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Introductie Project 

Het project 'Programma's in de forensische psychiatrie' wil (in opdracht van de Ministeries 

van Justitie en VWS) een bijdrage leveren aan de zorgprogrammering in de forensische 

psychiatrie, door voor belangrijke doelgroepen op dit terrein basisprogramma's te beschrijven. 

Het project vormt een onderdeel van het Landelijk project Programma's in de GGZ (van GGZ 

Nederland en het Trimbos-instituut) en wordt uitgevoerd door het Trimbos-instituut, in 

samenwerking met partijen in het forensisch psychiatrische werkveld. 

In eerste instantie worden in het kader van het project drie basisprogramma's beschreven: 

• forensisch psychiatrische patiënten met psychotische kwetsbaarheid 

• forensisch psychiatrische patiënten met een persoonlijkheidsstoornis en agressief gedrag 

• daders van seksuele delicten 

 

Het project is veel dank verschuldigd aan de leden van de landelijke werkgroepen en van de 

begeleidingscommissie die met veel enthousiasme en inzet gewerkt hebben aan de 

totstandkoming van de basisprogramma's. 

  



INHOUD 

 

Inleiding                                                                                                                                 5 

1. Naam                                                                                                                                  8 

2. Doelgroep                                                                                                                           8 

3. Hulpvraag                                                                                                                           9 

4. Diagnostiek en indicatiestelling                                                                                       10 

5. Doelen                                                                                                                              16 

6. Activiteiten en module                                                                                                     17 

7. Samenwerking en organisatie                                                                                          20 

8. Randvoorwaarden                                                                                                            22 

Literatuurlijst           34 

 

 

BIJLAGEN 

Reclasseringstaakvelden         24 

Behandeling in detentie         27 

Beveiligingsniveau's          31 

Aanbevelingenvoor verder onderzoek       33 
 

  



Inleiding 
 

Programma's in de forensische psychiatrie 

Een landelijke werkgroep bestaande uit werkers uit het veld heeft in het kader van het project 

'Programma's in de forensische psychiatrie' deze aanzet tot het basisprogramma voor daders 

van seksuele delicten ontwikkeld. De aanzet beschrijft in begrijpelijke en in de praktijk 

bruikbare teksten een samenhangend hulpaanbod op hoofdlijnen voor deze doelgroep.  

Het beschreven hulpaanbod in dit programma baseert zich nu nog voornamelijk op de 

bestaande praktijk van de forensisch psychiatrische hulpverlening. Een verdere inhoudelijke 

uitwerking en onderbouwing is nodig om te komen tot een werkelijk basisprogramma. 

Daarom wordt hier gesproken van een aanzet tot een basisprogramma.  

 

De winst van deze aanzet zit vooral in het feit dat het programma voor het eerst een 

samenhangende beschrijving over de gehele breedte van het terrein van de forensische 

psychiatrie geeft van het hulpaanbod voor daders van seksuele delicten. Het programma is 

systematisch beschreven en daarmee openbaar, transparant en overdraagbaar. De tekst kan 

regelmatig worden aangepast aan de veranderende stand van de kennis omtrent de beste hulp 

aan de doelgroep. Het kan daarmee het kader vormen voor de verdere wetenschappelijke en 

professionele onderbouwing van het hulpaanbod aan de doelgroep. Op veel punten ontbreekt 

het overigens nog aan voldoende kennis over de effectiviteit van behandelmethodes aan 

forensisch psychiatrische patiënten. Dit programma kan daarom ook een aanzet zijn tot het 

verder ontwikkelen en onderzoeken van dergelijke behandelmethodes. 
 

Zorgprogramma 

Een programma beschrijft een samenhangend hulpaanbod voor een omschreven doelgroep. 

Een programmabeschrijving gaat niet uit van instellingen en hulpverleners, maar van wat 

nodig is aan hulp voor de betreffende doelgroep. Het vormt daarmee een gemeenschappelijk 

kader voor organisaties, professionals en gebruikers. Instellingen en aanbieders kunnen op 

basis van de programmabeschrijving afspraken maken over de wijze waarop het 

samenhangende hulpaanbod in de regio gezamenlijk en zonder schotten geleverd kan worden. 

Een zorgprogramma is geen standaard hulpaanbod, maar vormt de basis voor het opstellen 

van een individueel behandelplan. 

Programma's zijn bedoeld om meer samenhang in de zorg te bewerkstelligen. Ze bieden 

houvast bij het bewaken van de kwaliteit van het hulpaanbod. Het werken aan 
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zorgprogrammering gaat vaak samen met het komen tot regionale samenwerking rond de 

betreffende doelgroep. 
 

Het bijzondere van zorgprogramma's in de forensische psychiatrie is dat er bij deze 

programma's sprake is van een dubbele doelstelling: 

• enerzijds richt het programma zich op het verminderen van het risico op herhaling van het 

delict 

• anderzijds richt het programma zich op het waar mogelijk behandelen van psychische 

problematiek bij de patiënt 

Met deze dubbele doelstelling onderscheiden forensisch psychiatrische programma's zich van 

de reguliere GGZ-programma's. Die laatste richten zich vooral op de behandeling van de 

psychische problematiek. In de forensisch psychiatrische programma's zijn naast 

therapeutische interventies ook interventies opgenomen die zich richten op de risicofactoren 

die van invloed zijn op het recidive risico. Verder wordt in een forensisch psychiatrisch 

programma ook aandacht besteed aan de noodzakelijke beveiligingsniveau's. In het 

onderstaande programma worden deze elementen verder uitgewerkt. 
 

