandeling nodig, maar de gekregen
behandeling sloot niet of slechts ten dele aan.

De vraag naar nadelige gevolgen van de behandeling is ongewijzigd in de verder
analyse meegenomen (zie hoofdstuk 5).

Houding ten opzichte van de kliniek en de behandeling
Aan de respondenten waren 16 uitspraken voorgelegd die een meer positieve of
negatieve houding ten opzichte van de kliniek en de behandeling uitdrukken. Per
respondent is een somscore opgesteld over alle 16 uitspraken gecorrigeerd voor
het eventueel ontbreken van antwoorden bij bepaalde uitspraken.

Tabel 6.5: Verdeling van de scores voor de houding ten opzichte van de kliniek en de behandeling

positief 21%
redelijk 28%
matig 23%
negatief 26%
onbekend 2%

totaal 100%
(n = 287)

6.2.3 - Problemen bij de terugkeer naar de samenleving
Eerder zijn in hoofdstuk 5 drie deelgebieden onderscheiden waarover de proble-
men die men bij terugkeer naar de samenleving heeft ondervonden zich inhoudelijk
uitstrekken. De onderlinge samenhang is echter zo groot dat voor de verdere
analyse wordt volstaan met een somscore gebaseerd op het aantal genoemde pro-
blemen.
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Tabel 6.6: Aantal genoemde problemen bij de terugkeer in de samenleving

geen of een 33%
twee of d rie 28%
vierofmeer 33%
nietvan toepassing/geèn antwoord 6%

totaal 100%
(n = 237)

6.2.4 Sociale achtergronden en delict verleden
Vier terreinen vallen hierbinnen te onderscheiden:
a. de gezinsachtergronden van de ex-patiënten;
b. de continuïteit in de opvoeding;
c. de maatschappelijke situatie van de ex-patiënten vóór opname in de kliniek;
d. voorspellende variabelen voor de recidive.

Gezinsachtergronden
De variabelen voor de gezinsachtergronden van de ex-patiënten hangen met elkaar
samen: negatieve informatie op de ene variabele gaat samen met negatieve infor-
matie op een andere variabele, en omgekeerd.

Op basis van de volgende variabelen is per individu een somscore vastgesteld:
hebben de ouders gezag over de betrokkene, of niet;
zijn er justitiële contacten of wangedrag van een of beide ouders bekend;
treden een of beide ouders al dan niet dominant op;
zijn er al dan niet uitingen gerapporteerd van warmte van de ouders;
worden de gezinsverhoudingen als harmonisch of disharmonisch beoordeeld.

De score drukte de mate uit waarin er sprake is van meer gunstige of ongunstige
gezinsachtergronden.

Tabel 6.7: Verdeling van de scores voor de mate van (on)gunstigheid van gezinsachtergronden

ongunstig 18%
matig 34%
redelijk 20%
gunstig 28%
onbekend 0%

totaal 100%
(n = 287)

Continuïteit in de opvoeding
Het inrichtingsverleden voor het 13e jaar, en de bemoeienis van derden met de
opvoeding, beide te beschouwen als indicatoren voor de mate van continuïteit in
de opvoeding, zijn als twee afzonderlijke variabelen in de analyse meegenomen
(zie hoofdstuk 2).

Maatschappelijke situatie vóór opname
Een drietal gegevens heeft betrekking op de maatschappelijke situatie van de ex-
patiënten vóór hun opname destijds in de kliniek:
het al dan niet opgenomen zijn in het arbeidsproces;
het hooguit lager onderwijs genoten hebben dan wel meer;
het niveau van het laatst uitgeoefende beroep.

Op grond van hun onderlinge samenhang zijn deze drie gegevens gecombineerd in
een score `maatschappelijke situatie'.
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Tabel 6.8: Verdeling van de scores voor de maatschappelijke situatie vóór opname

ongunstig 15%
matig 23%
redelijk 37%
gunstig 25%
onbekend 0

totaal 100%
(n = 287)

Voorspellende variabelen voor recidive
Uit de eerder besproken regressie-analyse (zie hoofdstuk 3) komen als belangrijke
voorspellende variabelen van de eventuele recidive naar voren:

de leeftijd bij het eerste justitiële contact;
- de omvang van het delictverleden (aantal sepots, aantal veroordelingen, tijd tus-

sen laatste en voorlaatste veroordeling);
het soort delict waarop de opname in de kliniek is gevolgd.

Deze drie kenmerken zijn ook in de verdere analyse betrokken.

6.2.5 Verblijf in de kliniek en wijze van beëindiging daarvan
Over deze periode zijn slechts enkele gegevens vastgelegd, zodat niet al direct een
verdere reductie nodig is. De gegevens die we over deze periode in de verdere
analyse meenemen zijn:
aantal korte ongeoorloofde afwezigheden;

- aantal lange ongeoorloofde afwezigheden;
duur van het verblijf;
aantal gepleegde delicten tijdens het verblijf;
leeftijd bij vertrek;
wijze van beëindiging van het verblijf.

Voor de frequentieverdelingen moge naar hoofdstuk 3 worden verwezen.

6.2.6 Recidive
Het al dan niet veroordeeld zijn na vertrek uit de kliniek is gecombineerd met het
aantal bekend geworden recidivedelicten. Dit resulteert inde volgende vier cate-
gorieën:

Tabel 6.9: Al dan niet recidiveren en omvang daarvan (10)

geenrecidivebekend 37%
niet veroordeeld 9a/o
wel veroordeeld 17%
(en bovendien) omvangrijke recidive 24%/a
nog niet vastte stellen • 13%

totaal 100%
(n.= 287)

Verbleven ten tijde van de materiaalverzameling nog in de kliniek.

6.3 Samenhangen
Na de reductie uit de vorige paragraaf resteren 22 variabelen. In deze paragraaf
zullen we nagaan welke samenhangen er bestaan tussen deze 22 variabelen, om
daarmee een beter zicht te krijgen op de kenmerken waarop de ex-patiënten van
elkaar verschillen al naar gelang het hun op dit moment beter of slechter gaat.
Onderstaand schema is daarbij een eerste leidraad geweest; de variabelen staan
daarin geordend naar de tijd.
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voor opname kliniek

ouderlijk gezin
inrichtingsverleden
andere opvoeders
maatschappelijke situatie
leeftijd 1 e justitiële contact
aantal veroordelingen
soort delict waarvoor

opname kliniek

verblijf kliniek en vertrek

aantal KOA
aantal LOA

duur verblijf
- aantal delicten tijdens verblijf

- leeftijd bij vertrek
-wijze van beëindiging

na vertrek uit kliniek

huidige situatie
- recidive

- problemen bij terugkeer
- mate van verandering

- aandeel kliniek
- aandeel eigen inzet

- noodzaak behandeling
- nadelige gevolgen

- houding t.a.v. kliniek/behandeling

Het functioneren van de ex-patiënten nu, afgemeten naar de huidige situatie en
naar de recidive kan op verschillende wijzen samenhangen met de andere kenmer-
ken. Nadere analyses moeten dit uitwijzen. Voor de leesbaarheid van de beschrij-
ving van de gevolgde analyseprocedures is het schema vereenvoudigd:

waarin: A = sociale achtergronden en delictverleden
B = verblijf in de kliniek en wijze van beëindiging
C = huidige situatie
D = recidive
E = mening over de kliniek en de behandeling, problemen bij terugkeer

Met nadruk willen we er op wijzen, dat de pijlen in het schema niet gezien mogen
worden als causale interpretaties van de verschillende relaties. We beogen er enkel
een ordening mee van de kenmerken langs een tijdsdimensie (17).

6.3.1 Directe relaties met de huidige situatie
De huidige situatie kan in een directe en indirecte relatie tot de overige kenmerken
staan en ditzelfde geldt voor de recidive en het oordeel over de kliniek en de behan-
deling. Eerst zullen we de directe relaties met de huidige situatie bespreken. (AC en
BC uit het schema).

Na eerst een HOMALS-analyse uitgevoerd te hebben, is van enkele variabelen de
categorie-indeling wat gewijzigd. Daarna hebben we in kruistabellen de samen-
hang bekeken tussen de achtergrondvariabelen en de mate waarin het de ex-
patiënten nu beter of slechter gaat (5).

Geconstateerd kan worden, dat er met een aantal achtergrondkenmerken sa-
menhangen bestaan. Slechts enkele samenhangen zijn echter statistisch signifi-
cant. De aard van de samenhangen duidt op een betere maatschappelijke situatie
destijds bij diegenen die het nu ook beter gaat, en omgekeerd. Wat het delict betreft
waarop destijds de opname is gevolgd, blijkt het de vermogensdelinquenten nu het
minst goed te gaan, en de zedendelinquenten het best.

Twee variabelen van de verblijfsperiode blijken samen te hangen met de huidige
situatie, namelijk de verblijfsduur en de wijze waarop het verblijf destijds geëindigd
is (6). Degenen die het nu slechter gaat worden gekenmerkt door een kortere ver-
blijfsduur. De proefverlofgangers gaat het beduidend beter dan de vanuit de kliniek
overgeplaatsten. Ten opzichte van de na een lange ongeoorloofde afwezigheid
overgeplaatsten zijn de verschillen minder groot. De leeftijd bij het verlaten van de
kliniek, de frequentie van de korte ongeoorloofde afwezigheid, en het al dan niet
gepleegd hebben van delicten tijdens het verblijf hangt niet samen met de mate
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waarin het de ex-patiënten nu beter of slechter gaat. De frequentie van de lange
ongeoorloofde afwezigheid en de huidige situatie hangen slechts zwak samen.

Samengevat zijn er alleen significante samenhangen tussen de huidige situatie
met:
de maatschappelijke situatie voor opname;
het delict waarop de opname is gevolgd;
de duur van het verblijf;
de wijze van beëindiging van het verblijf.

Als de maatschappelijke situatie ongunstiger is, men opgenomen is als gevolg van
een vermogensdelict en relatief kort in de kliniek heeft verbleven, en door over-
plaatsing de kliniek verlaten heeft, is de huidige situatie slechter.

6.3.2 Directe relaties met recidive
Voor de recidive (de lijnen AD en BD uit het schema) is ook nagegaan welke directe
relaties er bestaan met de sociale achtergronden en het delictverleden, het verblijf
in de kliniek en de wijze van beëindiging. Dan blijken er significante samenhangen
te bestaan tussen recidive en:

- het inrichtingsverleden vóór het 18e jaar;
- de maatschappelijke situatie;
- de leeftijd bij het eerste justitiële contact;
- het aantal veroordelingen;
- het delict waarop de opname is gevolgd;
- het aantal lange ongeoorloofde afwezigheden;
- het aantal delicten gepleegd tijdens de verblijfsperiode;
- de duur van het verblijf;
- de leeftijd bij het vertrek;
- de wijze van beëindiging van het verblijf.

Personen die recidiveren zijn vaker voor hun 18e jaar in inrichtingen geweest, heb-
ben vóór hun opname een ongunstiger maatschappelijke situatie, zijn jonger bij
hun eerste justitiële contact, hebben relatief veel veroordelingen achter de rug, en
hun opname is relatief vaak gevolgd op een veroordeling voor een vermogens-
delict.

Ook tijdens het verblijf hebben zij vaker delicten gepleegd, zijn vaker langdurig
ongeoorloofd afwezig geweest, zijn betrekkelijk kort in de kliniek geweest, zijn jon-
ger bij vertrek uit de kliniek, en de reden van beëindiging van het verblijf is vaak
overplaatsing. (7).

Tenslotte kan op deze plaats gewezen worden op de sterke samenhang tussen
de huidige situatie en de bekend geworden recidive (CD uit het schema): de veroor-
deelden en met name degenen met een omvangrijke recidive vinden we vooral
onder degenen die het minder goed gaat.

6.3.3 De invloed van de wijze van beëindiging van het verblijf op de directe relaties met
huidige situatie en recidive
Omdat de wijze van beëindiging van het verblijf in de kliniek sterk samenhangt met
de huidige situatie, met recidive, en ook met de overige variabelen, is nagegaan
wat er gebeurt met de relaties AC en AD wanneer daarmee rekening wordt gehou-
den: dat wil zeggen hoe zijn de relaties tussen enerzijds de sociale achtergronden,
het delictverleden en het verblijf in de kliniek, en anderzijds de huidige situatie
respectievelijk het al dan niet recidiveren apart voor de proefverlofgangers, en
apart voor de overgeplaatsten.

Dan blijkt in grote lijnen dat de samenhang tussen A en C wegvalt. Dat wil zeg-
gen, dat er van de sociale achtergronden, het delictverleden en het verblijf in de kli-
niek geen directe invloed uitgaat op de huidige situatie maar dat deze verloopt mid-
dels de wijze waarop het verblijf in de kliniek is beëindigd (proefverlof of overplaat-
sing). (15).

Wel handhaaft zich de samenhang tussen A en D: de maatschappelijke situatie en
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het delictverleden staan naast de wijze van beëindiging van het verblijf in een
directe relatie met de eventuele recidive.

Dat wil zeggen het al dan niet recidiveren hangt niet alleen samen met het over-
geplaatst zijn of het met proefverlof vertrokken zijn (12), maar ook met de mate van
(on)gunstigheid van de maatschappelijke situatie (deelname arbeidsproces, oplei-
ding, beroepsniveau) en het delictverleden (soort delict, aantal delicten, leeftijd bij
het eerste justitiële contact). (16).

Bekijken we de relatie tussen de huidige situatie en het al dan niet recidiveren
apart voor de overgeplaatsten en de proefverlofgangers, dan blijkt er binnen de
categorie overgeplaatsten geen samenhang te zijn tussen het al dan niet recidive-
ren en de huidige situatie. Bij de proefverlofgangers is er wel een samenhang: bij
degenen die het minder goed gaat vinden we meer recidivisten, en omgekeerd.
(14).

6.3.4 De relaties met het oordeel over de kliniek en de behandeling
Ook voor het oordeel over de kliniek en de behandeling, en dat over het hebben van
problemen bij de terugkeer naar de samenleving is eerst nagegaan welke directe
relaties er bestaan tussen deze en de overige variabelen (de lijnen AE, BE, CE en
DE).

Daarbij is enige selectie betracht: Bekeken is of er een samenhang is tussen het
delict waarop de opname is gevolgd, de wijze van beëindiging van het verblijf, reci-
dive en huidige situatie met de 7 variabelen die betrekking hebben op het oordeel
over de kliniek en de behandeling en problemen bij de terugkeer naar de samen-
leving (8).

Dan blijken bijna al deze 7 variabelen significant samen te hangen met:
- de wijze van beëindiging van het verblijf;
- de recidive;
- de huidige situatie.
Personen die negatiever oordelen (aandeel kliniek, aandeel eigen inzet, mate van
verbetering, noodzaak behandeling, nadelige gevolgen, houding ten opzichte van
de kliniek en de behandeling), en relatief veel problemen hadden bij de terugkeer
naar de samenleving, zijn vaker overgeplaatst dan met proefverlof vertrokken, heb-
ben vaker gerecidiveerd, en gaat het nu vaker relatief slecht.

Tenslotte hebben we, omdat de wijze van beëindiging samenhangt met de recidive
en de huidige situatie, de relaties tussen de oordeelsvragen en de recidive respec-
tievelijk de huidige situatie apart voor de proefverlofgangers en apart voor de over-
geplaatsten bekeken. De oorspronkelijke significante samenhangen van deze oor-
deelsvragen met de recidive en met de huidige situatie blijken nu vrijwel allen weg
te vallen. Dat wil zeggen: die samenhangen zijn goeddeels een gevolg van de rela-
ties van respectievelijk recidive en huidige situatie met de wijze waarop het verblijf
is geëindigd (13).

Wel zijn de samenhangen van de huidige situatie met de variabelen die betrek-
king hebben op de mate waarin deze situatie verbeterd is in vergelijking met de
periode vóór opname, en het oordeel over de mate waarin dat aan eigen inzet en
hulp uit de omgeving wordt toegeschreven, ook binnen de categorie proefverlof-
gangers en overgeplaatsten terug te vinden.

In schema kan het analysemodel, nu als volgt worden weergegeven (9).

huidige situatie

sociale achtergrond
en delictverleden

verblijf inde kliniek en
wijze van beëindiging recidive

oordeel over de
.behandeling
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Als we het voorgaande nog eens op een rij zetten, dan kunnen we het volgende
stellen:

Het is mogelijk gebleken de geïnterviewde ex-patiënten van elkaar te onderschei-
den naar de mate waarin het hun op dit moment beter of slechter gaat:
Verschillen in de mate waarin het de ex-patiënten beter of slechter gaat blijken
met verschillen in andere gegevens samen te hangen: met de sociale achtergron-
den (zij het niet zo sterk), het delict waarop opname is gevolgd (maar niet de
overige kenmerken van het delictverleden), de duur van het verblijf in de kliniek,
met houdingen en opvattingen in relatie tot de kliniek en de behandeling, en met
het al dan niet opnieuw gerecidiveerd hebben, vooral met de wijze waarop het
verblijf destijds geëindigd is;
Nadere beschouwing van deze samenhangen brengt enkele nuanceringen aan
het licht:
De huidige situatie staat nauwelijks in direct verband met de sociale achtergron-
den en het delictverleden. Bekijken we deze relaties binnen de categorieën over-
geplaatsten en de proefverlofgangers, dan zijn daar geen samenhangen meer te
constateren;
De relatie tussen de huidige situatie en het al dan niet recidiveren is bij de over-
geplaatsten indirect en kan teruggevoerd worden op de samenhang die deze bei-
de kenmerken elk afzonderlijk hebben met de wijze waarop het verblijf is geëin-
digd. Bij de proefverlofgangers is er wel ook een directe relatie tussen recidiveren
en een slechtere situatie nu (en omgekeerd). Wel dienen we ons te realiseren dat
het hier om een in kwantitatief opzicht kleine groep gaat die deze samenhang
'veroorzaakt': het merendeel van de proefverlofgangers gaat het relatief goed,
terwijl zij ook weinig recidiveren.
De relatie tussen de huidige situatie en de variabelen die betrekking hebben op
opvattingen over en houdingen ten opzichte van de kliniek en de behandeling is
terug te voeren op de samenhang van beide groepen variabelen met de wijze
waarop het verblijf is geëindigd binnen de categorieën overgeplaatsten respectie-
velijk proefverlofgangers is er tussen beide groepen gegevens geen samenhang
constateerbaar. De relaties van de huidige situatie met de variabelen die betrek-
king hebben op de mate waarin deze verbeterd is in vergelijking met die van vóór
de opname, en het oordeel over de mate waarin dat aan eigen inzet en hulp van-
uit de omgeving wordt toegeschreven, zijn wel direct. De samenhangen ertussen
blijven dan ook binnen de categorieën overgeplaatsten en proefverlofgangers
bestaan (of meten mogelijk hetzelfde?).
Binnen de categorieën overgeplaatsten en proefverlofgangers blijven de samen-
hangen gehandhaafd tussen het al dan niet recidiveren en de verschillende ken-
merken van het delictverleden. We kunnen hiervoor verder ook naar hoofdstuk 3
verwijzen, met name de daar besproken regressie-analyse, waarvan de resul-
taten in overeenstemming zijn met het hier gestelde.

Klaarblijkelijk kan de recidive in belangrijke mate begrepen worden uit het
delictverleden, en niet alleen uit verschillen in de wijze waarop het verblijf is
geëindigd.
De relaties tussen het al dan niet recidiveren enerzijds, en de verschillende varia-
belen die betrekking hebben op de veranderingsperceptie, en de houdingen en
opvattingen over de kliniek en de behandeling, zijn indirect en terug te voeren op
verschillen in de wijze waarop het verblijf in de kliniek is geëindigd, bij de over-
geplaatsten en proefverlofgangers afzonderlijk hebben we namelijk geen samen-
hangen kunnen vinden tussen deze gegevens.

De wijze waarop het verblijf in de kliniek is geëindigd, blijkt hiermee in de
analyse van groot belang te zijn (11).

- Immers, onder de proefverlofgangers vinden we meer ex-patiënten die het rela-
tief goed gaat dan onder de overgeplaatsten. Degenen die overgeplaatst zijn na
eerst uit de kliniek te zijn weggelopen, nemen daar wel een aparte plaats in: ener-
zijds.bestaan zij uit een grote groep die het relatief goed gaat - verhoudings-
gewijs eveneens als bij de proefverlofgangers - anderzijds uit een groep die het
relatief slecht gaat.

- Ook is er een duidelijke relatie met het al dan niet recidiveren. Dit recidiveren
blijkt echter daarnaast in belangrijke mate vanuit het vroegere delictgedrag
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begrepen te kunnen worden, onafhankelijk van de wijze waarop het verblijf in de
kliniek geëindigd is.
Er zijn duidelijk verschillen constateerbaar in de sociale en delictachtergronden
en in de kenmerken van de verblijfperiode tussen de proefverlofgangers en de
overgeplaatsten: Anders gezegd het al dan niet met proefverlof beëindigen van
het verblijf is niet een willekeurige uitkomst van de behandelingsperiode, maar
wordt beïnvloed door kenmerken van de sociale achtergronden en het delictver-
leden van de patiënten. Naarmate deze achtergronden ongunstiger zijn, wordt de
behandelingsperiode minder vaak met proefverlof afgesloten.
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Noten bij hoofdstuk 6

(1) Homals staat voor Homogeneous Alternating Least Squares, een verzamelnaam voor analysetech-
nieken ontwikkeld binnen de vakgroep Datatheorie van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de
Rijksuniversiteit te Leiden. "Het basisidee van deze analysetechniek is dat een variabele niet opgevat wordt
als een integraal gegeven, maar als een samenstel van meer gegevens, namelijk de categorieën van deze
variabele" (E.G.M. Nuyten-Edelbroek, Opvattingen over vroeghulp genalyseerd: een toepassing van een
Computerprogramma, WODC, 's Gravenhage, 1980). Deze brochure kan als eerste oriëntatie dienen. Uit-
gebreid wordt een en ander besproken in Albert Gifi, Niet lineaire multivariate analyse, afdeling datatheorie,
faculteit der sociale wetenschappen, Rijksuniversiteit Leiden, 1980.