Basisprogramma 

Het project 'Programma's in de forensische psychiatrie' wil (in opdracht van de Ministeries 

van Justitie en VWS) een bijdrage leveren aan de zorgprogrammering in de forensische 

psychiatrie, door voor belangrijke doelgroepen op dit terrein basisprogramma's te beschrijven.  

Een basisprogramma geeft een globale beschrijving van het samenhangend hulpaanbod dat 

voor de betreffende doelgroep in het kader van de brede forensisch psychiatrische zorg 

noodzakelijk is. De tekst baseert zich op de beschikbare kennis en de professionele praktijk op 

dit terrein. De reikwijdte van een basisprogramma is breed en kan lopen van (ambulante) 

geestelijke gezondheidszorg (voorafgaand aan een delict) via de gevangenis, de TBS-

instelling, de forensisch psychiatrische kliniek en de forensisch psychiatrische afdeling tot aan 

(ambulante) geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en reclassering. Een 

basisprogramma schetst daarmee in hoofdlijnen het perspectief op een breed en 

samenhangend hulpaanbod voor de betreffend doelgroep. Deze hoofdlijnen kunnen - bij 

voldoende draagvlak aansluitend verder uitgewerkt worden in concrete zorgprogramma's. De 

landelijke basisprogramma's vormen op deze wijze  de basis voor de regionale en lokale 

zorgprogramma's.  
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Een basisprogramma kan regionaal gebruikt worden voor verschillende doeleinden: 

• Een basisprogramma kan zorgen voor meer samenhang tussen de verschillende 

onderdelen van het forensisch circuit gekoppeld aan een specifieke doelgroep en ook voor 

meer samenhang tussen het forensisch circuit en aanpalende sectoren (zoals de geestelijke 

gezondheidszorg) 

• Een basisprogramma kan als een kader naast de bestaande hulpvormen gelegd worden en 

zo inzichten geven in mogelijke verbeteringen van het hulpaanbod aan de betreffende 

doelgroep 

• Een basisprogramma kan overlap en leemtes in het hulpaanbod beter zichtbaar maken en 

de samenhang en samenwerking gericht op de betreffende doelgroep vergroten 

• Een basisprogramma kan de mogelijkheden voor hulpverlening aan de doelgroep 

verbeteren en het beschikbare hulpaanbod verduidelijken aan gebruikers en aanbieders 

• Een basisprogramma kan gebruikt worden bij het opstellen van beleidsplannen, het 

opstellen van regiovisies, het geven van voorlichting en het vervullen van 

ondersteuningsfuncties 

Landelijk kan een basisprogramma gebruikt worden om de stand van zaken van de kennis 

rond de betreffende doelgroep vast te leggen en om te identificeren op welke punten verder 

onderzoek noodzakelijk is. 

 

Format 

Voor het opstellen van deze aanzet tot een basisprogramma is gebruik gemaakt van het format 

zoals dat ontwikkeld is door het FFF-overleg. Het FFF-overleg is een landelijk overleg van 

vertegenwoordigers van verschillende typen forensisch psychiatrische zorg. 
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1.  Naam: 

     Daders van seksuele delicten 

 

2.  Doelgroep 

De doelgroep bestaat uit daders van een seksuele delicten. Zij komen meestal via justitiële 

weg in het programma terecht en eventueel op vrijwillige basis (bijvoorbeeld poliklinische 

forensische behandeling). 

 

Veel voorkomende groepen zijn:  

• verkrachters en aanranders 

• incestplegers 

• daders van een pedoseksueel delict 

• exhibitionisten  

 

Contra-indicaties voor deelname aan het programma zijn: 

• IQ < rond de 75 (nader onderzoek hierover wordt aanbevolen)  

• Patiënten met een floride psychose 

• Ernstig cognitief disfunctioneren 

• Niet in staat zijn zich aan basisafspraken te houden 

 

Seksueel delinquenten worden vaak gekenmerkt door een lage zelfwaardering en sociale 

isolatie, onveilige hechting, cognitieve vervormingen, middelenmisbruik, een gebrek aan 

sociale vaardigheden en emotie-verwerkingsvaardigheden (Marshall 2000, Stemac en Segal 

1989, Langevin en Lang 1990, Knight en Prentky 1990). 
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3.   Hulpvraag 

De forensisch psychiatrische behandeling vindt veelal plaats binnen een juridisch kader. Het 

kan hierbij gaan om een middels een rechterlijke uitspraak opgelegde maatregel tot een 

klinische behandeling in een TBS-kliniek of FPA, een behandeling welke plaats vindt in het 

kader van een maatregel tot TBS met voorwaarden, of een ambulante behandeling in het 

kader van onder toezicht plaatsing van de reclassering. In beperktere mate zal behandeling 

plaats vinden op vrijwillige basis. 

 

Opgelegde behandeling 

Wanneer de behandeling in meer of mindere mate opgelegd is, zal de behandelopdracht er 

enerzijds op gericht zijn de maatschappij te beschermen tegen het delictgedrag van de patiënt 

en anderzijds om de patiënt te behandelen ter voorkoming van een recidive. Wanneer het gaat 

om een gedwongen behandeling is het noodzakelijk deze behandeling aan te vangen met het 

(motiveren tot het) formuleren van een overeenkomst over de behandelroute. De patiënt moet 

bereid en in staat zijn verantwoording te nemen voor het door hem/haar gepleegde delict.  

De uiteindelijke probleemdefiniëring zal recht moeten doen aan zowel de eisen van de 

omgeving en de behandelvraag of de behandelmogelijkheden van de patiënt. De hierop te 

baseren behandeling zal, zo mogelijk, moeten leiden tot een verantwoorde terugkeer in de 

maatschappij, in termen van een minimale kans op recidive en maximale kans op een 

succesvolle integratie in de maatschappij. Inspanningen zullen daarbij zowel op de patiënt zelf 

als op de sociale omgeving gericht dienen te zijn. 

 

Vrijwillige behandeling 

In geval van een vrijwillige behandeling vraagt de patiënt zelf behandeling en ondersteuning 

ter voorkoming van een recidive. Daarbij kan druk vanuit de sociale omgeving van de patiënt 

een motivatiebron zijn.  

De behandeldoelen zullen ook hier geformuleerd dienen te worden in termen van een laag 

recidiverisico en een voldoende maatschappelijke integratie. Inspanningen zullen ook hier 

gericht zijn op zowel de patiënt zelf als op de sociale omgeving. Uitgangspunt is dat dit doel 

ook de patiënt ten goede komt in termen van afname van vrijheidsbeperkende maatregelen 

en/of toename van welbevinden. 
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4.    Diagnostiek en indicatiestelling 

Het doel van de behandeling is het voorkomen van nieuwe strafbare feiten, het uitblijven van 

nieuwe (seksuele) delicten. Naast psychodiagnostiek vormen risicotaxatie, delictanalyse en 

risicomanagement de uitgangspunten voor de behandeling en indicatiestelling. 

 

Risicotaxatie 

Onder risicotaxatie wordt verstaan het voorspellen van ernstig (seksueel) gewelddadig gedrag 

bij psychisch gestoorde delinquenten. Dit kan worden ingeschat door middel van 

gestructureerde klinische taxatie van de kans dat een patiënt binnen een bepaalde termijn 

opnieuw een delict zal plegen, waarbij voorspellende uitspraken worden gebaseerd op de aan- 

of afwezigheid van factoren die empirisch aantoonbaar een relatie hebben met het gepleegde 

delict c.q. de gepleegde delicten. Dit in samenhang met de specifieke combinatie van 

risicofactoren van het individu. Bij ieder individu moet worden bepaald welke factoren een 

onderscheidende betekenis hebben. 

 

Het gedragsmatig en gedragskundig onderzoek speelt een belangrijke rol bij de bepaling van 

het recidiverisico van een bepaalde patiënt. De psychiatrische diagnose draagt voor een 

beperkt deel bij aan de factoren die van belang zijn voor een verhoogd recidiverisico. 

Situatieve factoren en een belastende voorgeschiedenis vormen een meer predictieve basis 

voor risicovol handelen. Het is met name op dit gebied dat de gestructureerde risicotaxatie 

zijn meerwaarde toont. Niet alleen wordt een scala aan factoren nagelopen en vastgesteld, 

maar ook zijn risicofactoren gedefinieerd en geven zij handvatten tot verdere beïnvloeding en 

risicomanagement. 

 

Risicotaxatie met behulp van instrumenten heeft een aantal kenmerken: 

• er wordt gewerkt met vragenlijsten en schalen waarop de antwoorden worden afgezet 

• deze schalen zijn vergeleken en getoetst op bepaalde onderzoeksgroepen en ontlenen 

daaraan hun standaard; ze zijn dus onderling vergelijkbaar 

• de informatie is gestructureerd verkregen en is beoordeeld op volledigheid 

• de informatie is eenduidig qua beantwoording 

Aan deze methodiek kleven echter bezwaren. Zo zijn er specialisten nodig, speciaal opgeleid 

in het uitwerken van de risicotaxatie instrumenten, om de scores om te zetten in bepaalde 

uitspraken over de persoon. De validering van de vragenlijsten bij specifieke groepen is 
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maatgevend voor de afname bij andere groepen, die bepaalde vragen anders kunnen 

interpreteren, of voor wie de vragenlijsten minder van toepassing zijn. Bij deze validering 

behoort ook de vaststelling van grensscores (cut-off points). Dit wil zeggen dat het arbitrair is 

wanneer een zekere mate van gevaarlijkheid, deviatie of ziekte wordt aangenomen. Deze 

grensscores berusten op afspraken tussen deskundigen onderling of tussen deskundigen en 

beleidsmakers. Een lijst moet verder een voldoende aantal dynamische factoren bevatten, wil 

hij geschikt zijn om er de behandelingsvoortgang aan af te meten, anders blijft iemands 

prognose permanent afhankelijk van zijn onveranderbare verleden uitspraken op grond van 

risicotaxatie geven geen absolute zekerheid, maar vooral een waarschijnlijkheid van 

toekomstige risico’s. 

 

Statische en dynamische factoren 

Risicotaxatie dient te geschieden niet alleen vanuit statische (dit wil zeggen onveranderbare) 

factoren. Deze moeten zowel de persoon en diens behandeling, als zijn toekomst en zijn 

verleden betreffen. Het doel van de behandeling is immers de hoop dat door de behandeling 

het gedrag van de patiënt dusdanig is verbeterd dat het risico van recidive zal afnemen. 