(2) (Het gebruik van) gezondheid(svoorzieningen) hangt niet samen met de overige variabelen. Het heb-
ben van een gerichte vrijetijdsbesteding of het lid zijn van een vereniging hangt wel samen met de totaal-
score, draagt er zelf echter niet of nauwelijks toe bij (lage 'lading'). De drie overige variabelen zijn
gebaseerd op een factoranalyse op een aantal uitspraken waarin reactiewijzen waren verwoord op proble-
men. Behalve 'het er bij laten zitten', is er geen samenhang van deze factoren met de totaalscore noch dra-
gen zij daartoe bij (lage 'lading').

(3) In bijlage 14 is een overzicht opgenomen van de correlaties tussen de 7 variabelen waarop de score is
gebaseerd en de totaalscore. Alle samenhangen zijn significant (p<.001).Deze check op de interne consis-
tentie heeft dus een bevredigend resultaat.

(4) Zie tabel 7 van hoofdstuk 5 voor deze 12 aspecten.

(5) Voor een overzicht daarvan zie de desbetreffende tabellen in bijlage 14.

(6) Voor een overzicht daarvan zie de desbetreffende tabellen in bijlage 14.

(7) Voor een overzicht daarvan die de desbetreffende tabellen in bijlage 14.

(8) Zie paragraaf 6.2.2 en 6.2.3.

(9) Over de plaats van 'verblijf in de kliniek' in dit schema kan nog het volgende worden opgemerkt:
In dit en het voorgaande schema hebben wij de verschillende kenmerken van de verblijfperiode en de wijze
waarop het verblijf is geëindigd onder één hoofd samengenomen. In de tekst hebben we de directe samen-
hangen besproken tussen deze kenmerken en respectievelijk de wijze waarop het verblijf is geëindigd, de
recidive, en de huidige situatie. Gelet op de sterke samenhangen tussen de verblijfskenmerken en de wijze
waarop het verblijf is geëindigd, hebben we alleen deze variabele als'controlerende' variabele gebruikt.

(10) 'omvangrijk' in de laatste categorie betekent 5 of meer recidivedelicten.

(11) Voor de interpretatie van deze relatie willen we er op wijzen dat de 'wijze van beëindiging van het ver-
blijf' niet een op zichzelf staand gegeven is, maar een meer of minder geslaagde simpele indicator vormt
voor de 'uitkomst van de behandeling'. Dat daaraan wel het een en ander vooraf gaat moge bekend zijn.
We willen hiervoor verder verwijzen naar paragraaf 1.3 waarin het op de behandelingsperiode betrekking
hebbende dossiermateriaal wordt besproken.
Het zou niet juist zijn om de wijze van beëindiging als indicator te gebruiken voor de behandeling.
Wat de relatie met de huidige situatie en de behandeling betreft is het op zich denkbaar dat 'wijze van
beëindiging' in meerdere of mindere mate iets soortgelijks 'meet' als de huidige situatie, maar dan op een
eerder tijdstip.

(12) Zie verder de desbetreffende tabellen in bijlage 14.

(13) Zie verder de desbetreffende tabellen in bijlage 14.
Bij de overgeplaatsten is er wel een samenhang tussen de huidige situatie en het aantal genoemde proble-
men bij de terugkeer naar de samenleving: naarmate dit laatste vaker het geval is, is ook de huidige situatie
ongunstiger.

(14) Wel dienen we ons te realiseren dat het hier om een in kwantitatief opzicht kleine groep gaat die deze
samenhang 'teweeg brengt': het aantal recidivisten is immers bij de proefverlofgangers klein.

(15) Alleen de,situatie in het ouderlijk gezin hangt met de huidige situatie samen binnen de categorie
proefverlofgangers: als de situatie in het ouderlijk gezin gunstiger is, is ook de huidige.situatie gunstiger.

(16) Het hier getoetste model komt neer op het volgende:
(delict)verleden ---*> wijze beëindiging verblijf - - recidive, resp. huidige situatie

Gebleken is dat er wat de recidive betreft ook een rechtsstreekse lijn is met het (delict)verleden. Op zich is
het ook denkbaar dat de relatie tussen de beëindiging van het verblijf en de recidive resp. de huidige situa-
tie aan dit (delict)verleden zou zijn toe te schrijven. In schema:

(delict)verleden

wijze beëindiging verblijf

recidive, resp. huidige situatie
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Toetsing van dit model zou impliceren een afwezig zijn van samenhang tussen de wijze van beëindiging
van het verblijf en de recidive resp. huidige situatie binnen afzonderlijke categorieën van het (delict)ver-
leden. We hebben voor verschillende categorieën ex-patiënten nagegaan, d.w.z, ingedeeld naar het soort
delict waarop de opname destijd was gevolgd, of dit het geval was. Dat bleek niet het geval te zijn: ook bin-
nen de delictcategorieën vinden we sterke samenhangen tussen de wijze van beëindiging van het verblijf
en recidive resp. huidige' situatie.

(17) Voor een meer causale redenering zou een zodanige meting van de behandeling vereist zijn, dat
deze als variabelegrootheid gehanteerd zou kunnen worden. Bovendien zou meer greep moeten bestaan
op doorkruisende factoren tussen bijvoorbeeld het tijdstip waarop de behandeling beëindigd is en de hui-
dige situatie.
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Samenvatting

7.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt een samenvatting geboden van de opzet, uitvoering en uit-
komsten van het onderzoek. Daarbij is gestreefd naar een zekere mate van vol-
ledigheid, zodat ook afzonderlijke lezing van dit hoofdstuk mogelijk is.

Toch zal daarbij op een aantal plaatsen behoefte bestaan aan nadere toelichting.
Om de vindplaatsen daarvan te vergemakkelijken, is in de marge de desbetref-
fende paragraaf aangegeven. Voor de omschrijving van een aantal in het dossier-
onderzoek gebruikte begrippen willen we verwijzen naar bijlage 2.

par. 1.1 7.2 Onderzoekvragen
Tegen de achtergrond van het 25-jarig bestaan van de Van der Hoeven kliniek in
1980 is in 1975 door vertegenwoordigers van de Van der Hoeven kliniek, het
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, de Pompe kliniek en het
Stafbureau Wetenschappelijke Adviezen van de Directie TBR/R een onderzoek-
voorstel geformuleerd ter evaluatie van de behandeling zoals deze onder meer in
het kader van de maatregel TBR in de Van der Hoeven kliniek wordt gegeven. In de
tweede helft van 1976 is een begin gemaakt met de uitwerking van dit voorstel.

In het onderzoek staat centraal de vraag naar de samenhang tussen het huidig
functioneren van de ex-patiënten na hun vertrek uit de Van der Hoeven kliniek en
hun vroegere behandeling daar. De volgende deelvragen kunnen worden onder-
scheiden:
1. In welke opzichten is de patiëntenpopulatie veranderd in de loop van de be-

staansperiode van de kliniek?
a. naar de sociale achtergronden van de patiënten (ouderlijk gezin, opvoedings-

ervaringen, maatschappelijke situatie vóór opname in de kliniek);
b. naar de delictachtergronden van de patiënten (delictverleden, aard van het

delict waarop de opname is gevolgd).-
2. In welke opzichten zijn er tussen de patiënten verschillen met betrekking tot de

verblijfperiode in de kliniek?
a. naar het vóórkomen van bepaalde onregelmatigheden als delictgedrag en

ongeoorloofde afwezigheid;
b. naar de duur van het verblijf, en de wijze waarop de behandeling is geëindigd;
c. hebben zich in dit opzicht bepaalde veranderingen voorgedaan in de loop van
. de bestaansperiode van de kliniek;
d.in hoeverre corresponderen verschillen in de wijze waarop de behandeling is

geëindigd met verschillen in de sociale en delictachtergronden van de patiën-
ten.

3. Hoe is het verder gegaan met de patiënten na hun vertrek uit de kliniek?
a. naar aard en omvang van hun recidive;
b. naar hun huidig functioneren, en hun beleving daarvan (werk, inkomen, rela-

ties, vrije tijd, problemen, tevredenheid).
4. Welke verbanden. zijn er te leggen tussen het huidige functioneren en het vroe-

gere verblijf in de kliniek?
a. welke verbanden leggen de ex-patiënten zelf, hoe kijken ze op de periode in

de kliniek terug, wat is daarvan naar hun zeggen de betekenis geweest voor
hun verder leven;
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b. zoals blijkt uit empirisch vaststelbare samenhangen tussen recidivegegevens,
huidig functioneren, gegevens over de verblijfsperiode, en de'sociale en delict-
achtergronden van de ex-patiënten.

7.3 Het onderzoek
Ter beantwoording van de vragen 1, 2 en 3a is een dossieronderzoek uitgevoerd.
De gegevens voor de beantwoording van de vragen 3b en 4 zijn verkregen uit inter-
views met ex-patiënten,

par. 1.2.1 7.3.1 Het dossieronderzoek
Voor dit onderdeel is gebruik gemaakt van het in de kliniek aanwezige dossiermate-
riaal, en van bij de griffies opgevraagde uittreksels uit de Justitiële Documentatie.
Bij het vastleggen van gegevens over het delictverleden (leeftijd waarop voor het
eerst met justitie in aanraking gekomen, aantal delicten en hun afdoening, soort
delicten), eventuele delicten tijdens het verblijf in de kliniek, en de recidive (aantal
en hun afdoening, soort delicten) is de zogeheten `kantongerechtscriminaliteit'
(overt redingen) buiten beschouwing gelaten: we hebben ons dus beperkt tot de
misdrijven.

Uit de in de kliniek aanwezige dossiers zijn gegevens vastgelegd over:
- de achtergronden van de (ex-)patiënten hun ouderlijk gezin, (dis)continuiteit in

de opvoeding, maatschappelijke situatie vlak voor de vrijheidsbeneming);
- verblijf in de kliniek (duur, ongeoorloofde afwezigheid, wijze waarop het verblijf

is geëindigd).
De dossierstudie heeft betrekking op alle vanaf de opening van de kliniek in januari
1955 tot en met 1977 opgenomen patiënten (n = 627). Geen uittreksel uit de Justi-
tiële Documentatie kon verkregen worden van 41 (ex)patiënten (n= 586). Bij het
opvragen van de uittreksels hadden 517 patiënten de kliniek verlaten, en van 368
was dat tenminste 5 jaar geleden.

par. 1.2.2 7.3.2 Het interviewonderzoek
In de vragenlijst (zie bijlage) kunnen de volgende onderwerpen onderscheiden wor-
den:
- feitelijke informatie over de huidige situatie van de ex-patiënten (deelname aan het
arbeidsproces, financiële situatie, gezondheid, woonsituatie, sociale betrekkin-
gen, vrijetijdsbesteding, gebruik van alcohol en drugs);

- beleving en waardering van de huidige situatie (problemen en reactiewijzen
daarop, beleving van relaties, meer algemene welzijns-/tevredenheidsvragen);

- veranderingen op de zojuist genoemde gebieden in vergelijking met de situatie
vóór opname in de kliniek, en mogelijke invloeden op het veranderde;

- vragen die rechtstreeks betrekking hebben op de behandeling (noodzaak van
behandeling of onderdelen daarvan, aansluiten van behandeling op problemen,
niet begrijpen van de behandeling of onderdelen daarvan;

- uitspraken over de gang van zaken in de kliniek, kenmerken van de behandeling,
verwachtingen van de behandelaars, etc.;

- reacties vanuit de omgeving op opname en verblijf;
- overgang van verblijf in de inrichting naar de samenleving terug.

Van 466 vertrokken ex-patiënten hebben we een adres kunnen vaststellen. Hiervan
zijn er 331 uiteindelijk geïnterviewd. Over 44 in de proeffase gerealiseerde inter-
views is voor dé begeleidingscommissie door het instituut vor Sociale Kommuni-
katie (I.S.K.) een hoofdlijnenrapport vervaardigd. Op de 287 in het hoofdonderzoek
gerealiseerde interviews is het eindrapport gebaseerd. Op basis van de uitkomsten
van de in de proeffase gerealiseerde interviews is de vragenlijst voor het hoofdon-
derzoek aangepast.

In vergelijking met de totale populatie is er bij de geïnterviewden een lichte over-
vertegenwoordiging van de proefverlofgangers, de bij opname 23-26 jarigen, en de
in de periode 1963/1969 opgenomen patiënten. Van meer belang voor mogelijke
vertekeningen is de groep weigeraars, omdat voor een belangrijk deel hun over-
wegingen om niet mee te werken duiden op een weinig positieve reactie op de kli-
niek en/of de behandeling.
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In opzet en uitvoering van het interviewonderzoek is er naar gestreefd de aantas-
ting van de persoonlijke levenssfeer en andere mogelijke nadelige gevolgen van de
benadering en interviewing tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Daartoe
zijn waarborgen gegeven, en is een zorgvuldige werkwijze gevolgd, waaronder ook
is te rekenen een grondige voorbereiding van de interviewers. Volledige uitsluiting
van alle risico's is alleen mogelijk door dit soort onderzoek achterwege gelaten:
voor de begeleidingscommissie is doorslaggevend voor de gemaakte keuze
geweest de uitkomst van de afweging van de mate waarin inbreuk wordt gemaakt
op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen en het belang dat aan de te ver-
wachten uitkomsten van het onderzoek kan worden toegekend.

par. 2.2

par. 2.3

7.4 Uitkomsten van het onderzoek

7.4.1 Veranderingen in de patiëntenpopulatie
Achtergronden
De dossiers, waaruit de gegevens verzameld zijn, zijn vaak onvolledig en onver-
gelijkbaar samengesteld. Vooral bij de gezinsachtergronden van de patiënten kon
daarom in veel gevallen niet worden vastgesteld welke waarde de betrokken ken-
merken hadden voor de patiënten. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de nauwkeu-
righeid van het beeld van de achtergronden van de patiënten.
Uit de beschikbare gegevens komt een weinig gunstig beeld naar voren van de
gezinsachtergronden. Op zich is dit niet zo verwonderlijk gelet op de aanleiding van
waaruit de rapporten geschreven worden, het gepleegd hebben van een misdrijf. In
de over het ouderlijk gezin verzamelde gegevens hebben we weinig verschuivingen
kunnen constateren tussen 1955 en 1977. Slechts één kenmerk springt er wat uit:
een toename van het aantal ouders over wie in de rapporten melding wordt
gemaakt van maatschappelijk wangedrag (openbare dronkenschap, prostitutie,
etc.) of contacten met justitiële instanties in verband met gepleegde delicten. Door
het ontbreken van informatie is moeilijk te zeggen of de gezinsachtergronden van
de ex-patiënten ongunstiger zijn geweest dan (van bepaalde delen) van de Neder-
landse bevolking. Wel blijken van de patiëntenpopulatie tweemaal zoveel vaders tot
de ongeschoolde arbeiders te behoren als waartoe de mannelijke Nederlandse
beroepsbevolking behoort (21 tegen 11 %).
De continuïteit in de opvoedingssituatie is vaak gering geweest, bijvoorbeeld omdat
meerdere personen als vader- of moederfiguur gefungeerd hebben. Vooral echter
door uithuisplaatsingen in inrichtingen: 60% van de patiënten is voor zijn 18e jaar in
een inrichting geplaatst geweest, en daarvan weer 40% gedurende tenminste 3
jaar.
Een groter deel van de ex-patiënten dan van de Nederlandse bevolking heeft hoog-
uit lager onderwijs genoten (37 tegen 27%). Driekwart van de ex-patiënten ver-
richtte voor opname ongeschoolde arbeid, ruim het dubbele in vergelijking met wat
gevonden wordt in overeenkomstige leeftijdscategorieën van de Nederlandse
bevolking. Circa 10% was werkloos, ook het dubbele van wat in genoemde periode
1955-1977 gangbaar was bij de Nederlandse bevolking. Een aanmerkelijk groter
aantal ex-patiënten was bij opname in de kliniek nog nooit getrouwd geweest in ver-
gelijking met overeenkomstige leeftijdscategorieën van de Nederlandse bevolking.'

Delict verleden
Zowel het eerste justitiële contact, als de oplegging van de maatregel TBR als de
opname in de kliniek vindt bij de patiënten op steeds jeugdiger leeftijd plaats.
Vooral bij de na 1974,opgenomen patiënten is deze daling zeer sterk.
Van een toenemend aantal patiënten bestaat het delictverleden uit delicten van een
ook gewelddadig karakter. Dit uit zich ook in het soort delict bij het eerste justitiële
contact en dat waarop de opname in de kliniek is gevolgd. Het percentage patiën-
ten dat is opgenomen naar aanleiding van een vermogensdelict is teruggelopen
van 75% in 1955/1956 tot 38% van de in de jaren 1975/1977 opgenomen patiënten.
Bovendien heeft slechts 2% van de in 1955/1956 voor een vermogensdelict opge-
nomen patiënten geweld tegen personen gebruikt. Van de in 1975/1977 voor een
vermogensdelict opgenomen patiënten is dit een kwart. Het percentage patiënten
opgenomen naar aanleiding van een geweldsdelict is gestegen van 8% in
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1955/1956 tot 42% in 197511977. De delicten van de in 1975/1977 naar aanleiding
van een zedendelict opgenomen patiënten (16%) betreffen nagenoeg alle aanran-
ding en verkrachting, terwijl het in vroeger jaren betrekkelijk vaak om ontucht met
minderjarigen ging.

Ook de heterogeniteit van het delictverleden is toegenomen. Van de in
1955/1956 opgenomen patiënten had 69% vóór opname delicten gepleegd die tot
één soort behoren (hetzij vermogensdelicten, hetzij zedendelicten, hetzij gewelds-
delicten; zie bijlage 2 voor een overzicht van de delicten die tot elk van deze cate-
gorieën zijn gerekend). Bij de in 1975/1977 opgenomen patiënten is dit percentage
gedaald tot 32.
Er valt in de afdoening van de voor opname gepleegde delicten een sterke afname
te constateren in de toepassing van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen,
en een overeenkomstige toename van het aantal contacten waarin het niet tot een
veroordeling komt (sepot, etc.).
Bovengenoemde ontwikkelingen zeggen weinig over de criminaliteitsontwikkeling
als zodanig, maar veel meer over veranderende opvattingen over de toepassing
van de maatregel TBR bij de Rechterlijke Macht. Deze gaat duidelijk selectiever te
werk: wanneer er geen geweld tegen personen, is gebruikt (vermogensdelicten,
veel gevallen van ontucht met minderjarigen), is de neiging om de maatregel TBR
te vorderen of op te leggen niet meer zo groot.

par. 2.4.1 Mannelijke en vrouwelijke patiënten
Zijn er weinig verschillen tussen de mannelijke en vrouwelijke patiënten in hun
sociale achtergronden, in het delictverleden komen de volgende verschillen naar
voren. De mannelijke patiënten zijn jonger bij het eerste justitiële contact. Relatief
vaak is dit eerste delict bij hen diefstal door middel van braak. De vrouwelijke
patiënten hebben vaker vermogensdelicten als verduistering of oplichting
gepleegd. Hun eerste delict is overigens in vergelijking met de mannelijke patiën-
ten vaak een geweldsdelict. Dikwijls zijn zij opgenomen op basis van hun eerste
veroordeling: 44% tegen 11% van de mannelijke patiënten. Ook ligt het totaal aan-
tal delicten voor opname gepleegd en het totaal aantal veroordelingen bij de vrou-
welijke patiënten lager. Verder zijn ze ouder bij de oplegging van de maatregel
TBR. Hierbij willen we nog opmerken dat met uitzondering van één geval zeden-
delicten alleen bij de mannelijke patiënten voorkomen op de uittreksels uit de Justi-
tiële Documentatie.

Typen delinquenten
Afhankelijk van het delict waarop de opname is gevolgd wordt in dit rapport een
patiënt aangeduid als een vermogens-, gewelds- of zedendelinquent. (Zie bijlage 2
voor een overzicht van de delicten die tot eik van deze categorieën zijn gerekend).

In de (sociale) achtergronden verschillen de typen delinquenten in met name de
volgende opzichten van elkaar. De vermogensdelinquenten hebben vaker een deel
van hun jeugd in een inrichting doorgebracht, en hadden bij hun vrijheidsbeneming
vaker geen vaste woon- of verblijfplaats. Verder hadden zij minder vaak nog contact
met het ouderlijk gezin. Ook hebben zij een erg onregelmatig arbeidsverleden. Zij
zijn het minst opgenomen in het arbeidsproces en verkrijgen hun inkomen veelal
dan ook uit `dubieuze praktijken' (bijvoorbeeld: diefstal, heling). De zedendelin-
quenten zijn het meest frequent in het arbeidsproces opgenomen. Zij wonen verder
relatief vaak nog in het ouderlijk gezin, en hebben vaker geen vrienden. De
geweldsdelinquenten hebben vaker een eigen gezin. In hun jeugd hadden zij nogal
eens een bijzondere plaats in het. ouderlijk gezin (bijvoorbeeld zondebok).

In het delictverleden valt allereerst de overeenkomst op tussen het delict waarop
de opname is gevolgd en het delict bij het eerste justitiële contact: voor alle drie
categorieën geldt dat ook het eerste delict-relatief vaak een soortgelijk delict was.
Bij de geweldsdelinquenten moet hierbij wel worden aangetekend dat ruim een-
derde niet eerder veroordeeld is geweest. De vermogensdelinquenten hebben ver-
reweg de meeste delicten gepleegd, en hebben de meeste veroordelingen achter
de rug.