Statische factoren die een kans voor recidive in de toekomst vastleggen, zijn op zich genomen 

hiertoe onvoldoende omdat zij het doel, het voorspellen van recidive na behandeling niet 

realiseren. Zij zijn immers niet te veranderen, zoals bijvoorbeeld de leeftijd waarop het eerste 

delict werd gepleegd. Anderzijds mogen zij niet worden genegeerd omdat statische factoren 

nu juist een krachtige voorspellende waarde blijken te hebben. Het focus ligt dus op de 

dynamische (veranderbare) risicofactoren (Andrews & Bonta 1995). Bijvoorbeeld zwakke 

vaardigheden bij problemen oplossen, zwakke copingvaardigheden, zelfcontrole en 

middelengebruik. 

 

Klinisch oordeel 

Het klinisch onderzoek naar het recidiverisico van forensisch psychiatrische patiënten is 

eveneens gebaseerd op waarschijnlijkheid. Op basis van klinische gegevens, gedragingen op 

de afdeling en de voorgeschiedenis wordt er een bepaalde mate van risico aan betrokkenen 

toegekend. De klinische afweging geschiedt meestal impliciet en intuïtief op grond van 

ervaring en het oordeel van anderen die de patiënt ‘kennen’.  
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Gestructureerde klinische beslissing 

Beide inschattingswijzen, risicotaxatie middels een instrument en de klinische beoordeling, 

hebben voor- en nadelen. In ieder geval dient er bij de toepassing van risicotaxatie nog een 

aparte beslissing te volgen die antwoord geeft op de meer praktische en interventiegerichte 

vraagstelling. Dat onderdeel raakt altijd weer het klinische oordeel, nodig voor een concreet 

antwoord op de gestelde vraag naar de mogelijkheid van het risico op een herhaald delict. Een 

gestructureerde klinische beslissing, dat wil zeggen de combinatie van risicotaxatie op grond 

van een instrument én het klinische oordeel, heeft als voordeel dat de indicatoren uit het 

risicotaxatie instrument volledig en geoperationaliseerd zijn weer te geven én dat de overige 

(klinische) argumenten uitgeschreven moeten worden om te gebruiken binnen dergelijke 

besluitvorming. Er ontstaat dan een meer gefundeerde beslissing met een zekere mate van 

standaardisatie.    

 

Voorspellende waarde 

Een open vraag blijft voor welke termijn de risicotaxatie instrumenten een voorspellende 

waarde hebben. Er zijn vele, met name buiten de patiënt gelegen factoren die een acuut risico 

opleveren, maar wanneer zij niet optreden, wordt het recidiverisico aanzienlijk kleiner. Men 

kan hierbij bijvoorbeeld denken aan het aangaan of verbreken van een relatie en het verslaafd 

raken aan bepaalde middelen. De validiteit van uitspraken over een bepaalde mate van risico 

gedurende een bepaalde tijd zal verder onderzocht moeten worden. Het bepalen van de 

risicofactoren dient met name ter beantwoording van de vraag naar het delictgevaar dat 

binnen zekere termijn kan optreden, zoals tijdens verlof en reclasseringsbegeleiding. Op basis 

van risicotaxatie kan een interventieplan worden opgesteld, waarbij de interventies 

voortvloeien uit de uitkomsten. Het werken met zo’n interventieplan wordt ‘risk management’ 

genoemd. 
 

Delictanalyse 

Middels een delictanalyse of delictscenario wordt tijdens de behandeling aan (zeden) 

delinquenten bepaald welke factoren van invloed waren op het plegen van het delict. Bekende 

voorspellers voor het plegen van (zeden) delicten worden in kaart gebracht, bijvoorbeeld 

psychopathie en seksuele deviantie.  
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Het is bekend dat de kans op een recidive verhoogd is bij een hoge score op de PCL–r1 en/of 

de aanwezigheid van een seksuele deviantie (Hildebrand, de Ruiter, de Vogel, 2003).   

 

Overige recidive verhogende factoren (Hanson & Bussiere, 1998) zijn:  

• het plegen van pedoseksuele delicten 

• een eerder seksueel delict in de voorgeschiedenis  

• het afbreken van (eerdere) therapie   

• gepleegd hebben van meerdere typen seksuele delicten 

• jeugdige leeftijd van de dader bij het eerste seksuele delict 

• het niet getrouwd zijn of geen vaste relatie hebben (gehad)  

• wanneer het slachtoffer geen bekende was 

 

N.B.: De kans op recidive is kleiner bij daders van incest binnen het gezin. 

 

Daderprofielen 

Uit de literatuur komt naar voren dat er verschillende typen seksuele geweldplegers zijn te 

onderscheiden en dat elk van deze typen een eigen delictketen heeft. Hierbij kan uitgegaan 

worden van een drietal typische profielen van delictscenario’s, elk met een eigen 

ontwikkelingsdynamiek (D.J. van Beek, 1999): 

• de antisociale dader, waarbij criminogene opvattingen, normen en waarden en 

impulsiviteit de kern vormen  

• de seksualiserende dader, waarbij preoccupatie met seks en incompetentie centraal 

staan  

• de wraakzuchtige dader, die het slachtoffer mishandelt en vernedert voor hetgeen wat 

hem is aangedaan  

• de dader bij wie de emotie disregulatie (een algemene kwaadheid) de drijfveer tot 

delicten vormt, waarbij krenkingen met (seksueel) geweld worden opgelost 

                                                      
1 PCL-r De Psychopathy Checklist Revised, PCL-R (Hare, 1991) meet psychopathie en indirect recidiverisico (Hare, 
1997). De lijst bestaat uit 20 items en heeft een twee-factoren structuur. Factor 1 betreft interpersoonlijke/affectieve 
symptomen en wordt genoemd 'ongevoelig en onbarmhartig gebruik van anderen'. Factor 2 heet 'chronisch labiele en 
antisociale leefwijze' en heeft betrekking op sociaal afwijkend gedrag (Hare et al., 1990). De items worden gescoord op 
een driepuntsschaal: 0 = afwezig, 2 = aanwezig en 1 = twijfelachtig. 
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Aansluitend bij de verschillende dader- en risicoprofielen kunnen behandelprogramma's 

verder ontwikkeld en geëvalueerd worden. 