Verder zijn zij jonger bij het opleggen van de maatregel TBR. In de leeftijd bij
opname valt op dat de zedendelinquenten en de geweldsdelinquenten ofwel relatief
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jong ofwel relatief oud zijn.

par. 3.2 7.4.2 Kenmerken van de verblijfperiode
Ongeveer eenderde van de patiënten heeft in de periode van zijn verblijf in de kli-
niek (tijdens een ongeoorloofde afwezigheid) een of meer delicten gepleegd. Van
de vermogensdelinquenten is dit een wat groter deel (40%) dan van de gewelds-
delinquenten (20%), terwijl de zedendelinquenten in dit opzicht een tussenpositie
innemen.

Vanaf 1970 valt een toename te constateren van het aantal gewelddadige delic-
ten: heeft van de patiënten opgenomen vóór 1970 3% een of meer gewelddadige
delicten gepleegd, bij 13% van de patiënten uit 1970/1974 is dit het geval. Het gaat
daarbij wel om absoluut gezien betrekkelijk kleine aantallen, zodat vergaande con-
clusies nog moeilijk zijn te trekken. Het ligt voor de hand deze toename in verband
te brengen met het toegenomen aantal geweldsdelinquenten in de populatie.
Driekwart van de patiënten is tenminste eenmaal langer dan één kliniekdag
ongeoorloofd afwezig geweest (zie bijlage voor een omschrijving van dit begrip).
Vermogensdelinquenten zijn vaker langer dan een kliniekdag afwezig, terwijl ook
de totale duur van hun ongeoorloofde afwezigheid langer is dan die van de beide
andere typen delinquenten.

Wel is het waarschijnlijk dat bij ongeoorloofde afwezigheid van vermogensdelin-
quenten de opsporingsactiviteiten geringer zijn.
De duur van de behandeling is in de loop der jaren korter geworden. Vooral in de
extreem lange verblijfsduren kan een duidelijke afname geconstateerd worden. Is
van de patiënten uit 1955/1956 en 1957/1962 die met proefverlof zijn weggegaan
respectievelijk 24 en 38% tussen de 6 en 10 jaar in behandeling geweest, voor de
met proefverlof vertrokken patiënten uit 1963/1969 en 1970/1974 zijn deze percen-
tages gedaald tot respectievelijk 13 en 4%. Ook voor de overgeplaatsten is de ver-
blijfsduur korter geworden. Na 1962 neemt het percentage personen van de over-
geplaatsten bij wie dat binnen één jaar gebeurt toe van 40 tot 60%, terwijl het per-
centage personen dat pas na eenverblijfsduur van tenminste vijf jaar worden over-
geplaatst, van de overgeplaatste patiënten uit 1955/1956 nog 10%, tot 0 geredu-
ceerd is bij de patiënten uit 1970/1974.
Van proefverlofgangers is de verblijfsduur langer dan van de overgeplaatsten. Ook
tussen de typen delinquenten zijn er verschillen in verblijfsduur. Voor een deel han-
gen die samen met verschillen in de wijze waarop het verblijf wordt afgesloten: van
de vermogensdelinquenten heeft 30% zijn behandeling in de kliniek met proefver-
lof afgesloten, terwijl dat bij bijna 60% van de zeden- en geweldsdelinquenten het
geval is. Over het algemeen is dan ook de verblijfsduur van de zeden- en gewelds-
delinquenten langer dan van de vermogensdelinquenten. Maar als de gewelds-
delinquenten worden overgeplaatst, wat bij hen minder vaak voorkomt dan bij de
zeden- en vermogensdelinquenten, gebeurt dit sneller dan bij de beide andere
typen delinquenten. Als de zedendelinquenten worden overgeplaatst, wat bij hen
vaker gebeurt dan bij de geweldsdelinquenten maar minder vaak dan bij de ver-
mogensdelinquenten, gebeurt dit relatief laat in vergelijking met de beide andere
typen delinquenten. Bij 20% van de uiteindelijk overgeplaatste zedendelinquenten
duurde het zelfs langer dan vijf jaar.
Ook met het delictverleden hangt de wijze van beëindiging samen. Vóór hun
opname hebben de proefverlofgangers in vergelijking met de overgeplaatsten dui-
delijk minder delicten gepleegd, en het eerste justitiële contact vond veelal op
latere leeftijd plaats. De samenhang met het soort delict waarop de opname is
gevolgd hebben we al aangegeven.
Nog in andere opzichten is de voorgeschiedenis van de proefverlofgangers minder
ongunstig: hun opleidingsniveau ligt veelal wat hoger, terwijl zij ook vaker vóór hun
opname aan het arbeidsproces deelnamen.
Na 1962 is het aantal patiënten dat de kliniek met proefverlof heeft verlaten geste-
gen, terwijl het aantal patiënten dat naar een andere inrichting wordt overgeplaatst
is teruggelopen. Andere veranderingen in de beëindiging van het verblijf betreffen
een toename van het aantal niet-verlengingen tegen het advies van de kliniek in, en
een toename van aan een maximumduur gebonden verblijven (vooral als gevolg
van een stijging in het aantal jongeren met een jeugdmaatregel).
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par. 3.3 7.4.3 Aard en omvang van de recidive
Alle in deze paragraaf genoemde cijfers hebben betrekking op diegenen die ten-
minste vijfjaar uit de kliniek zijn.
Naar de wijze waarop het verblijf in de kliniek is beëindigd, treden grote verschillen
op in recidive-percentages: van de overgeplaatsten is 70% tenminste éénmaal
opnieuw veroordeeld, terwijl dit percentage bij de proefverlofgangers slechts 31
bedraagt.

Bekijken we deze percentages naar de verschillende periodes dan hebben we
een nogal regelmatige verhouding kunnen constateren tussen die van de proefver-
lofgangers en de overgeplaatsten.
Worden de ex-patiënten onderscheiden naar soort delict dat de directe aanleiding
heeft gevormd voor de opname, dan blijkt de recidive voor de op deze wijze onder-
scheiden categorieën nogal uiteen te lopen: van de geweldsdelinquenten ligt de
recidive (21 %) in zijn totaliteit beduidend lager dan die van de vermogens- (60%) en
zedendelinquenten (48%).
Voor de overgeplaatste vermogensdelinquenten bedraagt het recidive percentage
73 en voor de overgeplaatste zedendelinquenten is dit 69.

Voor de vermogens- en zedendelinquenten die met proefverlof zijn vertrokken,
zijn deze percentages respectievelijk 35 en 30. Het aantal geweldsdelinquenten dat
op het moment van de gegevensverzameling tenminste vijf jaar uit de kliniek was, is
te klein om zinvol te kunnen uitsplitsen naar proefverlof en overplaatsing.
Voor de totale groep is een recidivepercentage gevonden van 52. Het percentage
recidivisten is gedurende de verslagperiode gedaald van 62 in de periode
1955/1956 naar 31 in de periode 1970/1974. Dit laatste percentage is echter
gebaseerd op nog slechts 13 personen, zodat de beoordeling van de recidive van
de vanaf 1970 opgenomen patiënten problematisch is: in de daaraan voorafgaande
periode 1963/1969 bedraagt de recidive 48%. Het is niet duidelijk of en in hoeverre
deze daling in recidive duidt op een toename van de effectiviteit van de behan-
deling. Dit in verband met verschuivingen in de patiëntenpopulatie op kenmerken
die een samenhang vertonen met recidive. Het is raadzaam daarop in de toekomst
te controleren met daartoe geëigende analysetechnieken. Nu was dit niet of nau-
welijks mogelijk, omdat bepaalde verschuivingen zich met name hebben voor-
gedaan in de periode waarvoor we nog geen betrouwbare recidivecijfers voorhan-
den hebben, en ook het aantal eenheden wel eens te klein was om bepaalde onder-
scheidingen te kunnen maken.

Zo zal zeker gecontroleerd moeten worden op de invloed van de sterke toename
van het aantal patiënten dat vóór de opname geweldsdelicten heeft gepleegd, de
invloed van de verlaging in de leeftijd waarop de patiënten voor het eerst met justi-
tie in aanraking zijn gekomen en van de toename van het aantal proefverlofgangers
in de patiëntenpopulaties.
Wat de omvang van de recidive betreft kan er op worden gewezen, dat het aantal
delicten van de ex-patiënten na vertrek kleiner is dan voor de opname in de kliniek.
Eenderde van de ex-patiënten heeft na vertrek evenveel delicten gepleegd als voor
opname: het merendeel heeft dus geen of een geringer aantal delicten gepleegd na
vertrek in vergelijking met de periode voor opname. Dit ligt overigens voor verschil-
lende leeftijdscategorieën anders, bijvoorbeeld bij de jongeren tot 26 jaar heeft de
helft na vertrek evenveel delicten gepleegd als voor de opname. Bij de ouderen
daalt dit percentage, en bij hen die 35 jaar of ouder zijn is het nog geen 20.
Wat de aard van de recidivedelicten betreft blijkt 44% van de ex-patiënten met
(een) even ernstig(e) of ernstiger delict(en) te hebben gerecidiveerd in vergelijking
met het delict dat de directe aanleiding is geweest voor de opname: 56% heeft dus
niet of met minder ernstige delicten gerecidiveerd.
Het was mogelijk van belang geweest om de snelheid waarmee ex-patiënten vóór
de opname recidiveerden te vergelijken met de recidiveersnelheid na vertrek. Met
de door ons verzamelde gegevens was dit niet mogelijk. Wel kunnen we het ver-
schil in snelheid vermelden. waarmee met de verschillende delictsoorten wordt
gerecidiveerd. Geldt voor het eerst gepleegde vermogensdelict dat 83% daarvan
binnen vijf jaar na vertrek uit de kliniek werd gepleegd, voor de geweld- en zeden-
delicten zijn deze percentages respectievelijk 55 en 66.
Tenslotte willen we wat de recidive betreft nog wijzen op de zekere. mate van voor-
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spelbaarheid ervan, zoals die blijkt uit de resultaten van een uitgevoerde regressie-
analyse. De aard van de variabelen die op grond van deze analyse een voorspel-
lende waarde hebben (leeftijd waarop het eerste justitiële contact plaatsvond, totaal
aantal veroordelingen vóór opname, het al dan niet door overplaatsing beëindigen
van het verblijf, het overwegend gepleegd hebben van vermogensdelicten, in min-
dere mate zedendelicten) maken het aannemelijk dat bij patiënten met een
bepaalde kenmerken (Jong, vermogensdelinquenten) tot op dit moment de moge-
lijkheden van (gedwongen) behandeling voorzover het de verdere voorkoming van
delictgedrag betreft, beperkter zijn geweest dan bij patiënten die die kenmerken
niet hebben (oud, geweldsdelinquent).

hfdst. 4 7.4.4 De huidige situatie van de ex-patiënten
In hoofdstuk 6 is het grote belang tot uiting gekomen van de wijze waarop het ver-
blijf in de kliniek is geëindigd voor het optreden van verschillen in de huidige situa-
tie.'Bij het samenvatten van de gegevens houden we hiermee rekening.
Vergeleken met de Nederlandse bevolking (Leefsituatiesurvey van het CBS) is bij
de ex-patiënten het percentage werklozen en arbeidsongeschikten beduidend gro-
ter: werkloos respectievelijk 2 en 12%, arbeidsongeschikt respectievelijk 5 en 27%
(de cijfers hebben betrekking op de jaren 1979/1980). In beide populaties zijn er
samenhangen met de leeftijd: de jongeren zijn werkloos en de ouderen arbeidson-
geschikt. (1) Van de proefverlofgangers neemt een tweemaal zo groot deel (63%)
aan het arbeidsproces deel als van de uit de kliniek overgeplaatsten (30%), terwijl
van de na een ongeoorloofde afwezigheid overgeplaatsten eveneens een relatief
groot deel (54%) aan het arbeidsproces deelneemt. Omgekeerd is vooral het per-
centage arbeidsongeschikten bij de vanuit de kliniek overgeplaatsten (55%) aan-
merkelijk groter dan bij de na een ongeoorloofde afwezigheid overgeplaatsten
(24%) en proefverlofgangers (15°l0).
Tussen proefverlofgangers en overgeplaatsten zijn geen grote verschillen in inko-
mensniveau. Wel ligt dat van de ex-patiënten in zijn geheel wat lager dan dat van de
Nederlandse bevolking.
Tussen proefverlofgangers en overgeplaatsten zijn er niet of nauwelijks verschillen
in het gebruik van medische voorzieningen (huisarts, etc.) en medicijnen.
In vergelijking met de Nederlandse bevolking is een aanmerkelijk kleiner deel van
de ex-patiënten gehuwd (driekwart tegen de helft). Bijgevolg is het percentage niet
gehuwden en gescheiden (levende) personen bij de laatsten groter. Bij de vanuit de
kliniek overgeplaatsten is het percentage gehuwden (35%) beduidend lager dan bij
de proefverlofgangers en de na een ongeoorloofde afwezigheid overgeplaatsten
(respectievelijk 54 en 52%).

par. 4.3 Zegt van de overgeplaatsten een groter deel (20%) zijn dagelijkse bezigheden met
(heel) weinig plezier te doen, slechts 3% van de proefverlofgangers zegt dit. Van de
overgeplaatsten antwoordt ook een kleiner deel (44%) met goed of uitstekend op de
vraag hoe het op dit moment gaat dan de na een ongeoorloofde afwezigheid over-
geplaatsten (71 %) of proefverlofgangers (78%). Verder reageert een groter deel
van de overgeplaatsten (25%) op de vraag of andere mensen veel of weinig waar-
dering tonen voor wat ze doen met ('zeer weinig') dan van de na een ongeoorloofde
afwezigheid overgeplaatsten (11 %) en proefverlofgangers (5°!0).
Net zo min als er opvallende verschillen zijn in de inkomenssituatie tussen de over-
geplaatsten en proefverlofgangers zijn er verschillen wat betreft het hebben van
financiële problemen.
Van de ex-patiënten die de kliniek met proefverlof hebben verlaten, zegt 64% in het
voorbije jaar geen problemen met de gezondheid te hebben gehad. Bij de vanuit de
kliniek overgeplaatsten is dit deel aanmerkelijk kleiner (37%). Echter niet bij hen bij
wie daaraan een ongeoorloofde afwezigheid voorafging (57%).
Relatief meer overgeplaatsten (54%) hebben een lage score wat de aard en,
omvang van hun sociale contacten betreft dan zij die de kliniek met proefverlof heb-
ben verlaten (39%).
Van de na een ongeoorloofde afwezigheid overgeplaatsten (47%) en de proefver-
lofgangers (50%) heeft een groter deel geen of slechts één probleem aangegeven
uit een lijst van 12 problemen (werk, relaties, gezondheid, etc.) dan van de van uit
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de kliniek overgeplaatsten (32%).
Van de vanuit de kliniek overgeplaatste ex-patiënten beoordeelt 27% vijf of meer
relaties als (zeer) goed uit een maximum van 12, een klein deel in vergelijking met
de proefverlofgangers (54%) en de na een ongeoorloofde afwezigheid overgeplaat-
sten (46%).
Van de vanuit de kliniek overgeplaatsten zegt 20% problemen te hebben met het
gebruik van alcohol of drugs, terwijl dit percentage bij de proefverlofgangers en de
na een ongeoorloofde afwezigheid overgeplaatsten respectievelijk 7 en 9 bedraagt.
Ook liggen eerstgenoemden meer met zichzelf overhoop: op de vraag naar proble-
men in `hoe u tegen uzelf aankijkt' antwoordt 40% bevestigend. Bij de na een
ongeoorloofde afwezigheid overgeplaatsten en de proefverlofgangers bedragen
deze percentages respectievelijk 25 en 21.

par. 5.3 7.4.5 Opvattingen over en houding ten opzichte van de kliniek en de behandeling.
Grote verschillen zijn er in de opvattingen over de noodzaak destijds van een
behandeling, en in hoeverre die behandeling aansloot op eventuele problemen.
Van de vanuit de kliniek overgeplaatsten is 46% van mening dat men destijds geen
behandeling nodig had, tegen respectievelijk 27% en 38% bij de proefverlofgan-
gers. Van de vanuit de kliniek overgeplaatsten is 61% van mening dat als er al
sprake was van problemen, deze in ieder geval een andere aanpak hadden vereist,
en de behandeling nu in geen enkel opzicht op die problemen aansloot. Bij de
proefverlofgangers en na een ongeoorloofde afwezigheid overgeplaatsten zijn deze
percentages respectievelijk 33 en 53.

Van de proefverlofgangers is 36% van mening dat de behandeling op hun proble-
men aansloot, een tweemaal zo groot deel als bij de overgeplaatsten.
Ook vindt een veel groter deel van de vanuit de kliniek overgeplaatsten (70%) dan
van de proefverlofgangers (47%) dat men schadelijke gevolgen heeft ondervonden
van de behandeling. Opvallend laag is het percentage na een ongeoorloofde afwe-
zigheid overgeplaatsten (33%) dat zegt (ook) schadelijke gevolgen van de behan-
deling te hebben ondervonden. Van alle geïnterviewden geeft bijna de helft (48%)
een of meer voorbeelden van het nog steeds onduidelijk zijn van bepaalde aspec-
ten van de behandeling. De verschillen tussen proefverlofgangers en overgeplaat-
sten zijn gering.

par. 5.4 Een 16-tal uitspraken over de kliniek en de behandeling laten zich met vier trefwoor-
den aanduiden: wantrouwen en agressie, het op je gemak voelen, behandelings-
gerichtheid, en machteloosheid. Relatief weinig wantrouwen en.agressie is er bij de
vanuit de kliniek overgeplaatsten (38% met een score van 4 of 5), en relatief veel bij
de na een ongeoorloofde afwezigheid overgeplaatsten (62% met een score van 4 of
5), terwijl de proefverlofgangers een tussenpositie innemen (51% met score 4 of 5).
Van de overgeplaatsten heeft 38% een geringe behandelingsgerichtheid, terwijl dit
van de proefverlofgangers maar 25% is (met een score van 4 of 5). Een relatief gro-
tere mate van, machteloosheid komt voor bij de vanuit de kliniek (68%) overgeplaat-
sten, in vergelijking met de na een ongeoorloofde afwezigheid overgeplaatsten
(53%) en de proefverlofgangers (49%). Op de factor 'op je gemak voelen' zijn er
weinig verschillen. Ongeveer evenveel personen bij de overgeplaatsten en proef-
verlofgangers hebben een hogere of lagere score.

par. 5.5 De proefverlofgangers hebben minder problemen in de eerste periode van hun
terugkeer naar de samenleving dan de (al dan niet na een ongeoorloofde afwezig-
heid) overgeplaatsten. De vanuit de kliniek overgeplaatsten noemen in dat verband
vooral angst voor herkenning, huisvesting, werkloosheid en persoonlijkheidspro-
blemen; de na een ongeoorloofde afwezigheid overgeplaatsten noemen vooral aan-
passingsproblemen en oppassen voor recidive. Ongeacht het overgeplaatst of met
proefverlof zijn gegaan, zijn relatief veel genoemde problemen: aanpassingspro-
blemen (41%), relatieproblemen (35%), persoonlijkheidsproblemen en oppassen
voor recidive (eik 33%), en huisvesting (31 %).
Op een twaalftal gebieden van de huidige situatie is aan de ex-patiënten gevraagd
zich uit te spreken over eventuele veranderingen in vergelijking met de periode
voor opname in de kliniek, en wat daarop van invloed is geweest. Voor dat laatste
werden een 10-tal mogelijkheden opgesomd.

Gebieden waarop zich relatief vaak verbeteringen hebben voorgedaan zijn: rela-
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tie met partner (74%), hanteren van problemen (78%), houding tegenover zichzelf
(68%), vrijetijdsbesteding (55%), houding tegenover de omgeving (53%), relatie
met vrienden (51%). Gebieden waarop zich vooral verslechteringen hebben voor-
gedaan zijn: gezondheid (24%), arbeidssituatie (19%), en gebruik van alcohol en
drugs (10%).
Relatief weinig verbeteringen worden aangegeven door de overgeplaatsten (65%
beneden de mediane waarde), en de na een ongeoorloofde afwezigheid overge-
plaatsten (52% beneden de mediane waarde) in vergelijking met de proefverlofgan-
gers (27% beneden de mediane waarde). Het omgekeerde doet zich voor bij het
aangeven van verslechteringen.
Eigen inzet (92%), de behandeling (70%), bepaalde stafleden (64%), ecohulp van
de partner (54%) worden tenminste eenmaal genoemd in verband met een verbete-
ring in de situatie nu in vergelijking met de periode voor opname in de kliniek. Grote
verschillen zijn er tussen de categorieën ex-patiënten in het noemen van de behan-
deling en/of stafleden. Van de proefverlofgangers noemt slechts 16% de behan-
deling of de stafleden geen enkele maal in verband met eventuele verbeteringen.
Bij de na een ongeoorloofde afwezigheid overgeplaatsten is dit percentage 35, en
bij de van uit de kliniek overgeplaatsten 49.

par. 6.3 7.4.6 Samenhangen
Het is mogelijk gebleken de geïnterviewde ex-patiënten van elkaar te onderschei-
den naar de mate waarin het hun op dit moment beter of slechter gaat. Verschillen
in dit opzicht blijken met verschillen in andere gegevens samen te hangen. Van ex-
patiënten die het op dit moment beter gaat, waren de sociale achtergronden vóór
opname gunstiger, was het delict waarop de opname is gevolgd vaker een gewelds-
delict of (minder vaak) een zedendelict dan een vermogensdelict, heeft het verblijf
in de kliniek langer geduurd, en is een groter deel met proefverlof vertrokken dan
overgeplaatst. Ook hadden zij minder problemen bij de terugkeer naar de samen-
leving, is hun houding ten opzichte van en hun mening over de kliniek en de behan-
deling gunstiger, en hebben zij minder vaak gerecidiveerd. Voor degenen die het
op dit moment minder goed gaat, geldt het omgekeerde:

nadere beschouwing van deze samenhangen brengt enkele nuanceringen aan
het licht:
de huidige situatie staat nauwelijks in direct verband met de sociale achtergron-
den en het delictverleden. Bekijken we deze relaties binnen de categorieën over-
geplaatsten en de proefverlofgangers, dan zijn daar geen samenhangen meer te
constateren;
de relatie tussen de huidige situatie en het al dan niet recidiveren is bij de overge-
plaatsten indirect en kan teruggevoerd worden op de samenhang die deze beide
kenmerken elk afzonderlijk hebben met de wijze waarop het verblijf is geëindigd.
Bij de proefverlofgangers is er wel ook een directe relatie tussen recidiveren en
een slechtere situatie nu (en omgekeerd).