 

Instrumenten 

Er zijn enkele instrumenten ontwikkeld die behulpzaam kunnen zijn in de behandeling en het 

opsporen van risicofactoren. Deze instrumenten moeten nog verder onderzocht worden op 

bruikbaarheid en betrouwbaarheid. Voor zowel de penisplethysmograaf5, het afstaan van 

DNA en het gebruik van elektronisch toezicht zijn allereerst wettelijke kaders nodig die dit 

gebruik in de behandeling toestaan. 

Enkele instrumenten zijn:  

• Penisplethysmograaf voor screening van deviante seksuele voorkeuren 

• Elektronische beveiliging, dit is geen behandelmethode maar een vorm van 

beveiliging 

• Afstaan van DNA 

• Hormonale en psychofarmacologische interventies in de behandeling van parafilieën.  

De medicamenteuze behandeling van plegers van seksueel geweld dient 

weloverwogen ingesteld te worden en steeds deel uit te maken van een ruimere 

psychotherapeutische aanpak of begeleiding  

 

Interculturalisatie 

Zowel in de diagnostische fase  als bij de beslissing welk onderdeel van het basisprogramma 

voor de betreffende patiënt aangeboden zal worden, zal er aandacht moeten zijn voor culturele 

aspecten, voor de wisselwerking cultuur en de psychiatrische diagnose. Kennis en ervaring op 

het gebied van cultuur en psychiatrie zijn belangrijk; zonodig kan een consult gevraagd 

worden van deskundigen op dit gebied.  

 

N.B.  

Binnen een project van het Ministerie van VWS en het Ministerie van Justitie wordt gewerkt 

aan uitwerking van de vraag op welke manier er voor de forensische doelgroep in de nabije 

toekomst sprake kan zijn van "integrale, objectieve en functiegerichte indicatiestelling". Ook 

                                                      
5 De penisplethysmografie is een individueel toegepaste psychofysionlogische test waarmee de mannelijke 
seksuele opwinding gemeten wordt door middel van monotoring van de erectie. Penisplethethysmografie wordt 
beschouwd als de beste techniek om (deviante) seksuele opwinding te meten (Launay, 1999). Desondanks wordt 
de techniek in Nederland vanwege het controversiële karakter nauwelijks toegepast (Hildebrand et al.,2001) 
Daarnaast moet eerste nog meer onderzoek naar het effect gedaan worden. 
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wordt de zorgtoewijzing in de forensische psychiatrie hierbij meegenomen. De directe 

aanleiding voor het project is de modernisering van de AWBZ en het als gevolg daarvan het 

instellen van Regionale Indicatie Organen. De uit te werken indicatiestelling en 

zorgtoewijzing heeft betrekking op AWBZ-zorg voor en beveiliging van psychiatrische 

patiënten met een strafrechtelijke titel, die geen aanspraak maken op verslavingszorg of 

verstandelijke gehandicaptenzorg, 18 jaar of ouder zijn en geen TBS maatregel hebben. In 

2004 wordt indicatiestelling en zorgtoewijzing voor forensisch psychiatrische patiënten 

geïmplementeerd. 
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5.  Doelen 

Het primaire doel van de behandeling is het verminderen van het delictrisico, het is van 

belang dat de nadruk hierbij ligt op de factoren die hiertoe bijdragen. Hiertoe is er aandacht 

voor erkenning van en verantwoordelijkheid nemen voor het delict en het in kaart brengen 

van de risicofactoren en de protectieve factoren.  

Het modulair aanbod (training, activiteiten, therapie etc.) dient hiertoe herleidbaar te zijn. De 

diagnostiek en expliciet de delictanalyse is richtinggevend in de te maken keuzes omtrent de 

inzet van middelen. Daarnaast dient op basis van de prognose van het gedrag en de 

mogelijkheden van de patiënt, waarbij de “gezonde kant” van de patiënt uitgangspunt is, een 

resocialisatietraject opgesteld te worden (zie ook bijlage “Reclasseringstaakvelden”).  
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 6.   Activiteiten en modules 

Op grond van de risicotaxatie en de delictanalyse kan in combinatie met de kennis van 

daderprofielen het individuele behandelplan worden samengesteld. De behandeling is gericht 

op delictgerelateerde zaken die de kern vormen van de specifieke dader en die beïnvloedbaar 

zijn (medicamenteuze behandeling), emotieregulatie, vergroten sociale vaardigheden, 

zelfwaardering, werk/onderwijs, sociaal netwerk en sociale activiteiten, omgaan met geld. 

Behandelvormen kunnen zowel individueel als groepsgericht plaatsvinden. 

Het programma is modulair (groepsgewijs en individueel) opgebouwd. Er zijn biologische, 

psychologische en sociale interventies.  

Richtinggevend in de indicatiestelling van modules (en dus het traject per patiënt door het 

programma) is de psychodiagnostiek, de delictanalyse en het delictscenario. 

 

Op het terrein van drang en dwang wordt gezocht naar drangmomenten en dwang wordt 

zoveel mogelijk voorkomen. Het principe dat de patiënt steeds de keuzemogelijkheid en 

vrijheid wordt voorgehouden en dat er zelf gekozen kan worden is in dit verband belangrijk. 