Wel dienen we ons te realiseren dat het hier om een in kwantitatief opzicht
kleine groep gaat die deze samenhang `veroorzaakt': het merendeel van de proef-
verlofgangers gaat het relatief goed, terwijl zij ook weinig recidiveren;
de relatie tussen de* huidige situatie en de variabelen die betrekking hebben op
opvattingen over en houdingen ten opzichte van de kliniek en de behandeling is
terug te voeren op de samenhang van beide groepen variabelen met de wijze
waarop het verblijf is geëindigd: binnen de categorieën overgeplaatsten respectie-
velijk proefverlofgangers is er tussen beide groepen gegevens geen samenhang
constateerbaar. De relaties van de huidige situatie met de variabelen die betrek=
king hebben op de mate waarin deze verbeterd is in vergelijking met die van vóór
de opname, en het oordeel over de mate waarin dat aan eigen inzet en hulp vanuit
de omgeving wordt toegeschreven, zijn wel direct. De samenhangen ertussen blij-
ven dan ook binnen de categorieën overgeplaatsten en proefverlofgangers
bestaan (of meten mogelijk hetzelfde?)
binnen de categorieën overgeplaatsten en proefverlofgangers blijven de samen-
hangen gehandhaafd tussen het al dan niet recidiveren en de verschillende ken-
merken van het delictverleden. We kunnen hiervoor verder ook naar hoofdstuk 3
verwijzen, met name de daar besproken regressie-analyse, waarvan de resultaten
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in overeenstemming zijn met het hier gestelde.
Klaarblijkelijk kan de recidive in belangrijke mate begrepen worden uit het

delictverleden, en niet alleen uit verschillen in de wijze waarop het verblijf is geëin-
digd.
de relaties tussen het al dan niet recidiveren enerzijds, en de verschillende varia-
belen die betrekking hebben op de veranderingsperceptie, en de houdingen en
opvattingen over de kliniek en de behandeling, zijn indirect en terug te voeren op
verschillen in de wijze waarop het verblijf in de kliniek is geëindigd, bij de overge-
plaatsten en proefverlofgangers afzonderlijk hebben we namelijk geen samenhan-
gen kunnen vinden tussen deze gegevens.
De wijze waarop het verblijf in de kliniek is geëindigd, blijkt hiermee in de analyse
van groot belang te zijn.
immers, onder de proefverlofgangers vinden we meer ex-patiënten die het relatief
goed gaat dan onder de overgeplaatsten. Degenen die overgeplaatst zijn na eerst
uit de kliniek te zijn weggelopen, nemen daar wel een aparte plaats in: enerzijds
bestaan zij uit een grote groep die het relatief goed gaat - verhoudingsgewijs
evenveel als bij de proefverlofgangers - anderzijds uit een groep die het relatief
slecht gaat.
ook is er een duidelijk relatie met het al dan niet recidiveren. Dit recidiveren blijkt
echter daarnaast in belangrijke mate vanuit het vroegere delictgedrag begrepen te
kunnen worden, onafhankelijk van de wijze waarop het verblijf in de kliniek geëin-
digd is.
er zijn duidelijke verschillen constateerbaar in de sociale en delictachtergronden
en in de kenmerken van de verblijfsperiode tussen de proefverlofgangers en de
overgeplaatsten. Anders gezegd het al dan niet met proefverlof beëindigen van
het verblijf is niet een willekeurige uitkomst van de behandelingsperiode, maar
wordt beïnvloed door kenmerken van de sociale achtergronden en het delictver-
leden van de patiënten. Naarmate deze achtergronden ongunstiger zijn wordt de
behandelingsperiode minder vaak met proefverlof afgesloten.

Noten bij hoofdstuk 7

(1) Wellicht ten overvloede wijzen we op het feit dat zowel onze cijfers uit de interviews als die van het
leefsituatiesurvey al niet meer actueel, gezien de snelle ontwikkelingen. Bovendien hebben beide onder-
zoeken betrekking op ruimer omschreven populaties dan de (afhankelijke) beroepsbevolking.
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Conclusies en aanbevelingen

8.1 Inleiding
We willen dit rapport afsluiten met enkele beschouwingen van meer algemene
aard. Eerst zullen we ingaan op enkele aspecten van het onderzoek zelf. Op de
opzet en uitvoering ervan, op wat niet onderzocht werd of kon worden, en op de
tekorten van de beschikbare dossiergegevens. Vervolgens richten we ons op de
centrale vraag van het onderzoek, namelijk die naar de samenhang tussen het
functioneren van de ex-patiënten na hun vertrek uit de Van der Hoeven kliniek en
hun vroegere behandeling daar.

Tenslotte zullen we nagaan in welke mate de uitkomsten van het onderzoek
plaatsing toestaan in een ruimer perspectief dan alleen dat van de Van der Hoeven
kliniek.

Aan deze conclusies willen we enkele aanbevelingen verbinden die we in het
tweede deel van dit hoofdstuk zullen bespreken.

8.2 De opzet en uitvoering van het onderzoek

8.2.1 Conclusies
De opzet van het onderzoek zoals die uiteindelijk gestalte heeft gekregen, is niet de
meest 'harde' als het om de vastlegging van effecten van een behandeling gaat.
Binnen het kader waarin het onderzoek zich heeft voltrokken, waren de mogelijk-
heden daartoe echter beperkt.

Het mag bekend worden verondersteld dat methodisch gezien verschillende vor-
men van het experiment meestal de voorkeur hebben wanneer effecten van inter-
venties als behandeling moeten worden vastgesteld. De realisering van dergelijke
opzetten is echter gebonden aan mogelijkheden om met de experimentele varia-
bele (in dit geval de behandeling) te'manipuleren'. Dit zowel in de zin van het kun-
nen hanteren van verschillende vormen van ingrijpen (of juist het ontbreken ervan)
als in de zin van het in de hand hebben wie met een bepaalde vorm van ingrijpen
te maken krijgt. Daarbij wordt vaak het toeval gebruikt voor het samenstellen van
de zogeheten experimentele en controlegroepen.

Op het gebied van de terbeschikkingstelling mag 'manipulatie' hiermee uitgeslo-
ten worden geacht. Het is ondenkbaar dat een rechter willekeurig in de zin van
'door het toeval bepaald' een voor hem verschijnende verdachte terbeschikking
zal stellen of niet. Dit nog afgezien van de vraag wat dan het niet terbeschikking
stellen zou moeten inhouden. Gelet op de aard van de misdrijven waar het mo-
menteel om gaat, zal het toch altijd om een vrijheidsstraf gaan.

Bij de uitvoering van de terbeschikkingstelling zijn 'in theorie' wel mogelijkheden
denkbaar om zodanige verschillen aan te brengen dat het hele scala van ingrijpen
aanwezig is. Feitelijk zijn de mogelijkheden beperkt door de beschikbaarheid van
behandelingsplaatsen, de aantallen terbeschikkinggestelden van een bepaalde
aard, het in strijd komen met rechtelijke uitspraken en wettelijke voorschriften, fi-
nanciële mogelijkheden, etc.
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Een opzet waarbij vergelijking met andere inrichtingen had plaatsgevonden, had
ongetwijfeld meer reliëf gegeven aan de uitkomsten van ons onderzoek. Dit dan
wel onder de voorwaarde dat we voldoende greep hadden kunnen krijgen op ver-
schillen tussen de populaties van de verschillende inrichtingen en op verschui-
vingen in de samenstelling van de patiëntenpopulaties in de loop van de tijd. Bij
realisering van deze voorwaarde zou inzicht kunnen ontstaan in de relatieve effec-
tiviteit van de inrichtingen, en in het verschillend effect van behandelingssyste-
men op in bepaalde opzichten van elkaar verschillende patiëntenpopulaties. Deze
mogelijkheid is theoretisch aantrekkelijker dan de door ons gevolgde werkwijze.
De realisering ervan wordt belemmerd door de verderop te bespreken problemen
bij het gebruik van dossiermateriaal. Een vergelijking van gegevens over de recidi-
ve en het delictverleden zou echter een eerste begin kunnen zijn in de richting van
onderzoek dat op de totale groep van terbeschikkinggestelden betrekking heeft.

Het hier besproken onderzoek is niet als experiment opgezet, en heeft betrekking
op alle in de Van der Hoeven kliniek vanaf de.opening in januari 1955 tot en met
1977 opgenomen (ex-)patiënten. Het is dus bovendien beperkt tot slechts één
inrichting. Dit beperkt de mogelijkheden van analyse tot wat Vercruysse (10)
'interne analyse' noemt, dat wil zeggen het opsporen van mogelijk verklarende fac-
toren door kleinere deel-eenheden (subgroepen) met elkaar te vergelijken. In hoofd-
stuk 1 hebben we er op gewezen dat de brede vraagstelling en daarop aansluitende
opzet van het onderzoek de mogelijkheid van vergelijking met andere inrichtingen
tot een te ambitieuze onderneming zou hebben gemaakt.

Op dit soort gronden zijn bepaalde opzetten in feite mogelijk. Maar ook zijn er
problemen van meer inhoudelijke aard te noemen (8). Allereerst kan gewezen wor-
den op de consequenties van de doelstellingen van de maatregel zelf voor de defi-
niëring, indicering en operationalisering van de zogeheten criteriumvariabelen. Dat
geldt al voor de delictgebonden aspecten daarvan zodra niet alleen het al dan niet
gerecidiveerd hebben (veroordeeld zijn?) maar ook de ernst van de recidive in de
beschouwing wordt betrokken. Daaraan zijn tenminste de aspecten omvang en
soort delict te onderscheiden. Maar in welke opzichten die tot een bepaalde ernst-
maat zouden moeten leiden is niet duidelijk.

In nog veel sterkere mate is dat het geval voor criteria die betrekking hebben op het
psychisch en sociaal functioneren van terbeschikkinggestelden. De wet biedt daar-
voor in feite geen aanknopingspunten. Die zullen gezocht moeten worden in de
opvattingen (van de inrichtingen) over behandeling, psychische gezondheid en
psychische stoornissen. Die opvattingen blijken echter niet voldoende geëxpli-
citeerd te zijn. Concreet uit zich dat bij het verrichten van onderzoek in het gebrek
aan systematiek en volledigheid van de dossiers waar het informatie betreft over
- het probleemgedrag en daarmee verbonden kenmerken;
- het doel van de behandeling en het daarbij behorende plan van activiteiten;
- het verloop van de behandeling, dat wil zeggen eventuele wijzigingen in probleem-

definiëringen en behandelingsactiviteiten, motiveringen van beëindiging van acti-
viteiten, en vooral ook van de interactie tussen patiënten en stafleden;

- de beëindiging van de behandeling en een evaluatie daarvan, vooral bij die patiën-
ten bij wie het verblijf op andere wijze is beëindigd dan middels proefverlof.

Dit gebrek aan systematiek en volledigheid heeft het ons ommogelijk gemaakt
gegevens over de behandelingen verschillen daarin, en de relatie daarvan met het
probleemgedrag in het onderzoek te betrekken. (18). Daarmee hebben we de
behandeling gehanteerd als een 'black box' als het geheel van gebeurtenissen tus-
sen opname en vertrek, zonder enige differentiatie daarin aan te brengen. In het
spraakgebruik leidt dit tot spreken van 'de' behandeling. Hiermee wordt uiteraard
geen recht gedaan aan wat er in de behandeling allemaal gebeurt. Bovendien
wordt ons inzicht niet vergroot in wat wel of niet werkzaam is in de behandelingen
welke behandelingsactiviteiten bij welke patiënten eventueel wel of niet werkzaam
zijn.

Naast deze vaagheid van de doelstellingen is er het probleem van de verhouding
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van de doelstellingen tot elkaar. Als middel tot beveiliging van de samenleving over-
heerst bij de maatregel van terbeschikkingstelling ongetwijfeld de speciaal preven-
tieve doelstelling, maar ook algemeen preventieve en rechtsorde handhavende
doelen worden onderkend, en zullen in een totaal-beoordeling betrokken moeten
worden (11).

Tot zover hebben we het vooral gehad over problemen voor een methodisch zo
verantwoord mogelijke opzet en uitvoering van onderzoek. We willen tot besluit van
deze paragraaf nog een tweetal problemen aanstippen. Het eerste betreft de inter-
viewing van de patiënten. Ongeacht de uitkomst blijkt voor nagenoeg alle ex-
patiënten het behandelingsgebeuren een diep ingrijpende ervaring te zijn geweest.
Deze periode ligt nog vers in het geheugen, ook al ligt ze vele jaren in het verleden.
Het in herinnering roepen ervan roept vaak heftige emoties op, met alle kwetsbaar-
heid vandien. Het voor onderzoek benaderen van deze mensen is daarmee niet
zonder risico's. Bij de beslissing daarover moeten deze risico's dan ook zorgvuldig
worden afgewogen tegen het belang van dergelijk onderzoek. Bij de eventuele uit-
voering ervan kan niet zorgvuldig genoeg te werk worden gegaan, zowel ter waar-
borging van de privacy als ter vermijding van onnodige kwetsingen.

Een tweede probleemgebied betreft de samenwerking tussen de Van der Hoeven
kliniek en het WODC waar het de uitvoering van het onderzoek betreft. In de Inlei-
ding is al ter sprake geweest dat tijdens de uitvoering van het onderzoek deze
samenwerking niet altijd optimaal is geweest. Op het hoe en waarom daarvan hoe-
ven we hier dan ook niet verder in te gaan. Evenmin willen we diep ingaan op de
vraag of dit soort problemen te voorkomen is, en als ze zich toch voordoen hoe ze
dan te benaderen. In de literatuur worden wel bepaalde oplossingen gesuggereerd.
Deze worden vooral gezocht in de richting van een verduidelijking en formalisering
van de betrekkingen: betere afspraken, duidelijke structuren, afbakenen van ver-
antwoordelijkheden, vastleggen van financiële mogelijkheden, het expliciteren van
verwachtingen etc. (12). Overigens achten we de zin van dergelijke adviezen tot op
zekere hoogte betrekkelijk, omdat de'menselijke factor' vaak een grote rol speelt.

8.2.2. Mogelijke effecten van de behandeling
De vraag naar de samenhang tussen het functioneren van de ex-patiënten na hun
vertrek uit de kliniek en hun vroegere behandeling daar is er uiteindelijk een naar
mogelijke effecten van de behandeling. In hoofdstuk 1 hebben we een uiteenzetting
gegeven over verschillende interpretaties van de doelstellingen en grondslagen
van de maatregel TBR. Deze maatregel heeft voor het overgrote deel van de ex-
patiënten van de kliniek het juridisch kader gevormd van de opname en de behan-
deling.

Gelet op het belang van het begrip "gevaar voor de samenleving" als voor-
waarde om tot oplegging van de maatregel over te gaan, hebben we geconcludeerd
dat gegevens over de aard en de omvang van de recidive in laatste instantie de
belangrijkste basis vormen voor de beantwoording van de vraag of en in hoeverre
de gestelde doeleinden gerealiseerd zijn. We hebben er verder op gewezen dat er
meer speelt bij de beoordeling van de mate waarin de bedoelingen van de maat-
regel TBR gerealiseerd zijn dan alleen gegevens over de aard en de omvang van de
recidive. De behandeling is gericht op het doen stoppen van gedrag dat gevaar
oplevert voor anderen, en op het bijstaan bij het ontwikkelen van ander en minder
riskant gedrag (1). In de filosofie van de Van der Hoeven kliniek zal de tenuitvoer-
legging van de maatregel TBR het belang moeten dienen 'zowel van de ontwik-
keling van de patiënt als van de veiligheid van anderen:' Voor de beoordeling daar-
van zijn ook gegevens nodig van de betrokkenen zelf over hun huidig functioneren,
en over de door hen aangebrachte samenhang hiervan met hun vroeger verblijf in
de kliniek.

Naast deze twee groepen van gegevens die beiden betrekking hebben op situa-
ties na beëindiging van het verblijf in de kliniek, kunnen ook nog meer op de korte
termijn gelegen effecten onderscheiden worden. Deze houden verband met het
verblijf in de kliniek en liggen besloten zowel in de zinsnede '...gericht op het doen
stoppen van gedrag dat voor anderen gevaar oplevert...' als in de uitleg van Jon-
kers dat de beveiliging ook mede gezocht wordt in de insluiting van de 'bemaat-
regelde' (2). Eerst gaan we kort in op enkele kenmerken van de patiëntenpopulatie.
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Veranderingen in de patiëntenpopulatie.
Gegevens over kenmerken van de patiëntenpopulatie duiden niet op effecten van
de behandeling, maar zijn wel van belang voor de vaststelling van mogelijke invloe-
den van de behandeling en het verloop daarin. Bovendien geven ze mogelijke ont-
wikkelingen aan. Om hiermee te beginnen, uit de resultaten zoals die in hoofdstuk 2
zijn gepresenteerd, is gebleken dat de samenstelling van de patiëntenpopulatie in de
loop der jaren nogal drastisch is gewijzigd. Naast een enkele verschuiving in
de gezinsachtergronden van de (ex-)patiënten en enkele patiëntgebonden achter-
grondskenmerken, trekken vooral de veranderingen in de kenmerken van het de-
lictverleden de aandacht. Het aantal patiënten dat vóór opname delicten van een
(ook) gewelddadig karakter heeft gepleegd, is sterk toegenomen, terwijl het geheel
van gepleegde delicten een aanmerkelijk heterogener karakter heeft gekregen.
Verder is een verlaging geconstateerd in de leeftijd waarop de patiënten voor het
eerst met justitie in aanraking zijn gekomen. Hiermee correspondeert een daling in
de leeftijd bij opname in dé kliniek. Het is aannemelijk dat deze veranderingen in de
patiëntenpopulatie het werk voor medewerkers in de kliniek er niet eenvoudiger op
maakt. (9).

Deze verschuivingen kunnen in verband worden gebracht met veranderingen in
het beleid van de Rechterlijke Macht. In de afgelopen 20 jaar is het aantal personen
dat een maatregel TBR opgelegd heeft gekregen, sterk gedaald. De veronderstel-
ling ligt voor de hand dat de Rechterlijke Macht aanmerkelijk selectiever te werk
gaat: wanneer er geen geweld tegen personen is gebruikt (vermogensdelicten, veel
gevallen van ontucht met minderjarigen, e.d.) is de neiging om een maatregel TBR
te vorderen en/of op te leggen niet meer zo groot. Het is mogelijk dat men de maat-
regel wel als een erg zwaar ingrijpen ervaart, en daarmee niet altijd als aanvaard-
baar oordeelt, wanneer het andere dan geweldsdelicten betreft. Dit is niet geheel
onbegrijpelijk. Uit ons onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat over de gehele verslag-
periode genomen de totale duur van de maatregel TBR (dus inclusief de duur van
eventueel proefverlof en voorwaardelijk ontslag) nauwelijks verschilt voor de patiën-
ten, ongeacht het soort delict waarop de opname is gevolgd (5). In hoeverre hierbij
de eigen inschatting van de kans op een succesvolle behandeling een rol speelt, is
niet bekend. Uitlatingen van Rechters en Officieren van Justitie wijzen soms in die
richting. (4). Ook bij ernstige geweldsdelicten blijkt namelijk de rechterlijke macht
de laatste tijd nogal eens terughoudend te zijn bij het opleggen van de maatregel
TBR, met de motivering dat de tenuitvoerlegging onvoldoende beveiliging zou bie-
den aan de samenleving.

Verblijfsperiode in de kliniek en de beëindiging daarvan
In de vorige paragraaf is gebleken, dat de vraag naar mogelijke effecten van de
behandeling in de Van der Hoeven kliniek om verschillende redenen niet gemak-
kelijk is te beantwoorden. Hier willen we daarom slechts wijzen op het onbreken
van vergelijkingsmogelijkheden (zowel binnen als buiten de TBR-sfeer), en op het
ontbreken van drempelwaarden voor criteria als de recidive: wanneer is de hoogte
van de recidive zodanig dat van succes van de behandeling of juist het ontbreken
daarvan gesproken kan worden?

Binnen deze beperkingen gaan we ter bespreking van de vraag naar mogelijke
effecten van de behandeling eerst in op.enkele aspecten van de behandelingspe-
riode, namelijk de behandelingsduur, de omvang van de ongeoorloofde afwezig-
heid, het vóórkomen van delictgedrag, en de wijze waarop de behandelingsperiode
is afgesloten.

De duur van de behandeling is korter. geworden. Met name kon een duidelijke
afname worden geconstateerd in de extreem lange verblijfsduren. Een reden daar-
voor kan zijn dat de kliniek klaarblijkelijk het risico, dat een proefverlof toch altijd
inhoudt, in een eerder stadium durft te nemen. Maar ook van de overgeplaatste
patiënten is de verblijfsduur korter geworden: wanneer de kliniek weinig vertrouwen
lijkt te hebben in een positieve afloop van de behandeling bij haar zelf, gaat zij snel-
ler tot overplaatsing over. Het effect van gerechtelijk ingrijpen op de verblijfsduur is
niet geheel duidelijk. Het aantal situaties waarin dit heeft plaatsgevonden (dus:
beëindiging van de behandeling door niet-verlenging van de maatregel door de
rechter, tégen advies van de kliniek) is toegenomen. Deze zogenaamde contraire
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niet-verlengingen doen zich met name voor bij de vermogensdelinquenten, maar
we hebben niet kunnen constateren dat bij de Iangverblijvenden de maatregel op
deze wijze wordt beëindigd.

Het verschijnsel ongeoorloofde afwezigheid draagt een tamelijk constant karakter
in de verslagperiode. Het is ook een redelijk frequent voorkomend verschijnsel:
driekwart van de patiëntenpopulatie is tenminste éénmaal langer dan een kliniek-
dag wel eens ongeoorloofd afwezig geweest. Verder heeft ongeveer eenderde van
alle opgenomen patiënten tijdens de behandelingsperiode tenminste één delict
gepleegd. In dit verband kunnen we wijzen op een zekere toename van het risico
van geweldsdelicten tijdens de uitvoering van de maatregel TBR. Het gaat hierbij
om betrekkelijk kleine aantallen, zodat vergaande conclusies nog moeilijk zijn te
trekken. Het ligt voor de hand deze toename in verband te brengen met het toe-
genomen aantal geweldsdelinquenten dat deel uitmaakt van de patiëntenpopulatie.
In dat opzicht kan dan ook zeker niet gesproken worden van een verrassende ont-
wikkeling. Niettemin is de toename van het aantal geweldsdelicten tijdens de
behandeling een verschijnsel dat vanuit het oogpunt van beveiliging zorg en aan-
dacht verdient (13). In dit verband mag wel worden opgemerkt, dat de inrichtingen
waar TBR-gestelden zijn opgenomen in een steeds minder aantrekkelijke situatie
komen te verkeren: enerzijds houdt voortgang in de intramurale behandeling het
geven van een bepaalde mate van bewegingsvrijheid in, anderzijds wordt de we-
ging van de risico's zwaarder, juist ook in. het licht van de veranderde samenstelling
van de patiëntenpopulatie.

In de afloop van de behandeling zijn verschuivingen opgetreden. Het aantal
patiënten dat de kliniek met proefverlof heeft verlaten, is in de verslagperiode
gestegen. Omdat het wel of niet met proefverlof gaan ook duidelijk samenhangt
met een aantal kenmerken waarin eveneens veranderingen zijn opgetreden, is de
vraag van belang in hoeverre de kliniek er nu beter in slaagt om bepaalde cate-
gorieën patiënten met proefverlof te laten vertrekken bij wie dat vroeger niet lukte.

We hebben hiervan geen duidelijk beeld kunnen krijgen. De regressie-analyse
heeft enkele variabelen opgeleverd die in zekere mate differentiëren tussen proef-
verlofgangers en overgeplaatsten. Het is ons echter gebleken dat enkele van deze
variabelen (onder andere opleiding) na 1962 niet of nauwelijks meer differentiëren
tussen beide categorieën. Tegelijkertijd is het aantal overgeplaatsten na 1962 sterk
afgenomen. (20). Een zekere toename van het aantal recidivisten onder de proef-
verlofgangers in de periode 1963/1969 zou hiermee kunnen samenhangen, omdat
allerlei kenmerken van het delictverleden (bijv. aard en aantal van de gepleegde
delicten, aantal veroordelingen) wel consistent in de loop van de tijd blijven differen-
tiëren tussen recidivisten en niet-recidivisten.

Recidive
Zojuist hebben we gesteld dat gegevens over aard en omvang van de recidive in
laatste instantie de belangrijkste basis vormen voor de beantwoording van de vraag
of en in hoeverre de gestelde doeleinden gerealiseerd zijn. Maar ook hebben we
moeten constateren dat maatstaven ons ontbreken om de uitkomsten te waar-
deren. Wat we wel kunnen laten zien is dat er naar aard en omvang van de recidive
belangrijke verschillen zijn tussen de onderscheiden deelgroeperingen van ex-
patiënten. Zo is bij de overgeplaatste ex-patiënten de recidive meer dan twee maal
zo groot als bij de proefverlofgangers: van de eerstgenoemde is 70% tenminste
éénmaal opnieuw veroordeeld, terwijl dit van de proefverlofgangers maar 31 % is..
Worden de ex-patiënten onderscheiden naar soort delict waarop de opname is
gevolgd, dan blijkt de recidive daarmee te variëren: van de geweldsdelinquenten
ligt de recidive (21%) in zijn totaliteit beduidend lager dan van de zedendelinquen-
ten (48%) en vooral de vermogensdelinquenten (60%). Van alle patiënten die ten-
minste vijf jaar de kliniek verlaten hebben, is iets meer dan de helft (52%) tenminste
éénmaal opnieuw veroordeeld. Dit percentage is gedaald van 62 van de in de jaren
1955/1956 opgenomen patiënten tot 31 van de in de jaren 1970/1974 opgenomen
patiënten. Dit laatste percentage is echter op nog slechts 13 personen gebaseerd:
de overige in die periode opgenomen patiënten hadden de kliniek nog niet of korter
dan vijf jaar verlaten op het moment van de gegevensverzameling. Van de in de
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jaren 1963/1969 opgenomen patiënten is 48% tenminste éénmaal opnieuw veroor-
deeld.

Conclusies over een eventueel toe- of afgenomen effectiviteit van de behandeling
zijn echter moeilijk te trekken. Er is weliswaar sprake van een duidelijke daling van
de recidive, maar gegeven de verschuivingen in de patiëntenpopulatie op kenmer-
ken die daarmee een samenhang vertonen is het raadzaam op de mogelijke invloed
daarvan te controleren met daartoe geëigende analysetechnieken: te denken valt
aan de sterke toename van het aantal patiënten dat vóór opname geweldsdelicten
heeft gepleegd, de verlaging van de leeftijd waarop de patiënten voor het eerst met
justitie in aanraking zijn gekomen, en van de toename van het aantal proefverlof-
gangers in de populatie. In ons onderzoek was die controle niet of nauwelijks moge-
lijk, omdat bepaalde verschuivingen zich met name hebben voorgedaan in de peri-
ode waarvoor we nog geen betrouwbare recidivecijfers voorhanden hebben, en
daarom ook het aantal eenheden wel eens te klein was om bepaalde onderschei-
dingen te kunnen maken.

Wat de omvang betreft kan er op worden gewezen dat het aantal delicten van de ex-
patiënten na vertrek kleiner is dan vóór de opname in de kliniek. Eenderde van de
ex-patiënten die tenminste vijf jaar uit de kliniek zijn heeft na vertrek evenveel delic-
ten gepleegd als vóór opname: het merendeel heeft dus geen of een geringer aan-
tal delicten gepleegd na vertrek in vergelijking met de periode voor opname. Wel
ligt dit voor de verschillende leeftijdscategorieën anders, bijv. bij de jongeren tot 26
jaar heeft de helft na vertrek evenveel delicten gepleegd als voor opname. Bij de
ouderen daalt dit percentage, en bij hen die 35 jaar of ouder zijn, is het nog geen
20. Deze uitkomst is in overeenstemming met wat uit ander onderzoek bekend is,
namelijk dat door ouderen minder vaak misdrijven worden gepleegd dan door jon-
geren. Wat de aard van de recidivedelicten betreft, 44% van de ex-patiënten heeft
met een of meer even ernstige of ernstiger delicten gerecidiveerd in vergelijking
met het delict waarop de opname in de kliniek is gevolgd: 56% heeft dus niet of met
minder ernstige delicten gerecidiveerd.

We willen op deze plaats ook wijzen op de zekere mate van voorspelbaarheid van
de recidive, zoals die blijkt uit de resultaten van een regressieanalyse. De aard van
de variabelen, die uit deze analyse naar voren komen (leeftijd eerste justitiële con-
tact, totaal aantal veroordelingen, al dan niet overgeplaatst, etc.) en de samenhang
van deze variabelen met andere kenmerken van het strafrechtelijk verleden (onder
andere vermogenscriminaliteit, in mindere mate zedendelicten, leeftijd bij vertrek
uit de kliniek en bij opname) maken het aannemelijk dat bij patiënten met bepaalde
kenmerken (jong, vermogensdelinquent) tot op dit moment de mogelijkheden van
(gedwongen) behandeling voorzover het de verdere voorkoming van delictgedrag
betreft, beperkter zijn geweest dan bij patiënten die die kenmerken niet hebben
(oud, geweldsdelinquent).

De in de regressieanalyse meegenomen variabelen kenmerken zich door een
zekere eenzijdigheid: het zijn voornamelijk variabelen uit het delictverleden, en in
mindere mate uit de sociale voorgeschiedenis, van de betrokkenen. Mogelijk had
een hoger percentage verklaarde variantie kunnen worden verkregen wanneer ook
andere voor de behandeling relevante variabelen ingevoerd hadden kunnen wor-
den, bijv. over de aard van de te behandelen psycho-sociale problematiek en het
behandelingsplan. Op grond van de resultaten van de regressieanalyse, zoals in dit
onderzoek uitgevoerd, kan wel worden gesteld dat een aantal kenmerken van het
delictverleden en de sociale voorgeschiedenis de uitkomst van de behandeling als
zodanig (proefverlof, overplaatsing) en het eventueel, verdere delictgedrag (reci-
dive) beïnvloeden.

Huidige situatie
Voor de verschillende aspecten van de huidige situatie geldt uiteraard ook dat
drempelwaarden voor deze criteria ontbreken. Bovendien zijn andere criteria denk-
baar dan de door ons gehanteerde. Voorzover daarbij gedacht wordt aan psycho-
logische testen willen wij er wel op wijzen dat de interviewsituatie beperkingen
oplegt aan dit soort mogelijkheden. Op enkele punten heeft het leefsituatiesurvey
van het CBS (6) mogelijkheden geboden tot vergelijking van de ex-patiëntenpopu-
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latie en de Nederlandse bevolking. Daaruit zijn vooral de volgende twee opvallende
verschillen naar voren gekomen. Allereerst neemt een aanmerkelijk groter deel van
de mannelijke ex-patiënten niet aan het arbeidsproces deel in vergelijking met de
Nederlandse bevolking. Vooral het grote aantal arbeidsongeschikten valt op (27%
tegen 5%). Leeftijdsverschillen beïnvloeden de aard van deze samenhang niet.

In de tweede plaats is het relatieve aantal niet gehuwden en gescheiden
(levende) personen bij de ex-patiënten aanmerkelijk groter dan bij de nederlandse
bevolking (respectievelijk 34 en 18% tegen 21 en 1 %).

Nemen we de gegevens over de huidige situatie samen in een totaalbeoordeling
van de mate waarin het de ex-patiënten beter of slechter gaat, dan blijken verschil-
len daarin sterk samen te hangen met verschillen in de wijze waarop het verblijf in
de kliniek destijds is geëindigd. Over het algemeen gaat het de overgeplaatste ex-
patiënten minder goed dan de proefverlofgangers. Ook het oordeel over de kliniek
en de behandeling, en over de mate waarin de huidige situatie veranderd (en vooral
verbeterd) is in vergelijking met de situatie voor opname in de kliniek hangen direct
samen met de wijze waarop het verblijf destijds is geëindigd: de overgeplaatsten
oordelen over het algemeen ongunstiger over de kliniek en de behandeling dan de
proefverlofgangers, en ook vinden eerstgenoemden minder vaak dat hun huidige
situatie verbeterd is in vergelijking met de situatie voor opname dan de proefverlof-
gangers. De consistentie in de onderzoekresultaten is daarbij zo groot dat naar
ons oordeel in ieder geval de conclusie gerechtvaardigd is dat de wijze waarop de
behandeling in de kliniek kan worden afgesloten een goede aanwijzing vormt voor
wat er verwacht mag worden van het later functioneren van de ex-patiënten.

Afhankelijk van de omstandigheden waaronder overplaatsing heeft plaatsgevon-
den, treden er tussen de overgeplaatste ex-patiënten verschillen op in het huidige
functioneren: van de na een ongeoorloofde afwezigheid overgeplaatste ex-patiën-
ten gaat het een aanmerkelijk groter deel beter in de huidige situatie dan van de
vanuit de kliniek overgeplaatste ex-patiënten. Vanuit de ons ter beschikking
staande onderzoekgegevens hebben we geen concreet beeld kunnen krijgen van
verdere verschillen tussen deze twee categorieën ex-patiënten. Mogelijk moeten
verschillen vooral gezocht worden in persoonlijkheidskenmerken en kenmerken
van het probleemgedrag. Deze uitkomst roept een beeld op van enerzijds patiënten
die hun lot meer in eigen hand nemen, zich onttrekken aan een behandeling die ze
naar hun mening niet (meer) nodig hadden, en anderzijds patiënten die meer
afwachten en met wie de kliniek het op een zeker moment niet meer ziet zitten. Het
huidig functioneren van de na een ongeoorloofde afwezigheid overgeplaatsten,
geeft voedsel aan de veronderstelling dat patiënten met bepaalde problemen beter
in de Van der Hoeven kliniek aan hun trekken komen dan patiënten met andere pro-
blemen. Daarentegen houdt het huidig functioneren van de vanuit de kliniek over-
geplaatsten de mogelijkheid open dat bepaalde patiënten niet zo goed binnen het
geheel van de toenmalige of huidige behandelingsmogelijkheden behandeld kun-
nen worden. Op dit moment zijn we niet in staat nader aan te geven hoe al op voor-
hand beide categorieën van overgeplaatste ex-patiënten te onderscheiden zijn. Al
eerder hebben we gewezen op de (overigens bescheiden) onderscheidingsmo-
gelijkheden van overgeplaatsten en proefverlofgangers vanuit de beschikbare dos-
siergegevens (delictverleden, arbeidssituatie, opleiding).

De wijze waarop het verblijf in de kliniek is geëindigd kan opgevat worden als een
indicator van de afloop van de behandeling.

Conclusies over de behandeling zelf en de invloed daarvan op de recidive en het
huidig functioneren zijn afhankelijk van de aanname dat deze invloed is af te leiden
uit de wijze waarop het verblijf is geëindigd. Alleen in de uitspraken van de ex-

patiënten worden rechtstreeks verband gelegd tussen de vroegere behandeling en
het huidige functioneren. Binnen onze onderzoekopzet zijn zij de enigen die er zich
over kunnen uitspreken. De samenhang tussen de gegevens, maar ook de uitlatin-
gen van de ex-patiënten op de open vragen, zoals we die hebben beschreven in
paragraaf 5.7, vormen een bevestiging van eerder geformuleerde conclusies. Een
positieve invloed wordt door vele ex-patiënten onderkend, maar vooral door de
proefverlofgangers, niet of in mindere mate door de overgeplaatsten. De mate
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waarin dat het geval is hangt ook af van allerlei kenmerken van de patiënten.
Enkele daarvan hebben we kunnen aangeven. Genoeg om deze conclusie aan-
nemelijk te maken, te weinig om er in de praktijk van alledag al direct mee uit de
voeten te kunnen.

8.2.3 Wijdere strekking van de uitkomsten van het onderzoek
In deze paragraaf willen we nader ingaan op het bereik van de uitkomsten van het
onderzoek buiten de Van der Hoeven kliniek. In hoeverre zijn aan de uitkomsten
conclusies te verbinden over de behandeling van TBR-gestelden in het algemeen?

Het zal duidelijk zijn dat de bestudering van slechts één, van de op dit moment
zeven TBR-inrichtingen niet direct gelegenheid biedt om de uitkomsten zomaar
naar de andere inrichtingen te generaliseren. In die zin kunnen de uitkomsten
alleen gezien worden als betrekking hebbend op de Van der Hoeven kliniek, en is
het heel goed denkbaar dat onderzoek bij ex-patiënten van de andere inrichtingen
op een of meer onderdelen andere uitkomsten te zien zal geven.

Op een ander niveau van redeneren is dat echter weinig waarschijnlijk. We den-
ken dan allereerst aan de uitkomst van het onderzoek dat het resultaat van de
behandeling in belangrijke mate afhankelijk is van kenmerken van de patiënten.
Hoe van elkaar verschillend 'de behandeling' in de andere inrichtingen ook kan en
zal zijn, voor ieder van die behandelingswerkwijzen zal gelden dat sommige patiën-
ten er wel of meer profijt van zullen hebben terwijl anderen er niet of minder mee uit
de voeten kunnen.

Ook zal voor alle inrichtingen gelden dat het gedwongen karakter van de behan-
deling deze zwaar kan belasten.

Een mogelijkheid die alleen na bestudering van de patiënten van alle inrichtingen
nagegaan kan worden is die naar het bestaan van patiënten die op enig moment in
geen van de bestaande inrichtingen een bij hun problemen aansluitende behan-
deling kunnen krijgen.

Wat de behandeling betreft sluit op deze uitkomsten de differentiële behan-
delingsbenadering aan waarin gestreefd wordt naar een optimale afstemming van
de behandeling (programma, omgeving, behandelaar) op de patiënt. (7). Bij dif-
ferentiatie is het gebruikelijk om een onderscheid te maken tussen interne en
externe differentiatie. Interne differentiatie betreft het komen tot verschillende
behandelingsmodaliteiten binnen de afzonderlijke inrichtingen, externe differentia-
tie duidt op verschillen tussen inrichtingen. Op centraal niveau is het vanzelfspre-
kend aantrekkelijk om in beginsel iedere patiënt door iedere inrichting op te kunnen
laten nemen, in ieder geval om de verschillende inrichtingen zo universeel mogelijk
te laten-zijn. Dan zijn namelijk de plaatsingsmogelijkheden maximaal. Differentië-
ren binnen de inrichtingen zouden als de belangrijkste mogelijkheid overblijven. In
veel gevallen zullen de ruimtelijke omstandigheden beperkingen opleggen aan de
interne differentiatiemogelijkheden. Daarnaast zullen ook personele en organisa-
torische factoren meer of minder nauwe grenzen stellen aan de differentiatiemoge-
lijkheden. Een en ander zal nogal eens met zich meebrengen dat er binnen de
inrichtingen wel tot op zekere hoogte gesproken kan worden van individuele behan-
delingsprogramma's zonder dat er van een differentiële behandelingsbenadering
sprake is: geen afstemming hoeft dan namelijk plaatsgevonden te hebben van de
omgeving en de behandelaars op kenmerken van de patiënt.

Ook op grond van overwegingen van 'efficiency' is een optimale afstemming van
behandeling en patiënt wenselijk. Voorzover het zich onttrekken aan de behan-
deling door weg te lopen - en voor de langer durende ongeoorloofde afwezigheid
lijkt dit het geval te zijn - (mede) een gevolg is van een niet afgestemd zijn van
patiënt en behandeling, is dat een onderbreking of afbreking van de behandeling
waardoor de totale duur daarvan moeilijk gunstig beïnvloed kan worden.

Ook vormt het een belasting van het gehele strafrechtelijke systeem: opsporings-
activiteiten, verblijf in Huizen van Bewaring en Selectie Instituut en het daar bezet
houden van plaatsen, en eventuele, zij het niet altijd gefundeerde, onrust onder de
bevolking.

Voorzover voor bepaalde patiënten op enig moment geconstateerd moet worden
dat bij hen van een voortzetting van de behandeling weinig te verwachten is, kan
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men stellen dat zij weinig zinvol plaatsen bezet houden ten nadele van diegenen
die wel baat bij een behandeling zouden kunnen hebben. (19). Bovendien kan men
zich de vraag stellen in hoeverre het naar de betrokkene toe te verantwoorden is
door te gaan met een behandeling die hen weinig of geen perspectief biedt.

Hier stuiten we, en we verwijzen daarvoor opnieuw ook naar hoofdstuk 1, op de
vraag naar de verhouding van behandeling en beveiliging als doelstellingen van de
maatregel TBR. De overheid draagt vanzelfsprekend in dit opzicht verantwoording
voor een behandelingsaanbod -dat een goede weergave vormt van beschikbare en
zinvolle behandelingsmogelijkheden. Als niettemin behandeling met de beschik-
bare en aanvaardbare middelen niet het gewenste resultaat oplevert, blijft enkel het
bewaringsaspect over. In dat geval zal de verlengingsprocedure moeten uitmonden
in een oordeel van de rechter waarin de wenselijkheid van beveiliging van de
samenleving via een verdere verlenging van de maatregel is afgewogen tegen de
consequenties daarvan voor de betrokkene. In die afweging zal de ernst van het
misdrijf ongetwijfeld een rol spelen. Mocht in een dergelijke situatie een rechter tot
verlenging besluiten, dan ligt het evenzeer voor de hand dat in dat geval de behan-
deling minder op de voorgrond zal treden, zonder dat de mogelijkheden daartoe
overigens worden weggenomen.

Naast een zekere onduidelijkheid in doelstellingen van de maatregel TBR - we heb-
ben er al eerder op gewezen - ontbreken drempelwaarden voor criteria als recidive
om aan af te meten of de behandeling het gewenste effect heeft gehad. Dit gemis
doet zich voelen bij de beoordeling van de recidivecijfers van de ex-patiënten van
de Van der Hoeven kliniek. Het zou zich ook doen voelen bij de beoordeling van cij-
fers van andere klinieken, of van niet TBR-gestelden.

8.3 Aanbevelingen
Aan de conclusie, zoals we die in de voorgaande paragraaf verwoord hebben, wil-
len we enkele aanbevelingen verbinden. We realiseren ons dat daarbij ook subjec-
tieve elementen een rol spelen. Bovendien dat de concretisering van aanbevelin-
gen in feitelijk handelen ook afhankelijk is van beleidsoverwegingen die door de
onderzoeker niet alle kunnen worden overzien of meegewogen.

We houden daarbij een overeenkomstige volgorde aan als in de voorgaande para-
graaf. Eerst zullen we dan ook enkele suggesties doen voor verder onderzoek. Ver-
volgens zullen we enkele aanbevelingen doen die op de kliniek betrekking hebben.
Tot besluit zullen we ons meer op het centrale beleidsniveau richten.