De autonomie van de patiënt kan zo gerespecteerd worden, waarbij een beroep gedaan wordt 

op het gezonde deel van de patiënt. Dit geldt ook voor patiënten met een justitiële titel, terug 

naar het justitiële kader of gebruik maken van de aangeboden behandeling blijft uiteindelijk 

de keus van de patiënt. Als er door de patiënt een keuze wordt gemaakt die niet overeenkomt 

met de mogelijkheden en/of regels van de instelling dan kan ontslag volgen, maar terugkomst 

binnen een nieuw behandeltraject dient altijd een mogelijkheid te zijn. In die situaties waar 

sprake is van dreiging met ernstig geweld of feitelijk geweld of bedreigende seksuele 

(geweld-) relaties dan zal terugkomst pas mogelijk zijn na onderhandeling over de 

behandeldoelstelling en bij overeenstemming hierover bij patiënt en behandelaar.  

 

Modules en activiteiten 

 

• Cognitief gedragstherapeutisch terugvalpreventieprogramma  

Cognitieve gedragtherapeutische behandelingen zijn bewezen effectief (Emmelkamp e.a. 

2002). 

Behandeling vindt veelal plaats volgens het Terugvalpreventiemodel, een cognitief 

gedragstherapeutische werkwijze met als doel het voorkomen van recidive.  

Uitgangspunt van deze werkwijze zijn de prikkels die de dader hebben aangezet het 

plegen van een delict. Zoals de kijk op de wereld om hem/haar heen en de motivatie van 
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de dader om het delict te plegen of te willen plegen. Deze schakels worden ingekleurd 

door de gedachten, interpretaties, gevoelens en verwachtingen (cognities) van de dader, 

welke veelal bepaald zijn door opgedane ervaringen in het verleden.  

Binnen het Terugvalpreventiemodel wordt uitgebreid stilgestaan bij de inhoud en rol van 

deze cognities bij het toewerken naar het delictgedrag. 

Het erkennen, herkennen en vervolgens in positieve zin bewerken van deze veelal 

negatieve gedachten, interpretaties, gevoelens en verwachtingen ten aanzien van zichzelf  

in relatie tot de omgeving is het doel van de cognitieve gedragstherapie in het algemeen 

en de Terugvalpreventiemethode in het bijzonder. Hierop aansluitend worden alternatieve  

gedragsmogelijkheden in risicosituaties besproken en geoefend.  
 

• Motivatie 

 

• Delictanalyse 

 

• Hormonale behandeling 

Op indicatie bij hyperseksualiteit of een parafiele stoornis. 

Contra-indicatie: wraakzuchtige type (van Beek 1999), uit zich na hormonale behandeling 

vaker in agressief delict  

  

• Sociale competentie vergroten.  

Goldstein trainingen; sociale vaardigheidstraining 

 

• Vaardigheidstraining in het omgaan met emoties  

 

• Verbeteren van negatief zelfbeeld  

Bijvoorbeeld door onder meer het vinden van zinvolle dagbesteding als werk, studie etc. 

en aandacht voor  het  sociaal netwerk 

 

• Agressiehantering 

 

• Verslaving 

Training om middelenmisbruik te voorkomen of te verminderen (met eventueel 

ondersteunende medicatie) 
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• Modules gericht op het bereiken van (emotionele) intimiteit in relaties 

Bijvoorbeeld Psychomotore therapie, dynamische groepstherapie 

 

• Systeemtherapie  

Bijvoorbeeld in het kader van slachtoffer confrontatie of bij gebrek aan sociale steun 

 

• (Individuele) psychotherapie 

Op indicatie en themagericht, bijvoorbeeld bij het op de voorgrond staan van 

persoonlijkheidpathologie en rond persoonlijk trauma wegens seksueel misbruik (het 

blijkt dat een deel van de daders zelf seksueel misbruikt is) 

   

• Resocialisatie  

Bijvoorbeeld Good-life (Marshall) en budgetteren 

 

• Psycho-educatie omtrent seksualiteit  

Vanuit het idee dat seksualiteit en intimiteit vaak slecht onderscheiden worden, past 

mogelijk bij de hechtingsproblemen en de contactproblemen die daar het gevolg van zijn 
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7.  Samenwerking  

• Het verdient aanbeveling patiënten (op indicatie) in de gelegenheid te stellen deel te 

nemen aan activiteiten en modules van het algemene programma binnen instellingen, 

zoals bijvoorbeeld budgetteren, huisvesting, werk, hobby’s, sociale of praktische 

vaardigheden, recreatie, scholing, arbeidstraining en 24 uurs-verblijf. 

• De meeste patiënten die aangemeld worden voor een ambulante of klinische behandeling 

zijn afkomstig uit een detentiesituatie. Binnen deze detentieperiode kan de toekomstige 

patiënt voorbereid worden op de komende behandeling, en kan een voorzichtige start met 

de behandeling gemaakt worden (zie bijlage “Behandeling in detentie”). 

• Samenwerking met de GGZ en de eerste lijn (algemeen) en met hulpverleners met 

specifieke deskundigheid ten aanzien van de behandeling van seksuele delinquenten en 

met andere voorzieningen die belangrijk zijn voor de maatschappelijke reïntegratie van de 

patiëntandere voorzieningen die belangrijk zijn voor de maatschappelijke reïntegratie van 

de patiënt is van belang. 

• Vroege aanmelding bij de GGZ en het betrekken van de toekomstig 

behandelaar/casemanager bevordert de betrokkenheid en komt de samenwerking ten 

goede. 

• De reclassering behandelt niet zelf maar draagt zorg voor trajectbegeleiding van de cliënt 

voor, tijdens en na behandeling door derden (zie ook bijlage Reclassering). 

• De werkwijze van de reclassering kan ook getypeerd worden als een vorm van duaal 

casemanagement, wat impliceert dat de reclassering naar de patiënt toe een continuerende 

factor is en de verbindende schakel naar andere instellingen is op het terrein van justitie, 

gezondheidszorg en overige maatschappelijke sectoren. 

• Het blijkt vaak een kwestie van lobbyen om de patiënt op de juiste plaats te krijgen. 

Aanbevolen wordt meer mogelijkheden voor crisisopname binnen TBS-instellingen en 

meer mogelijkheden voor uitstroom van patiënten, bijvoorbeeld naar de GGZ, te creëren. 

Daarbij is heldere overdracht van patiënten tussen de verschillende settingen belangrijk. 

 

Organisatie van het programma  

• De patiënt wordt op basis van de diagnostiek geïndiceerd voor het basisprogramma en niet 

voor een instelling. 

• De keus te kunnen volstaan met wonen thuis en een ambulant programma, open of 

gesloten verblijf, wordt gemaakt binnen het individuele behandelprogramma. Deze keuze 
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moet gemaakt worden op zorginhoudelijke en veiligheidsinhoudelijke gronden, met een 

omschreven doel en tevoren afgesproken termijn. Waarbij rekening gehouden moet 

worden met het feit dat er weinig sturingsmogelijkheden op veiligheid zijn.   

• De zorgcoördinator/casemanager kan de uitvoering van het individuele 

behandelingsprogramma coördineren; hij/zij is verbonden aan een cluster of een 

specifieke organisatie en heeft een grensoverschrijdende rol. 

• Op organisatorisch niveau dienen afspraken gemaakt te worden tussen de partners, 

bijvoorbeeld in de vorm van convenanten. Hierbij is het ook van belang dat de 

hofressorten afspraken met elkaar maken, bijvoorbeeld in het kader van circuitvorming. 

• De organisatie van de zorg moet faciliterend zijn om dit programma in de praktijk uit te 

kunnen voeren. 
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8.  Randvoorwaarden 

• Belangrijk is dat er voldoende en goed gekwalificeerd personeel beschikbaar is. 

• Voor alle patiënten  geldt dat aansluiting bij zijn/haar belevingswereld en zo komen tot 

een gezamenlijk verklaringsmodel en uiteindelijk een behandelplan, de behandelrelatie en 

ook het uiteindelijke behandelresultaat ten goede komt. 

• Het voorgaande punt  verdient mogelijk meer bewuste aandacht bij patiënten uit een 

andere cultuur. Het is belangrijk de patiënt in zijn culturele identiteit te zien en aandacht te 

hebben voor culturele ziekteverklaringen en culturele aspecten in de relatie tussen patiënt 

en zijn omgeving/steunsysteem en culturele aspecten in de relatie tussen patiënt en 

behandelaars. Een open, respectvolle doch ook zeker kritisch, nieuwsgierige houding is 

aan te bevelen. 

• De vereisten voor het functioneren van elke complexe behandelorganisatie zijn vaak in 

beperkte mate strijdig met wat vanuit behandeloptiek het meest wenselijk is. Nodig is een 

open oog te houden voor deze discrepantie om die zo klein mogelijk te houden. 

• Van belang is het geven van voorlichting aan het OM/justitie en de pers over de beste 

koers bij de omgang met daders van seksuele delicten (straf versus behandeling). 

• Het is van belang dat informatie over het recidiverisico van de patiënt doorgegeven wordt 

aan betrokken instellingen, voorwaarde hierbij is dat er duidelijke afspraken gemaakt 

worden over privacy waarborging van betrokkenen. 

• Afstemming vindt plaats vanuit het forensische circuit waarin een optimale samenwerking 

en samenhang tussen justitiële instellingen en de GGZ actueel is. 

• Het is belangrijk marktverkenning uit te voeren om zo te beschikken over kwalitatieve en 

kwantitatieve gegevens van de doelgroep op het niveau van het Hofressort. Hiervan maakt 

de gevangenispopulatie eveneens deel uit. 
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Bijlage: Reclasseringstaakvelden in samenhang met forensische zorgprogrammering 

 
Inleiding  

De reclasseringsinbreng bij forensische zorgprogrammering is divers van aard en speelt zich 

af gedurende verschillende fasen van de strafrechtelijke procedure en is daar altijd aan 

gekoppeld. In het verlengde hiermee kan gesteld worden dat de zittende en staande 

magistratuur in het merendeel van de gevallen, opdrachtgever van de reclassering is. Voor een 

klein deel fungeren de FPI’s en gevangeniswezen als zodanig. In het licht van de forensisch 

psychiatrische zorgprogrammering springen de volgende taakvelden in het oog, te weten: 

diagnosestelling, de makelaarsfunctie en toezicht. In onderstaande worden deze taakvelden 

kort getypeerd. Voorafgaand nog de opmerking dat diagnosestelling en de formalisering 

daarvan in de voorlichtingsrapportage in de regel voorafgaat aan de strafrechtszitting. De 

makelaarsfunctie en toezicht worden meestentijds na een rechtelijke uitspraak uitgevoerd. De 

laatste twee taken zijn in de regel gekoppeld aan een (deels) voorwaardelijke gevangenisstraf 

of in het kader van de Beginselenwet TBS gestelden2. In alle gevallen is het primaire doel van 

de reclasseringsinterventies het terugdringen van recidive. 