8.3.1 Onderzoek
In het voorgaande is tot uiting gekomen dat de dossiers weinig toegankelijk zijn
voor wetenschappelijk onderzoek. Overigens stellen we ons niet op het standpunt
dat iedere denkbare vraag voor onderzoek te beantwoorden moet zijn. Wel zal toet-
sing van vooronderstellingen waarop de behandeling gebaseerd is mogelijk moe-
ten zijn. Dat maakt een systematische registratie middels een op grond van geëxpli-
citeerde vooronderstellingen ontworpen categorieënsysteem onvermijdelijk. Voor
dit punt verwijzen we verder ook naar 8.3.2 en 8.3.3.

Gegeven de dossierafhankelijkheid van belangrijke delen van ons onderzoek heeft
het naar ons oordeel weinig zin dit zo maar te gaan herhalen bij andere inrichtin-
gen. Wel kan een studie van beperkte inhoud, gericht op de vergelijking van de
recidive van zowel de TBR gestelden uit verschillende inrichtingen als qua delict-
verleden betreft vergelijkbare categorieën niet-TBR gestelden, een eerste indruk
geven van de relatieve effectiviteit van de verschillende inrichtingen onderling, en
van de gevangenisstraf en de maatregel TBR, voor wat betreft de verdere voor-
koming van delictgedrag.

We hebben al gewezen op het privacy-bedreigend karakter van ons onderzoek.
Eén van de uitkomsten daarvan is de sterke samenhang tussen de mate waarin het
de patiënten nu beter of slechter gaat en.het met proefverlof of middels overplaat-
sing beëindigd hebben van het verblijf in de kliniek. Ook is er een sterke samen-
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hang met het al dan niet recidiveren en het overgeplaatst worden of met proefverlof
gaan. Dit soort uitkomsten maakt het naar ons oordeel niet nodig om lang te wach-
ten met follow-up onderzoek en zodanige termijnen in acht te nemen dat de bedrei-
ging van de privacy geheel of goeddeels als niet bestaand mag worden opgevat. Dit
omdat het follow-up interview valt binnen een periode die voor de betrokkenen is te
overzien, en waarover dan ook bij zijn vertrek uit de inrichting zinvol afspraken kun-
nen worden gemaakt over de te volgen procedure. Te denken valt aan afspraken
dat bijvoorbeeld uiterlijk binnen twee jaar na beëindiging van de behandeling de
betrokkene benaderd zal worden voor een follow-up interview met erkenning van
het recht om een dergelijk gesprek te gelegener tijd te weigeren.

In ons onderzoek is de behandeling gehanteerd als een ongedifferentieerd geheel,
als een 'black box'. Over de redenen daarvoor hebben we al eerder uitgewijd.
Gevolg is wel dat door ons niets te zeggen is over de effectiviteit van bepaalde
onderdelen van de behandeling. Onderzoek naar wat er zich in het behandelings-
proces afspeelt is naar ons oordeel dan ook dringend gewenst. Daarbij kan ook
gedacht worden aan het onderzoeken van het behandelingsverloop van patiënten
met een slechte prognose en een succesvolle behandeling, en omgekeerd. Voor
dergelijke onderzoeken zijn meerdere opzetten denkbaar, variërend van meer
actiegericht onderzoek tot experimentele opzetten. De voor- en nadelen van der-
gelijke typen onderzoek liggen op een verschillend vlak. De afweging daarvan is
moeilijk op voorhand te geven, onder andere vanwege de verschillende consequen-
ties voor het behandelingsgebeuren en de behandelingsorganisatie.

De uitvoering van dergelijk onderzoek zal niet eenvoudig zijn. Dit vooral omdat
behandelaars onderzoekers nogal eens ervaren als bedreigend en vrijblijvend: jul-
lie vertellen ons alleen maar wat we verkeerd doen, maar ga er zelf maar eens aan-
staan. Goede bedoelingen en tact zijn dan niet voldoende, maar zullen moeten wor-
den aangevuld met een structuur die onderzoekers in de positie brengt om hun
deel van de gezamenlijke onderneming, het bewerkstelligen van zo goed mogelijke
behandelingsmogelijkheden, te vervullen. Hiervoor willen we verder verwijzen naar
o.a. Warren en Fairweather. (12).

8.3.2 De kliniek
Eerder is al genoeg gebleken van de problemen die een niet bevredigende dossier-
vorming voor het doen van onderzoek oplevert. Dat is dan ook niet de voornaamste
reden waarom we er op terugkomen.

Hier willen we nog eens de aandacht vestigen op de wijze van afsluiten van dos-
siers, of liever gezegd het veelal ontbreken daarvan. Van die patiënten die de
behandeling met proefverlof afsluiten, is een proefverlofvoorstel beschikbaar van
de kliniek. Dit voorstel kan in zekere zin worden gezien als een eindverslag van de
behandeling. Van de andere patiënten echter is de dossiervorming gestopt op de
dag van vertrek, zonder een afsluitend overzicht van de stand van zaken op dat
moment. Het komt ons voor dat de kliniek zichzelf een belangrijk feed-back-middel
zou verschaffen wanneer zij, uiteraard liefst op systematische wijze, een afsluitend
overzicht van de stand van zaken zou maken bij iedere beëindigde behandeling,
ongeacht de reden van beëindiging.

De vraag doet zich daarbij voor binnen welke werkwijze wenselijke veranderin-
gen in dit opzicht de beste kansen hebben om gerealiseerd te worden. Momenteel
ligt de rapportage nog goeddeels in handen van de groepsleiding. Het -komt ons
voor dat de supervisoren van het behandelingsplan daarin een actievere rol zouden
kunnen vervullen. Immers vanuit hun grotere afstandelijkheid qua positie ten
opzichte van het dagelijks gebeuren hebben zij een ondersteunende taak in het
bewaren van overzicht op de behandelingen de voortgang daarin. Daarnaast kan
ook een gericht vragen van de zijde van het departèment stimulerend werken. De
beste waarborg is uiteraard gelegen in het voor behandelaars zichtbaar worden dat
een betere registratie ook de behandeling ten goede kan komen.

Een systematische registratie is dan ook geen doel op zich. Zij maakt een toetsing
mogelijk van de veronderstellingen van waaruit de inrichting werkt. Maar ook kan
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zij een hulpmiddel zijn bij de explicitering van de doelstellingen van de behan-
deling, van de opvattingen en veronderstellingen over probleemgedrag en hoe
daarop met een behandeling te reageren. Bovendien krijgt de inrichting daarmee
ook betere mogelijkheden in handen om op kortere termijn tijdens de behandeling
deze op duidelijke gronden bij te sturen. De behandeling kan daardoor aan effec-
tiviteit winnen. Het lijkt ons dat er ontwikkelingen gaande zijn waarop alleen ade-
quaat gereageerd kan worden als de veronderstellingen en opvattingen van waaruit
men handelt zoveel mogelijk getoetst zijn. We denken daarbij aan de verschuivin-
gen in de patiëntenpopulatie in de afgelopen jaren naar jongere patiënten met een
in belangrijke mate gewelddadig delictverleden, en aan de - zij het in absolute zin
nog bescheiden - toename van geweldsdelicten gepleegd tijdens het verblijf. In de
afgelopen jaren zijn er ongetwijfeld al de nodige aanpassingen geweest. Maar we
kunnen ons voorstellen dat in de komende jaren verdere aanpassingen nodig zijn in
het intern te voeren beleid in verband met deze verschuivingen.

Aan de huidige gang van zaken, organisatiestructuur en dergelijke liggen opvat-
tingen en veronderstellingen ten grondslag, enerzijds met een lange geschiedenis
anderzijds niet altijd voldoende geëxpliciteerd en daardoor niet getoetst. (14). Als
een patiëntenpopulatie verandert kunnen aanpassingen soepeler verlopen wan-
neer de samenhang van bepaalde structuren met een bepaalde patiëntenpopulatie
duidelijk is: wat wel kan wanneer de populatie uit overwegend vermogensdelin-
quenten bestaat, kan wellicht niet wanneer de patiënten bijna allemaal óók geweld-
dadige delicten hebben gepleegd.

Is die samenhang niet duidelijk, dan kunnen opvattingen en veronderstellingen
wel eens het karakter van ideologieën krijgen.

Is een goede dossiervorming hiervoor onmisbaar, ook om een andere reden is zij
nog gewenst. In het voorgaande hebben we al gewezen op het belang dat aan een
optimale afstemming van patiënten, behandeling, behandelingsomgeving en
behandelaars moet worden toegekend. (16). We zouden er voor willen pleiten dat -
voorzover het kliniekgebouw daartoe mogelijkheden biedt - er meer differentiatie-
mogelijkheden in de kliniek gecreëerd worden, waarin bedoelde afstemming tot
stand wordt gebracht. Daarbij realiseren we ons dat de mogelijkheden beperkt zijn.
Allereerst ruimtelijk. De indeling staat vermoedelijk hooguit een drietal verschil-
lende groepen toe, omdat alleen die voldoende van elkaar te scheiden zijn: de hui-
dige intensive care afdeling, min of meer apart gelegen woonhuis met drie leefgroe-
pen, én de overige drie woonhuizen met elk twee leefgroepen. De drie woonhuizen
staan zodanig met elkaar in verbinding dat grote verschillen daartussen niet denk-
baar zijn. (15). Nog in een ander opzicht zijnde mogelijkheden beperkt. De interne
differentiatie zal een zekere zelfstandigheid in beleid vereisen van de afdelingen
die dan ontstaan. Beheersmatig zal de zelfstandigheid echter niet in een te uiteen-
lopend beleid kunnen uitmonden. Het onder één dak vertoeven maakt afspraken
over tal van zaken nodig die alleen gemaakt zullen kunnen worden wanneer de ver-
schillen in opvattingen van waaruit gewerkt wordt niet te groot zijn.

8.3.3 Departement
Ook voor het door de Directie TBR en Reclassering van het Ministerie van Justitie
te voeren beleid is een adequate registratie van groot belang. Zij draagt de ver-
antwoording voor de tenuitvoerlegging van de maatregel TBR. Zij dient er onder-
meer voor te zorgen dat er voldoende en geschikte plaatsingsmogelijkheden zijn.
Zij is bovendien uiteindelijk verantwoordelijk voor de selectie van terbeschikking-
gestelden naar de verschillende inrichtingen. In het beter differentiëren tussen hen
die wel van een bepaalde behandeling kunnen profiteren of juist niet kan een goede
registratie op centraal niveau een belangrijke bijdrage leveren. Mede op basis van
dergelijk beter materiaal zal nagegaan kunnen worden of overgeplaatsten als zoda-
nig een aparte groep vormen (geheel of gedeeltelijk), dan wel in andere inrichtingen
betere behandelingsmogelijkheden hebben. Uit dergelijk onderzoek kan ook meer
zicht verkregen worden op kenmerken van patiënten bij wie van een voortzetting
van de behandeling binnen de beschikbare mogelijkheden weinig te verwachten is.

Dat laatste raakt zoals reeds gezegd, het probleem van de bewaring versus de
behandeling als doelstelling van de maatregel TBR, daaraan kan dan in ieder geval

93



een meer feitelijke basis worden gegeven. De uitkomsten van dergelijk onderzoek
kan uiteraard gevolgen hebben voor het te voeren selectiebeleid, en de wenselijk-
heid van een bepaalde mate van interne en externe differentiatie van de inrichtin-
gen.

Op deze plaats willen wede vraag stellen of tijdens de behandeling niet meer dan
nu gebruikelijk is rekening kan worden gehouden met wensen van de betrokkenen
zelf om in een'andere inrichting zijn terbeschikkingstelling tenuitvoer gelegd te krij-
gen. We vinden dat de uitkomsten van ons onderzoek in ieder geval aanleiding
geeft dit na te gaan: lang niet iedereen kan in een bepaalde inrichting zijn behan-
deling met proefverlof afsluiten. Nu wordt als regel pas tot overplaatsing besloten
wanneer de desbetreffende kliniek behandeling niet verder zinvol acht al dan niet
na de nodige stampei van de betrokkene, dan wel nadat deze een overplaatsing
heeft 'geforceerd' door weg te lopen. Hoe dit precies vorm zou moeten krijgen is
door ons nu niet aan te geven. Het kan niet de bedoeling zijn dat 'bij de behandeling
horende' weerstanden aanleiding zouden kunnen worden om een verzoek tot over-
plaatsing in te dienen. Wellicht kunnen behandelingscontracten een uitkomst bie-
den die na een kennismakingsperiode in de desbetreffende kliniek voor een
bepaalde termijn worden aangegaan.

In de voorgestelde herziening van de bepalingen van het Wetboek van Strafrecht
etc. omtrent de maatregel van TBR, wordt onder meer voorgesteld om in bepaalde
gevallen de duur ervan te maximeren, en wanneer bij een verlenging de termijn van
zes jaar zal worden overschreden een onafhankelijk psychiatrisch en psycho-
logisch onderzoek te laten plaatsvinden. In de Memorie van Antwoord worden daar-
voor vooral juridische argumenten aangevoerd. Voorzover ons onderzoek aan-
nemelijk heeft gemaakt dat niet iedere patiënt in gelijke mate profijt heeft van de
behandeling en de vermogensdelinquenten daarin nogal sterk vertegenwoordigd
zijn, kan aan de motivering voor een maximering een bredere basis worden
gegeven. Deze constatering staat los van de vraag of de terbeschikkingstelling
mogelijk moet blijven voor andere dan tegen personen gerichte geweldsmisdrijven.

Vanuit de Van der Hoeven kliniek bestaat behoefte aan een nadere verduidelijking
door de rechter van zijn verwachtingen van een op te leggen terbeschikkingstelling.
-Naar haar oordeel komt dit de gerichtheid van de behandeling ten goede, omdat
het dan ook voor de terbeschikkinggestelde duidelijker zal zijn niet alleen waarom
maar ook waartoe de TBR zal moeten dienen. Tegen deze veronderstelling kan wel
wat wordén ingebracht (probleemgedrag kan in de loop van de behandeling anders
gedefinieerd worden, psychiaters munten niet altijd uit in onderlinge overeenstem-
ming) maar de bedoeling als zodanig is zinvol omdat ze de positie van de betrok-
kene ten opzichte van de samenleving in de persoon van de rechter poogt te verdui-
delijken. De Directie TBR en Reclassering kan hierin wellicht een stimulerende rol
vervullen. Het is bovendien een onderwerp dat mogelijk kan worden meegenomen
in een onlangs gestart onderzoek naar veranderingen in de opvattingen van de
Rechterlijke Macht over de toepassing van de maatregel TBR. Dit laatste onder-
zoek sluit ook aan op veranderingen in de samenstelling van de populatie van ter-
beschikking gestelden als gevolg van een selectievere werkwijze van de Rechter-
lijke Macht, en op wijzigingsvoorstellen van het Wetboek van Strafrecht.

Het strafrechtelijk systeem zal ook in de toekomst te maken hebben met
psychisch gestoorde delinquenten. (17). De vraag hoe en in welk kader daarop te
reageren zal dan ook actueel blijven. Of en zo ja, in hoeverre de uitkomsten van het
onderzoek invloed zullen hebben op door rechters te nemen beslissingen over het
al dan niet opleggen van TBR, is nu moeilijk te overzien. In dat opzicht is wel
omzichtigheid bij de interpretatie van de uitkomsten geboden. In de rechtspleging
worden beslissingen over. individuen genomen, terwijl onderzoek resultaten over
groepen geeft. Resultaten van een behandeling zoals uit ons onderzoek verkregen,
zijn groepsgegevens: bij zoveel % van de betrokkenen heeft iets zo en zoveel resul-
taat gehad. Afgemeten naar bepaalde drempelwaarden betekent dat een beter of
slechter resultaat. Een rechter echter is genoodzaakt een beslissing over een indi-
vidu te nemen. Al heeft hij meer of minder vertrouwen in de maatregel, bijvoorbeeld

94



op grond van uitkomsten van onderzoek, hij zal een beslissing moeten nemen of
ook in dit geval de gesteldheid van de verdachte tot juist wel of niet opleggen van de
maatregel zal moeten leiden:

De uitkomsten van ons onderzoek maken het wel aannemelijk dat we, althans
voor groepen met bepaalde kenmerken, realistisch moeten zijn in onze verwachtin-
gen over de resultaten van de behandeling in het kader van de TBR en andere justi-
tiële maatregelen.
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Noten bij hoofdstuk 8

(1) Zie Jaarverslag 1978 van de Dr. Henri van der Hoeven kliniek, Utrecht, p. 1.

(2) Zie hoofdstuk 1, paragraaf 1.1.

(3) Zie hiervoor bijvoorbeeld het Jaarverslag van de Van der Hoeven kliniek over 1978 (p. 15 en 16),
waarin op dergelijke problemen nader wordt ingegaan, onder andere op het meer frequent voorkomen van
groepsgewijs bedreigend gedrag.

(4) Zie bijvoorbeeld Het Parool van 12 september 1981 waarin Jac. van Veen wijst op een strafeis van 15
jaar en verwerping van advies tot verpleging in het kader van de TBR.

(5) Met de opzet van een onderzoek naar (veranderingen in) de opvattingen over en verwachtingen van
de maatregel TBR bij leden van de Rechterlijke Macht is een begin gemaakt.

(6) De leefsituatie van de Nederlandse bevolking 1977, CBS, 's-Gravenhage 1978.

(7) Zie bv. T. Palmer, Correctional Intervention and Research, Lexington Books, Lexington, Mess. 1978,
en daar genoemde literatuur.

(8) We willen er wei op wijzen dat ook in een experimentele opzet de invloed van een groep factoren niet
goed te onderscheiden is van die van de experimentele variabele. We doelen daarmee op buiten de behan-
deling (bv. na beëindiging daarvan) gelegen invloeden. Dat wil zeggen dat je de aanname zult moeten
maken dat allen op dezelfde wijze aan bepaalde externe invloeden blootstaan. Zie bv. H. van den Ende en
M. Verhoef, inductieve statistiek voor gedragswetenschappen, Agon-Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1973,
p. 46 e.v.

(9) Zie b.v. Jaarverslag van de Van der Hoeven kliniek 1978 p. 15/16.

(10) E.V.W. Vercruysse, Het ontwerpen van een sociologisch onderzoek, Van Gorcum, Assen, 1966, p.
190 e.v.

(11) Zie bijv. de Memorie van Antwoord behorend bij Wetsontwerp nr. 11912.

(12) Zie bijvoorbeeld G.W. Fairweather and L.G. Tornatzky, Experimental methods for social policy
research, Pergamon Press, Oxford, 1977, en M.Q. Warren, The meaning of research in social action, What
the clinical community can expect from research, in: La criminologie clinique, Centra international de cri-
minologie comparé, Montreal, 1973.

(13) Ook binnen de inrichtingen is er sprake van een toename van het aantal gewelddadigheden, zowel
tussen de patiënten onderling als tussen patiënten en staf. Deze gebeurtenissen leiden meestal niet tot
aangiften en/of processen verbaal, en komen daarom niet voor op de uittreksels uit de Justitiële Documen-
tatie.

(14) Zie voor een recente weergave van de behandelingsopvatting: J.R. Niemantsverdriet en L. van der
Plaats, The Dr. Henri van der Hoevenkliniek, in: lnvoluntary Institutionalization, eds. J.T.T.M. Feldbrugge
and Y.A. Werdmuller von Elgg, Excerpta Medica, Amsterdam, 1981, Zie verder ook P.A.H. Baan, Algemene
beschouwingen, ervaringen en plannen, opgenomen in het Jaarverslag, Willem Arntsz Stichting over 1955,
p. 110-144, waarin de aan de oprichting van de kliniek ten grondslag liggende opvattingen zijn neergelegd,
en A.M. Roosenburg, The treatment of criminals in institutions, Copenhagen, WHO, 1958.

(15) Voor een foto van het complex, zie bijlage 1.

(16) Zie 8.2.3. Verder willen we wijzen op paragraaf 8.2.2 vooral de slotzin van de subparagraaf 'recidive'.

(17) In dit verband kan ook gewezen worden op de problematiek rond de als SGA-patiënten aangeduide
personen. Zie bijvoorbeeld: W.J. Hardeman, Sterk gedragsgestoorde en/of agressieve patiënten, in:
Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, no. 11, 1980, en daar genoemde literatuur.

(18) Zie par. 1.3 voor een meer uitgebreide beschouwing hierover.

(19) In dit verband wordt ook wel op het kostenvraagstuk in financiële zin gewezen: de behandeling van
TBR-gestelden zou duurder zijn dan de executie van gevangenisstraffen. Het is nog maar de vraag of dit zo
is wanneer TBR-gestelden worden vergeleken met langgestraften. Bovendien zal de bejegening van dege-
nen die het zou betreffen toch ook aparte eisen stellen aan te treffen voorzieningen. Ook de behuizing blijkt
in toenemende mate van invloed te zijn op de berekening van dagkosten: van nieuwe of onlangs verbouwde
inrichtingen zijnde kosten hoger dan van oudere inrichtingen.

(20) We zijn geneigd de indruk van de kliniek te onderschrijven, dat in de beginjaren het Ministerie. van
Justitie sterker geneigd.was om patiënten over te plaatsen wanneer zich bepaalde problemen voordeden,
of bij overplaatsingsverzoeken aan het Ministerie.
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Bijlage 1:. De leden van de begeleidingscommissie ten tijde van het uitbrengen van
het rapport.

drs. H.L. Wiertsema, voorzitter begeleidingscommissie, directeur van de Dr. Henri
van der Hoeven-kliniek.

W.M. van den Bergh, hoofd Medische Registratie Dr. Henri van der Hoeven kliniek.

drs. J.D. Buiskool, hoofd van de hoofdafdeling Beleid TBR van de Directie TBR en
Reclassering van het Ministerie van Justitie.

drs. R. van Dijk, research-medewerker prof. mr. W.P.J. Pompekliniek te Nijmegen.

mevr. drs. J.T.T.M. Feldbrugge, research-medewerkster Dr. Henri van der Hoeven
kliniek.

drs. E. Langerak, research-medewerker Dr. Henri van der Hoeven kliniek.

mr, drs. J.R. Niemantsverdriet, medewerker voorlichting en documentatie bij de
Dr. Henri van der Hoeven kliniek.

mevr. A.M. Roosenburg, zenuwarts, voormalig directeur Dr. Henri van der Hoeven
kliniek.

mevr. drs. A.L.N.M. Spanjersberg, hoofd Stafbureau Wetenschappelijke Adviezen
van de Directie TBR en Reclassering van het Ministerie van Justitie.

dr. D.W. Steenhuis, hoofd Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
van het Ministerie van Justitie.

mevr. dr. N. Vodegel, research-medewerkster Dr. Henri van der Hoeven kliniek.

mevr. drs. H. Wevers, research-medewerkster Dr. Henri van der Hoeven kliniek.

Tot zijn benoeming aan de R.U. te Leiden had prof. dr. W. Buikhuisen zitting in de
begeleidingscommissie in zijn hoedanigheid als Algemeen Adviseur Wetenschap-
pelijk Werk bij het Ministerie van Justitie. Voor het Ministerie van Justitie is zijn
plaats ingenomen door dr. D.W. Steenhuis. Mevr. dr. J. Junger-Tas heeft in haar
hoedanigheid als raadadviseur strafrechtstoepassing bij het WODC gedurende
enige tijd de plaats ingenomen van dr. A. Coster, tot zijn vertrek hoofd van de afde-
ling Onderzoek strafrechtstoepassing van het WODC. Mevr. drs. A.L.N.M. Span-
jersberg is mevr. drs. M. van der Vaart opgevolgd.
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De Dr. Henri van der Hoeven kliniek te Utrecht
(foto: De Jong Fotografie, De Bilt). '
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Bijlage 2:. Omschrijving van enkele begrippen.

Gezinsverhoudingen. Gezinsverhoudingen werden als disharmonisch opgevat
wanneer uit de beschrijving bleek dat er sprake was van problematische verhoudin-
gen, veel conflicten, het zich weinig van elkaar aantrekken, het niet goed met elkaar
kunnen opschieten e.d.

Warmte/koelte in de opvoeding. Kameraadschappelijke verhoudingen, aanvaar-
ding, liefhebbend, uitpraten in plaats van lichamelijke straffen, tijd en aandacht
voor het kind, met goedkeuring in plaats van afkeuring werken, zijn opgevat als
indicaties van warmte. Vijandigheid, verwerping, terugtrekken, onverschilligheid,
negatief, geen rekening houden met het kind, gauw lichamelijk straffen e.d. zijn
opgevat als indicaties van koelte.

Dominantie/toegeeflijkheid. Autoritair optreden, strikte gehoorzaamheid eisend,
allerlei regels opleggen, weinig kans op zelfontplooiing geven, prestatie-eisend,
strenge straffen, aanpassing/conformisme e.d. zijn opgevat als indicaties van domi-
nant optreden. Veel vrijheid, weinig voorschriften, weinig straffen, onvermogen vat
op het kind te krijgen e.d., zijn beschouwd als indicaties van toegeeflijkheid.

Verblijfperiode.'Een verblijfperiode begint bij opname in de kliniek en kan eindigen
door een opname elders (HvB, gevangenis, TBR-inrichting), proefverlof, beëin-
diging van de maatregel door de rechter of aflopen van een maximale behande-
lingstermijn, overlijden van de patiënt. Ongeoorloofde afwezigheid als zodanig
betekent niet het einde van een verblijfperiode, maar een onderbreking ervan. Bij
de vaststelling van recidivedelicten hebben we overigens een ruimere definitie
gehanteerd. Daarbij is nl. een verblijfperiode als beëindigd beschouwd wanneer
een patiënt definitief niet meer in de kliniek is teruggekeerd. Alle delicten gepleegd
tussen opname en laatste vertrek zijn opgevat als delicten gepleegd tijdens de ver-
blijfperiode.

Recidive. Uit de tekst blijkt, dat er twee criteria zijn gehanteerd, nl. het al dan niet
veroordeeld zijn en het voorkomen van een misdrijf op het uittreksel uit de Justitiële
Documentatie. Als duidelijk bleek dat er geen bewijs was, werd het delict niet mee-
geteld. Bij gebruik van het criterium 'veroordeeld zijn' dient men te bedenken dat
op het meettijdstip een aantal delicten nog niet was afgedaan. Bij het laatste reci-
divedelict (dat voor sommigen kan samenvallen met het eerste recidivedelict) was
bv. van 65 personen (= 12% van het aantal patiënten dat op dat moment de kliniek
verlaten had) nog geen afdoening bekend.

Ongeoorloofde afwezigheid. Hiervoor zijn dezelfde definities gehanteerd als welke
Jessen heeft gebruikt in zijn dissertatieonderzoek. Een afwijkende inhoud wordt
hierbij gegeven aan de term 'dag'. Een zg. kliniekdag begint om 5 uur 's morgens,
en eindigt de volgende morgen om 5 uur. Een ongeoorloofde afwezigheid welke op
dezelfde kliniekdag eindigt als waarop ze begonnen is, wordt aangeduid met korte
ongeoorloofde afwezigheid. In geval de afwezigheid niet op dezelfde kliniekdag ein-
digt wordt gesproken van een lange ongeoorloofde afwezigheid, waarvan de duur
wordt vastgesteld al naar gelang het aantal kliniekdagen dat de betrokkene afwezig
is. De duur van de korte ongeoorloofde afwezigheid wordt door de kliniek tot op een
kwartier nauwkeurig bijgehouden. Uiteraard is het denkbaar, dat een korte
ongeoorloofde afwezigheid langer duurt dan een lange ongeoorloofde afwezigheid,
omdat het onderscheid berust op het tijdstip waarop een ongeoorloofde afwezig-
heid nog voortduurt, nl. 's morgens om 5 uur. Een ongeoorloofde afwezigheid bv.
die 's morgens om half 5 begint en om 6 uur 's morgens zou eindigen is een lange
ongeoorloofde afwezigheid, maar heeft korter geduurd dan een ongeoorloofde
afwezigheid die 's morgens om 8 uur is begonnen en om pakweg 3 uur 's middags
is geëindigd. Om deze situatie te kunnen onderscheiden, had Jessen dan ook nog
een tussencategorie gemaakt: de korte lange ongeoorloofde afwezigheid (K/LOA).
Omdat deze situaties feitelijk nauwelijks voorkomen, wordt door de kliniek dit
onderscheid als sinds jaren niet meer gemaakt. Zie verder de jaarverslagen van de
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Van der Hoeven kliniek voor de jaarlijkse gegevens over de ongeoorloofde afwezig-
heid.

Wangedrag. Als wangedrag is beschouwd gedrag als openbare dronkenschap,
mishandeling, prostitutie, e.d., zonder dat dit heeft geleid tot justitieel contact.

Justitiële contacten. Alle justitiële contacten, vanaf een procesverbaal, en ongeacht
de verdere afdoening.

Psychische stoornissen. Hierbinnen is bij de codering een onderscheid gemaakt
tussen enerzijds expliciete vermeldingen, blijkend uit psychiatrische diagnose,
opnames e.d., en wat kan worden aangeduid als negatieve karaktertrekken, driftig,
opvliegend, nerveus e.d.

Straffen en gezag. Nagegaan is of er sprake was van enig strafbeleid, of er wel
eens gestraft werd dan wel alles op zijn beloop werd gelaten. Straffen is dus niet
zozeer opgevat als autoritair optreden van de ouders, maar meer als corrigeren,
sturen, structureren. Voor de gezagsuitoefening geldt dit ook: hebben de ouders
enige greep op de betrokkene, of onttrekt deze zich geheel en al aan hen.

Relatie van betrokkene tot slachtoffer. Bij de codering is op meerdere aspecten
gelet, nl. het wel of niet bekend zijn van.het slachtoffer, het al dan niet familie zijn
van het slachtoffer, en het individu dan wel organisatie zijn van het slachtoffer.

Intellectueel functioneren. In de voorlichtingsrapporten is nagenoeg altijd op basis
van psychologisch onderzoek een oordeel opgenomen over het intellectueel func-
tioneren. Daarbij wordt als regel een driedeling gehanteerd: normaal, beneden nor-
maal/zwakbegaafd, boven normaal. Bij de codering is deze driedeling ook aange-
houden.

Afwijkingen in EEG-ritme. Een eventueel EEG-onderzoek is beschreven in termen
van afwijkingen duidend op epilepsie, afwijkingen van andere aard, en geen afwij-
kingen. Van interpretaties hebben wij ons verder onthouden.

Lichamelijke stoornissen. (zintuigen, motoriek, algemeen). Stoornissen zijn als
zodanig gecodeerd, indien de beschrijving erop duidt, dat de betrokkene erdoor
zou kunnen worden belemmerd in zijn functioneren (zeer ernstige bijziendheid,
zware astma).

Eén lijn in de opvoeding. Gekeken is naar vermeldingen in de rapporten die het
aannemelijk maken, dat de ouders min of meer dezelfde gedragslijn volgen bij de
opvoeding/benadering van de kinderen of juist niet.

Leefregelmaat in het gezin. In een tweedeling is informatie vastgelegd over wel,
min of meer of juist niet voorkomen van een zekere regelmaat in het gezin, bv. eten,
slapen etc.

Speciale plaats in het gezin. Als indicatoren van het hebben van een speciale plaats
in het gezin zijn gehanteerd: voorkind, kind uit eerder huwelijk, nakomertje, in
fysiek of ander opzicht sterk achterblijvend, zondebokfunctie vervullend, e.d.

Verslaving. Alleen overmatig gebruik, en/of blijkens de rapporten een sterke afhan-
kelijkheid van alcohol, drugs, medicijnen.

Voor de codering van de delicten is gebruik gemaakt van onderstaande indeling.
Werden meerdere delicten ten laste gelegd of werden meerdere zaken gevoegd,
dan is het delict gecodeerd waarop de zwaarste straf staat.

Vermogensdelicten
- valsheid in geschrifte, oplichting, verduistering, benadeling schuldeiser, etc.
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- diefstal
- diefstal door middel van braak
- diefstal met geweldpleging (licht letsel, dreiging met geweld)
- diefstal met geweldpleging (zwaar letsel, dood ten gevolge hebbend)
- overige vermogensdelicten, o.a. heling

Geweldsdelicten
vernieling van goederen, brandstichting, mishandeling dieren
belediging, laster, smaad
bedreiging, vrijheidsberoving, mishandeling (met eventueel licht letsel)
mishandeling, ernstig letsel, eventueel dood ten gevolge hebbend
doodslag, moord, (ook poging)
overige geweldsdelicten, openlijke geweldpleging, wederspannigheid, brandstich-
ting met levensgevaar

Zedendelicten
- schennis der eerbaarheid
- ontucht met minderjarigen
- aanranding (eventueel met zwaar letsel)
- verkrachting (idem)
- overige zedendelicten

Overige misdrijven
- overige misdrijven W.v.Sr.
- misdrijven WVW
- misdrijven opiumwet
- misdrijven vuurwapenwet
- misdrijven overige wetten

Voor de verwerking van de verschillende wijzen van afdoening van de delicten is
een vierdeling gehanteerd: - geen veroordeling (sepot, vrijspraak, ontslag rechts-
vervolging); - wel veroordeling, geen vrijheidsbeneming (berisping, geldboete, etc.);
- dreiging met vrijheidsbeneming (voorwaardelijke straffen en/of maatregelen); -vrij-
heidsbeneming (onvoorwaardelijke straf en/of maatregel). Bij de codering is bij
combinaties over meerdere categorieën het zwaarste gedeelte van de afdoening
genomen.
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Bijlage 3: Uitspraken over de behandeling.

Bij de vragen 41 t/m 46 uit de vragenlijst, de in 5.3 besproken vragen, is aan de
geinterviewde ex-patiënten gevraagd een toelichting te geven op hun opvattingen
over de behandeling in de kliniek. Bij de vragen 29 t/m 40 is gevraagd een toelich-
ting te geven op wat van invloed is geweest bij een eventuele verandering van een
12-tal aspecten en hoe die invloed is geweest.

De omvang en inhoud van deze toelichtingen loopt sterk uiteen, dat is te ver-
wachten bij 'open' vragen. In die zin zijn de antwoorden onderling dan ook niet ver-
gelijkbaar. Omdat de vragen waar het hier om gaat niet 'onafhankelijk' van elkaar
zijn, maar verschillende ingangen bieden tot hetzelfde onderwerp, leveren de ver-
schillende vragen reacties op die op dezelfde onderwerpen betrekking hebben.

In het volgende hebben we daarom geprobeerd een systematisch overzicht te
destilleren uit de antwoorden van situaties, gebeurtenissen en aspecten van de
behandeling die door de éx-patiënten van belang worden geacht. De mate waarin
'de' ex-patiënten bepaalde aspecten belangrijk vinden of juist niet, is hierbij uiter-
aard niet aan de orde. Wel is bij de volgende uitspraken meer dan eens sprake van
slechts één of enkele ex-patiënt(en) die een dergelijke uitspraak doen. Bij sommige
uitspraken bijvoorbeeld over isolatie en separatie, is er zowel in positieve als in
negatieve zin sprake van enige tientallen.

Het in deze paragraaf beschrevene kan een aardige indruk geven van de ver-
scheidenheid aan opvattingen en ervaringen van de ex-patiënten over en met de
kliniek en de behandeling, en kan stof tot nadenken geven. Op de vraag in hoeverre
en voor' welke nader te omschrijven categorieën ex-patiënten de verschillende
opvattingen en ervaringen vooral kenmerkend zijn, moeten we het antwoord goed-
deels schuldig blijven: wel kunnen we in algemene zin wijzen op de samenhang
tussen bijvoorbeeld de wijze waarop het verblijf in de kliniek geëindigd is en de
mate waarin men meer of minder positieve opvattingen over de kliniek heeft. Dege-
nen die de behandeling met proefverlof hebben afgesloten denken over het alge-
meen gunstiger over de kliniek dan zij die naar een andere kliniek zijn overgeplaatst
om daar hun behandeling voort te zetten.

Alleen de open vragen 41 t/m 46 zijn door ons uitputtend geïnventariseerd.
Gezien de aard van de vragen zijn daarop vooral uitspraken met een negatieve
waarde te verwachten.

Eerst zullen we ingaan op de uitspraken met een negatieve waardering en daarna
de positief gewaarde aspecten bespreken.

Uitspraken met een negatieve waardering
Een eerste manier om de reacties in te delen is naar de wijze waarop er over het
PERSONEEL wordt gesproken. Een eerste aspect wat daarbij genoemd wordt is
het niet voor hun taak berekend zijn van personeelsleden: zij worden niet bekwaam
geacht, wekken geen vertrouwen, 'laten zich besodemieteren', zijn zelf vaak bang,
of: het zijn part-time werkstudenten, allemaal jonge meisjes tussen mannen. Een
tweede aspect betreft het optreden: ze gedragen zich autoritair, machtsmisbruik
(namen je je geld af, trekken bepaalde personen voor, manipulatie en uitspelen van
patiënten), kleinerend optreden (je werd niet voor vol aangezien, denk je eerlijk over
jezelf na dan wordt je de grond ingeboord-dat komt hard aan), een 'beroepshou-
ding' (dat doordrammen en verantwoordelijkheid dragen dat je moest, ze wachten
tot je wat zegt, ze dwingen je tot het uiterste-wachten op een reactie, therapeut zat
me maar aan te kijken).

Een tweede manier om de reacties in te delen is naar de wijze waarop er over de
BEHANDELING wordt gesproken. Dat kan heel algemeen zijn, in termen van moti-
vatie daarvoor, en direct daarmee verbonden het gedwongen karakter van de
behandeling. Motivatie ontbreekt zo wordt gezegd als reden voor het niet werk-
zaam zijn van de behandeling. 'Als er geen vrijwillige motivatie is bereik je niets, als
je het gedwongen moet doen heeft het geen nut.' Een ander algemeen aspect is de
sfeer in de kliniek: 'een grote hoerenbende, vrijgevochten bende, mensen worden
in elkaar geslagen, vrouwelijke patiënt verkracht, drugs en drank zijn gewoon,
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sexuele relaties tussen patiënten en stafleden'. Of, wat rustiger, het is daar niet
voor iedereen geschikt genoemd worden dan onder meer kleine criminelen,
beroepsinbrekers, drugsverslaafden, exhibitionisten, psychische problemen,
drankproblemen. Anderen hebben geen lijn in de behandeling kunnen ontdekken,
of noemen juist de uniformiteit standaardbehandeling, alles is op relatieproblemen
gericht-alles wordt van een kant bezien.

Veel opmerkingen worden er gemaakt over de sociotherapie. Die betreffen dan
zowel de leefgroepen als meer specifiek de groepstherapie. De aard van de reac-
ties varieert: niet iedereen is voor groepstherapie geschikt, praatserum, problemen
van elkaar bespreken is dat behandelen?, teveel groepsgesprekken waar de grote
mond aan bod komt, patiënten hakken over elkaar over het verleden, kwetsen van
elkaars gevoelens, ontmoeten van diverse milieus, teveel verschillende mensen
(met zedendelinquenten en moordenaars moeten praten).

Bij dit laatste sluiten ook de opmerkingen aan over negatieve invloeden van
medepatiënten. Het elkaar verlinken, de onderlinge terreur, 'ik kreeg haatgevoe-
lens omdat 'zwaarderen' mij moesten beoordelen', maar ook de medeverantwoor-
delijkheid. 'Dat kweekt onderlinge haat en nijd.' Of het nu gaat om 'voor wat ande-
ren deden werd jij ook gestraft' dan wel het moeten meehelpen met isoleren: 'het
vormen van een 'ME' van patiënten.'

Een ander aspect is het aansluiten van de behandeling bij de behoeften en
mogelijkheden van de ex-patiënten. Zo wordt er door verschillende respondenten
op gewezen dat de behandeling 'te moeilijk, te klinisch, te theoretisch' is: ik
begreep al dat praten niet, psychoanalyse is moeilijk-zeker als je gesloten bent, ze
praten teveel en doen te weinig, al die gesprekken met psychiaters-waardeloos, dat
liggen op een bank-je krijgt geen weerwoord. Andere benadrukken vooral dat de
behandeling te weinig praktisch, te weinig op de maatschappij is gericht. Dat ze er
geen vak hebben geleerd, dat ze niet zijn voorbereid op een terugkeer naar de
samenleving, 'op het laatst durfde je de straat niet meer op'. Onbegrip spreekt
zeker ook uit opmerkingen als je moest zelf je behandelingsprogramma schrijven.'

Soms worden concreet bepaalde activiteiten genoemd. Daarbij valt vooral op dat
dit nogal eens de expressievakken zijn: rollenspel, vrije expressie ('kinderachtig
gedoe, éénmaal een vlieg op een bezemsteel vangen is leuk, maar niet drie maan-
den lang), mime, volksdansen, kleien, tekenen.

Meermalen wordt ook uiting gegeven van het in het gedrang voelen komen van
de eigen persoonlijkheid of geaardheid: ik moest iemand anders worden dan ik
was. Ik moest een soort niet pedofiele hetero worden. Ik werd als hollander behan-
deld (moest dat worden). 'Er heerste daar een te grote onpersoonlijkheid: ze zien
daar door de psychiatrie de mens niet meer.' 'De eigen vormgeving van een mens
wordt onderworpen aan een ooit door een professor uitgedacht systeem.'

Enkele ex-patiënten hebben opmerkingen over het gebruik van medicijnen. 'Je
wordt daar platgespoten als je niet meewerkte', 'door de medicijnen verloor je je
persoonlijkheid', 'die medicijnen hebben me kapot gemaakt'.

Een ruim' aantal opmerkingen kan worden ondergebracht onder het hoofd
BEPERKINGEN. Dat kan betrekking hebben op het teveel opgesloten zitten, het
gemanipuleerd worden met geoorloofd verlof, de gebondenheid aan tijden. Of op
het controleren van relaties, 'familiebetrekkingen gingen kapot', 'mijn man en kin-
deren mochten niet komen'. Omgekeerd ook het pressen tot niet gewenste contac-
ten met familie. Het precies moeten doen wat ze zeggen, het te betuttelend zijn - zij
maken het uit, is een ander punt. Ook de controle op het geld kan weinig waar-
dering wegdragen: 'Ontnemen van geld-dan ga je je machteloos voelen.' Uitge-
sproken negatief zijn de reacties op het gebruik van isolatie en separatie: 'onver-
antwoordelijk, dat wekt juist agressie op, je krijgt er schrikbeelden van, je wordt
opstandig, het is onmacht en gemakzucht van het personeel.' Op deze plaats kun-
nen wellicht ook de opmerkingen worden ondergebracht die betrekking hebben op
het onnodig en/of te lang vasthouden van patiënten: 'ze wilden me niet laten gaan
toen ik er aan toe was', 'je kon ze niet wijsmaken dat een bepaalde behandeling
niet meer nodig was', 12, 13 jaar mensen vasthouden, de duur is te lang in verhou-
ding tot de ernst van het delict', 'ik heb er te lang gezeten-voelde me proefkonijn-
heb alle kinderziektes van de kliniek meegemaakt', 'de tijdsduur maakte je geeste-
lijk kapot', 'ik ben er drie jaar te lang geweest', 'na 111/2 jaar durfde ik niet meer
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naar buiten'.
Naast PERSONEEL, BEHANDELING en BEPERKINGEN kan nog gewezen wor-

den op bepaalde GEVOLGEN van het verblijf. Sommigen wijzen er op dat ze 'er
slechter uitkomen dan erin gaan' of 'ze vielen na behandeling toch weer terug, want
de problemen waren niet opgelost'. Anderen wijzen op negatieve gevolgen in ver-
band met de zwaarte van de behandeling. Mensen werden zwaarmoedig van de
behandeling, 'konden het niet vatten, konden problemen niet aan en pleegden
daarom zelfmoord.' Of ze werden er 'gek gemaakt': 'teveel praten en denken over
jezelf is niet goed, er zijn er die kapot gaan door het wroeten in zichzelf.' Ofwel 'ze
kwamen aan eigen problemen niet toe door alle problemen van andere patiënten.'

Positieve opmerkingen
Proberen we de opmerkingen te ordenen waarin in positieve zin over de behan-
deling en wat daarmee samenhangt wordt gesproken, dan kunnen in de eerste
plaats uitspraken onderscheiden worden waarin tot uiting komt dat MEN IN
BEPAALDE OPZICHTEN VERANDERD IS. Daarbij wordt gewezen op een toe-
genomen inzicht in zichzelf, het zichzelf hebben leren kennen, 'ik heb geleerd mijn
eigen fouten te zien', een toename van de mate waarin men zichzelf accepteert, het
geleerd hebbende dingen reëler te zien, het geleerd hebben zijn problemen te,
begrijpen.

In andere uitspraken komt meer het beter met zijn problemen kunnen omgaan tot
uiting: 'ik heb geleerd met mijn angsten om te gaan', of 'ik heb geleerd minder
gecompliceerd te leven'. In weer andere uitspraken ligt meer de nadruk op het zelf
doen, op het zelf oplossingen voor problemen vinden, 'leren goed te leven', 'ik heb
geleerd wat ik wel en niet moest doen.'

Tenslotte komt in bepaalde uitspraken vooral tot uiting dat men zijn sociale vaar-
digheid verbeterd acht. Relaties zijn verbeterd, men legt gemakkelijker contacten,
en kan ze beter houden.

Wat de BEHANDELING betreft wordt er voor een deel in algemene termen
gesproken. De therapie is-zinvol geweest, de intentie van de behandeling wekte
vertrouwen, de goede bedoelingen die men heeft ervaren.

De creativiteit werd uitgebouwd en gestimuleerd door de kliniek. Bouwpilaren
voor wat nu bereikt is.

Over de sfeer wordt gezegd dat deze huiselijk was, positief voor verdere levens-
vorming, "je werd er geestelijk uitgekleed, maar ik ben er beter van geworden".

Ook wordt de 'resocialisatie' genoemd, en 'men gaf mogelijkheden die op je pro-
blemen aansloten'.

Het belang van praten en luisteren wordt herhaaldelijk genoemd: "door veel te
praten komt dat (wat ik in het verleden gedaan heb) allemaal naar boven" "door
steeds maar weer te praten en je er weer bij te halen heb ik wel geleerd om proble-
men bespreekbaar te maken", "gemerkt dat het prettig is met anderen over je pro-
blemen te praten" "geeft begrip voor andermans gevoelsleven", "in de gemeen-
schapsbesprekingen werd je om beurten aangepakt, dan moest je praten; als je
goed luisterde kon je daar je voordeel mee doen".

Maar ook specifieke behandelingsactiviteiten of mogelijkheden worden genoemd:
sport, werk- en studiemogelijkheden, rollenspel, de verschillende creatieve moge-
lijkheden, de activiteiten naast de behandeling.

"De individuele therapie helpt bij allerlei moeites, heeft me inzicht gegeven, leert
naar anderen te luisteren, leert gemakkelijker praten". "Denken in probleemstellin-
gen en oplossingen heeft me geleerd met problemen om te gaan". "Therapie
bracht groeiproces op gang". "Door spelsituaties kreeg je veel inzicht in waar je
fout zat, in de belemmeringen die je had". "Rollenspel leerde me te uiten, de waar-
heid te zeggen". "Sport heeft me geleerd me te verdedigen, heeft fysiek zelfver-
trouwen gegeven". "Vrije expressie heeft me minder timide gemaakt".

Bij het PERSONEEL wordt hun inzet gewaardeerd, 'je kreeg aandacht', en 'je
werd geaccepteerd zoals je was'. Opgemerkt wordt dat je daar met je problemen
ergens heen kon, op het bestaan van vertrouwensrelaties, als mens behandeld wor-
den, ze zetten je op de goede weg, je kon altijd een beroep op ze doen, het opge-
vangen worden, de persoonlijke benadering, ze geven veel van zichzelf. Er zijn ook
specifieke opmerkingen over het personeel: "ze hebben me de waarde van geld in
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laten zien en me geleerd er normaal mee om te gaan", "ze leerden me minder te
drinken, dan kijk je anders tegen de dingen aan". Ook worden genoemd gesprek-
ken met psychiaters en therapeuten waar men veel aan had gehad.

Verder valt nog een groep uitspraken te onderscheiden die betrekking hebben op
de MEDEPATIENTEN. Sommigen hebben het over de prettige.omgang met hun
medepatiënten, en de behoefte aan onderling contact. Ook wordt gewezen op de
onderlinge saamhorigheid, en het besluiten nemen voor elkaar. Verder komt in
bepaalde uitspraken tot uiting dat de problemen van de andere patiënten ook voor
de behandeling van de betrokkene zelf gunstig hadden kunnen uitwerken, bijvoor-
beeld vanwege de herkenning: ook anderen zaten in de knoop.

Het praten en de omgeving komen ook met betrekking tot medepatiënten vaak
aan de orde: "door gemeenschappelijke gesprekken geleerd met mensen om te
gaan", "je was aangewezen op mensen die je eigenlijk onmogelijk vond, door er 24
uur per dag mee op te trekken, leer je wel met mensen om te gaan", "je leert over-
leggen ook al ben je het niet altijd eens". Een enkele keer wordt het netwerk van
relaties nadrukkelijk als belangrijk genoemd, bijv. in de volgende uitspraak: "door
te luisteren naar anderen ga je zien dat je zelf veranderen moet, dat kan je pas als
je een beetje gaat zien wat er van je verwacht wordt en dat lukt beter als je een
"thuis" hebt".

Tenslotte zijn er nog uitspraken die het gedwongen karakter van de behandeling,
de strakke structuur of de aangebrachte beperkingen betreffen. Zo wordt de
dwang om wat te doen genoemd, "je schaamt je enorm hulp te moeten krijgen, tot-
dat je gedwongen moet worden door de situatie en in zo'n kliniek hulp krijgt", "de
invloed (van de behandeling) heb ik geaccepteerd door de noodzaak te moeten
accepteren en dan leer je dat het niet onprettig is".

Ook wordt gezegd dat je leert van de structuur, je leert consequenties van dingen
te zien, je komt te weten dat er voor bepaald gedrag, bepaalde consequenties zijn
of dat je de problemen niet kon ontlopen doordat de staf vasthield, je leert te moe-
ten.

Er zijn ook positieve reacties over separeren en isoleren: "je had momenten dat
de deur op slot moest anders ging je er van door als in de therapie gevoelige snaren
geraakt waren", "je hebt 14 dagen nodig om jezelf te worden na zo'n mangelpartij
(een therapiezitting op sommige momenten)", "'t was goed omdat ik behandeling
en verantwoordelijkheid uit de weg ging".

Sommigen zijn van mening dat de behandeling vooral positief kan zijn voor
patiënten die bepaalde delicten hebben gepleegd, of bepaalde problemen hebben.
Wel kan daarbij worden aangetekend dat het totaalbeeld zowat alle denkbare cate-
gorieën omvat. Relatief vaak worden echter genoemd zedendelinquenten en
geweldsdelinquenten.

Voor verschillende patiënten is het klaarblijkelijk moeilijk meer in detail aan te
geven wat in de behandeling eventueel positief heeft uitgewerkt. Maar 'gezien het
resultaat zal de behandeling toch niet slecht zijn geweest.' Anderen wijzen er op
dat positieve gevolgen ook afhankelijk zijn van andere gebeurtenissen of omstan-
digheden. Dan wordt gewezen op het belang van de eigen inzet, maar ook 'als ze
een vrouw leerden kennen.'
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Bijlage 4

Ministerie van Justitie
wetenschappelijk

onderzoek-en

1)
documentatie

Aan het Hoofd van de Afdeling Bevolking

Schedeldoekshaven 100
's-Gravenhage

Doorkiesnummer

Postadres: Ons kenmerk Uw brief Onderwerp
postbus 20301,
2500 EH 's-Gravenhage, OI 52.2/46-79
telefoon 070-70 79 11

's-Gravenhage 19

Begin 1980 bestaat de Dr. Henri van der Hoeven Kliniek in Utrecht

25'jaar. Mede met het oog daarop voert een van onze medewerkers,

drs. J.L. van Emmerik,momenteel een onderzoek uit ter evaluatie van

de door haar ontwikkelde activiteiten. In het kader van dit onder-

zoek wordt het noodzakelijk geacht in contact te treden met al die-

genen die op een of andere wijze bij de activiteiten van de kliniek

betrokken zijn geweest.

Nu beschikken wij al wel dankzij uw medewerking in een eerdere fase

van het onderzoek over adressen of woonplaatsen van de betrokkenen,

maar bij een aanzienlijk aantal personen blijken deze gegevens al

weer achterhaald zijn. Daarom willen wij (opnieuw) een beroep doen

op de medewerking van uw Afdeling Bevolking om het huidig adres van

deze personen te achterhalen.

J. Bijgevoegd hebben we een lijst van namen, voornamen, geboorteplaats

en geboortedatum en, indien bekend, het adres van die personen die

volgens onze informatie in uw gemeente woonachtig zijn of geweest

zijn. Graag zouden wij van u vernemen:

- of betrokkenen nog steeds in uw gemeente woonachtig is;

- zo ja, of het adres waarover wij beschikken juist is en, indien

dit laatste niet het geval is, wat diens huidige adres is;

- zo nee, naar welke gemeente betrokkene verhuisd is;

- indien betrokkene overleden is, datum van diens overlijden.

905761LC
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Vervolgblad

n r. 1

wetenschappefjk

onderzoek- en

1)
documentatie Het zal u duidelijk zijn, dat wij andere gemeenten zullen moeten

benaderen wanneer uit uw informatie blijkt dat betrokkene verhuisd

is. Samenhangend hiermee is het mogelijk, dat wij u binnenkort nog-

maals om informatie zullen vragen over personen waarover wij in eer-

ste instantie bij een andere gemeente te rade gingen, maar die naar

uw gemeente verhuisd bleken te zijn.

Wij zouden het dan ook erg op prijs stellen wanneer u binnen niet

al te lange termijn - een periode van een week is wellicht redelijk -

op ons verzoek kan reageren, in het vertrouwen, dat u uw medewerking

eraan wilt geven.

Gaarne verzoek ik u derhalve de gevraagde gegevens omtrent de op

bijgaande lijst vermelde personen te willen toezenden aan:

Ministerie van Justitie

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum,

t.a.v. Drs. J.L. van Emmerik

Postbus 20301

2500.EH 's-Gravenhage

Tel. 070-706548

Bij voorbaat bedanken wij u graag voor uw medewerking,

hoogachtend,

Het Hoofd van het WODC

( I

Dr. 6. -Steenhuis

905761LC

Bijlage: lijst met namen en ons bekende adressen.
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Bijlage 5

MINISTERIE VAN JUSTITIE

7

L J

Uw brief
WODC

Kenmerk Nr. 0I-52.2/2117-78

Onderwerp' Follow-up onderzoek 'S-GRAVENHAGE , oktober1979
Van der Hoeven Kliniek

Geachte heer/mevrouw,

Uit de brief van mevrouw Roosenburg hebt u begrepen, dat uw medewerking

wordt gevraagd voor een onderzoek naar uw ervaringen tijdens de periode

die u in de Van der Hoeven Kliniek hebt doorgebracht, en daarna. Ik kan

u verzekeren dat ook door mij erg veel belang wordt toegekend aan de

uitvoering van een dergelijk onderzoek. Aan het Wetenschappelijk Onder-

zoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie is

gevraagd dit onderzoek uit te voeren.

Omdat het onderzoek wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van mijn

Ministerie, lijkt het me gewenst dat ik u de garantie geef, dat de door

u verstrekte informatie strikt vertrouwelijk zal worden behandeld. Daarom

zullen de gegevens uit de interviews in hun totaliteit worden verwerkt,

zodat u niet als persoon herkenbaar bent. Het betekent ook dat het WODC

geen toestemming heeft aan wie ook gegevens te verstrekken op basis van wat

over u door het onderzoek bekend is geworden. Dit geldt zowel voor de ver-

schillende afdelingen van het Ministerie zelf als voor personen of instan-

ties daarbuiten. Ook de interviewers zijn vanzelfsprekend verplicht ver-

trouwelijk om te gaan met de aan hen bekend geworden gegevens.

Ik zou hierop één uitzondering willen maken, maar alleen wanneer u daar

zelf uitdrukkelijk toestemming voor geeft. De Van der Hoeven Kliniek

heeft, vaak gedurende lange tijd, een intensief contact met u gehad.

- Zij heeft -

Bijlage(n)

POSTADRES: Postbus 25;in FH '^-G•a.enhaie
Verzoeke slechts één zuak in één brief te behandelen en bi; beantuoordmg de da!um en h,t

SF 21 30148-4035
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MINISTERIE VAN JUSTITIE

1e vervolgblad van brief d.d. nummer 01-52.2/2117-78

Zij heeft daarom verzocht om de verslagen van de interviews te mogen

inzien, omdat zij meent dat juist deze individuele gegevens haar veel

kunnen doen leren over de te volgen werkwijze. Daarnaast wil zij graag

de mogelijkheid hebben om eventueel een aanvullendgesprek met haar

vroegere patiënten te voeren.

Ik heb gemeend met deze verzoeken te kunnen instemmen op de uitdrukke-

lijke voorwaarde, dat u zelf toestemming geeft voor het ter inzage geven

van het interviewverslag. En verder, dat u duidelijk te kennen geeft er

geen bezwaar tegen te hebben wanneer een medewerker u eventueel nog eens

komt bezoeken voor een aanvullend gesprek. U kunt uw toestemming kenbaar

maken door invulling en ondertekening van het "toestemmingsformulier"

dat u door de interviewer zal worden overhandigd.

De Minister van Justitie a.i.,

SF 31 7 10477-2830
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Bijlage 6

DR HENRI VAN DER HOEVEN KLINIEK
hoofdafdeling voor forensische psychiatrie van de Willem Arntsz Stichting

Postadres: Postbus 174 - 3300 AD Utrecht - telefoon (030) 71 68 22

bericht op
brief van :

uw kenmerk

ons kenmerk :

betreffende :

Bezoekadres: Willem Dreeslaan 2

Utrecht, oktober 1979

In 1980 zal de Dr Henri van der Hoeven Kliniek 25 jaar bestaan.
Die tijd lijkt ons lang genoeg om nu terug te kijken naar de
ervaring met de behandeling in de kliniek. Ik bedoel hiermee
niet alleen de ervaring van diegenen, die als medewerkers hun
aandeel in de behandelingen hier hebben geleverd, maar vooral
ook de ervaring van diegenen die als patiënten in de kliniek
ter behandeling opgenomen zijn geweest.

Er zijn in de loop van die 25 jaar patiënten geweest die hun
behandeling hier met een proefverlof hebben beëindigd.
Er zijn er ook geweest wier behandeling hier is afgebroken; af
omdat zij het zelf wilden, af omdat de kliniek meende dat het
beter was.
Al deze patiënten hebben ervaring met wat er in de behandeling
is geprobeerd. Zij zijn degenen die kunnen zeggen, wat er in de
kliniek voor hen van nut is geweest voor hun behandeling, wat
er eventueel overbodig was, wat er schadelijk is geweest en ook
wat er gemist werd. Velen zullen dat nu beter kunnen beoordelen
dan toen zij in de kliniek waren, omdat zij in de tijd daarna
hebben ervaren wat zij er op den duur aan gehad hebben. U be-
grijpt dat het voor stafleden die nu en in de toekomst in de
kliniek werken met andere patiënten, ook van belang is te weten,
wat voor u op den duur van betekenis is gebleken. Vanzelfsprekend
is in de behandeling in die 25 jaar ook van alles veranderd, maar
dat wil niet zeggen dat wij nu met zekerheid weten dat alles zo
goed mogelijk gaat. Om daar beter zicht op te krijgen zouden wij
graag uw mening willen hebben.

Wij hebben de medewerking gekregen van het Wetenschappelijk

Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), de onderzoeksafdeling

van het Ministerie van Justitie, om een onderzoek te doen naar

uw mening. Omdat u zich misschien vrijer voelt zich kritisch te

uiten tegen buitenstaanders, dan tegenover mensen die zelf in het
Copie verzonden aan:

- werk betrokken

bijlage(n):
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DR HENRI VAN .DER HOEVEN KLINIEK
hoofdafdeling voor forensische psychiatrie van de Willem Arntsz Stichting

Utrecht - Willem Dreeslaan 2 - Postbus 174 - tel. (030) 7168 22

vervolgblad nr..?. . van brief d.d.: maart 1979 Ons kenmerk : Betr. :

werk betrokken zijn, hebben wij gemeend niet eigen medewerkers voor
dit onderzoek vrij te moeten maken. Wel zouden wij het natuurlijk
op prijs stellen, als u de medewerkers van het WODC toestemming
zoudt willen geven om de gegevens die zij van u krijgen, aan ons
door te geven, opdat wij ook werkelijk gebruik kunnen maken van uw
ervaringen. Indien u hiertoe bereid bent, zoudt u degene die u komt
bezoeken ook kunnen laten weten, of wij u naar aanleiding van uw
mening kunnen bezoeken.
Mocht u wel uw mening willen geven, maar onverhoopt er bezwaar tegen
hebben dat de gegevens en/of uw adres aan ons worden doorgegeven,
dan is ook dat mogelijk. In dat geval worden uw gegevens door het
WODC in een rapport verwerkt, zodanig dat individuele herkenbaarheid
uitgesloten is.

Uw gegevens zullen met de grootste zorgvuldigheid worden behandeld.
In de handen van de interviewer en van de medewerkers van de kliniek
zijn zij veilig, want deze mensen hebben de plicht tot geheimhouding.
Mocht u tenslotte contact met ons willen opnemen, dan is ook dat
mogelijk.

Met vriendelijke groet,

A.M. Rodsenburg drs.'H.L. Wiertsema
direkteur
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Bijlage 7:

TOESTEMMINGSFORMULIER

De ondergetekende ..................................

is bereid geweest mee te werken aan het onderzoek onder

vroegere patienten van de Van der Hoeven Kliniek te Utrecht

Hij/zij heeft geen/wel bezwaar tegen het inzien van het

verslag van dit gesprek door de Van der Hoeven Kliniek.

Hij/zij heeft op dit moment geen/wel bezwaar tegen een

eventueel bezoek van een medewerker van de Kliniek

voor een aanvullend gesprek. De Kliniek kan in dat

geval op de volgende wijze contact opnemen: .........

.....................................................

Handtekening
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Bijlage 8:

algemene
reclasserings-
vereniging
zulderparkweg 280 5216 HE
postbus 5017 5201 GA 's-hertogenbosch tel. 073 - 123221

De heer Drs.J.L.van Emmerik
W.O.D.C.
Postbus 20301
2500 EH 's-Gravenhage

onsnr.: SPW/80/16/MLG/tb

uw ref.:

gnd.:

's-hertogenbosch 21 mei 1980

Geachte heer van Emmerik,

In vervolg op onze kontakten m.b.t. het follow-up onderzoek
van de Dr.H.v.d.Hoevenkliniek kan ik u mededelen dat de
A.R.V.-medewerkers slechts met een gering aantal betrokkenen,
na het afnemen van de enquete, kontakt hebben gehad.
Van de bij ons binnengekomen reakties kan grofweg worden
gesteld, dat positieve en negatieve beoordeling van de
enquete gelijk opgaat. Wel werd duidelijk dat een dergelijke
enquete in het algemeen toch diepe en pijnlijke emoties oproept.

De informaties gaven ons echter geen aanleiding tot verdere
aktie.

M.'D'.Lamping-Gods, zAenuW ts
beleidspsychiater landelijk bureau
Algemene Reclasseringsvereniging

i.a.a.: Direktie Dr.H.v.d.Hoevenkliniek
Mevrouw A.M.Roosenburg

aangesloten bij de vereniging van reclasseringsinstellingen (VvRI) ev
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Bijlage 9:

angst voor herkenning

aanpassingsmoeilijkheden

huisvestingsproblemen

werkloosheid

persoonlijkheidsproblemen

relatieproblemen

alcoholisme, drugsverslaving

gezondheid

oppassen voor recidive

anders

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
I 1 1 1 1 1 1

2

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Percentage ex-patiënten dat problemen heeft gehad met........
naar man of vrouw zijn.

man

vrouw
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10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

angst voor herkenning

aanpassingsmoeilijkheden

huisvestingsproblemen

werkloosheid

persoonlijkheidsproblemen

relatieproblemen

alcoholisme, drugsverslaving

gezondheid

oppassen voor recidive

anders

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Percentage ex-patiënten dat problemen heeft gehad met .......,
naar delict waarop opname is gevolgd.

vermogensdelinkwent

geweidsdelinkwent

zedendelinkwent
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10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

angst voor herkenning

aanpassingsmoeilijkheden

huisvestingsproblemen

werkloosheid

persoonlijkheidsproblemen

relatieproblemen

alcoholisme, drugsverslaving

gezondheid

oppassen voor recidive

anders

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Percentage ex-patiënten dat problemen heeft gehad met .......,
naar wijze waarop het verblijf is afgesloten.

proefverlof

vanuit de kliniek overgeplaatst

na ongeoorloofde afw. overgeel.
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10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

angst voor herkenning

aanpassingsmoeilijkheden

huisvestingsproblemen

werkloosheid

persoonlijkheidsproblemen

relatieproblemen

alcoholisme, drugsverslaving

gezondheid

oppassen voor recidive

anders

N

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Percentage ex-patiënten dat problemen heeft gehad met.......,
naar wel of niet gerecidiveerd hebben.

geen recidive

wel recidive
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