Naast samenwerking met de behandelende instellingen is er ook samenwerking met andere 

voorzieningen die belangrijk zijn voor de maatschappelijke reïntegratie van de cliënt. 

Duaal casemanagement impliceert dat de reclassering naar de cliënt toe een continuerende 

factor is en de verbindende schakel naar andere instellingen is op het terrein van justitie, 

gezondheidszorg en overige maatschappelijke sectoren.  

 

Reclasseringsdiagnose  

De Stichting Reclassering Nederland heeft een geobjectiveerd reclasseringsdiagnose 

instrument laten bouwen naar analogie van het Engelse OASys3 instrument. In de Hollandse 

RISc4 zijn wetenschappelijke inzichten over risicofactoren en beschermende factoren voor het 

(opnieuw) recidiveren verwerkt. Deze inschatting zegt iets over het recidiverisico op zich en 

over de ernst van het delict en de schade die daarmee aan derden berokkend kan worden. 

Daarnaast worden ook de criminogene behoeften en tekorten in beeld gebracht. Met behulp 

van onder andere dit instrument, wordt een integrale reclasseringsdiagnose gesteld leidend tot 

                                                      
2 Een uitzondering wordt gevormd door het proefverlof in het kader van een TBS met verpleging, hierbij is de FPI 
opdrachtgever.   
3 OASys staat voor Offender Assessment System (2002). Dit gevalideerde instrument is vanaf 2002 ingevoerd bij 
de Engelse reclassering.  
4 RISc staat voor Recidive Inschattingsschalen. 
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een reclasseringsindicatiestelling. Bij forensisch psychiatrische zaken5 is in de regel zgn. Pro 

Justitia rapportage door de FPD uitgebracht, in opdracht van het Openbaar Ministerie.  

 

Makelaarsfunctie 

De uitkomsten van de reclasseringsdiagnose worden verwerkt tot een indicatiestelling6 en een 

interventieplan. Een dergelijk trajectplan bestaat, naast reclasseringstoezicht, uit een 

geschakeld programmatisch aanbod, bestaande uit zorgmodulen die geleverd worden door 

diverse instellingen. In specifieke cases worden instellingen voorafgaand aan de rechtszitting 

door de reclassering benaderd met de vraag of gebruik gemaakt kan worden van (een aspect 

van) hun zorgaanbod. Wanneer het zorgtraject geregeld is, wordt het ter vaststelling 

voorgelegd aan de rechter.  

 

Toezicht 

Het toezicht van de reclassering omvat drietal aspecten: 

1) Een vorm van risicobeheersing  

De risicobeheersing betreft de controle op de naleving en voortgang van de concrete 

afspraken, bijvoorbeeld betreffende het zorgtraject. In het kader hiervan past ook dat de 

betrokken (Forensisch) Psychiatrische instellingen op basis van de gemaakte bilaterale7 

afspraken gevraagd en ongevraagd tijdig informatie geven over: het nakomen van de 

specifieke afspraken, de voortgang in de behandeling, het dreigend vastlopen van de 

behandeling, het afbreken en het eindresultaat van de behandeling. Dit laatste is van belang 

als startpunt van de volgende fase in het vastgestelde zorgtraject8. Deze informatievoorziening 

is van belang om tussentijdse uitval uit programma’s te helpen voorkomen en voor de bij wet 

vastgelegde voortgangs- en eindrapportage aan de rechter.  

                                                      
5 De FPI’s dragen zorg voor de relevante informatievoorziening aan de reclassering in het kader van proefverlof of 
voorwaardelijke beëindiging van de TBS met dwangverpleging.  
6 Indien aan de orde betreft deze indicatiestelling zowel de (F)GGZ indicatiestelling, zie ook voetnoot 7, als de 
reclasseringsindicatie. 
7 Schriftelijke afspraken, onderdeel uitmakend van traject en behandelplan. De reclasseringsmedewerkers wonen 
de behandelplanbesprekingen bij. 
8 In het kader van modernisering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt gestreefd de 
werkwijze bij de totstandkoming van de forensisch psychiatrische zorg meer te structuren en te stroomlijnen.  
De stroomlijning moet leiden tot meer duidelijkheid over de verantwoordelijkheden van organisaties die bij de 
totstandkoming van de forensisch psychiatrische zorg betrokken zijn: FPD, Reclassering, RIO, 
uitvoeringsorganen zorgverzekeraars, zorginstellingen en ministeries van Justitie en VWS. 
De indicatiestelling Forensische Psychiatrie zal per 1 januari 2004 ingaan.  
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2) Het agogische aspect  

Het agogische aspect betreft het gegeven dat de cliënt op basis van zijn psychische 

(on)mogelijkheden moet leren omgaan met grenzen die door de samenleving zijn gesteld of 

die hij / zij aan zichzelf stelt. Hierbij kan gedacht worden aan: het (fysiek) leren nakomen van 

afspraken, het leren leven in een (bepaalde) structuur tot het leren invloed uitoefenen zonder 

te manipuleren, te bedreigen of te mishandelen. Het competentiemodel biedt de reclassering 

aanknopingspunten voor de methodische aanpak hiervan. 

3) Een kader voor begeleiding en gedragsbeïnvloeding. 

Het begeleidingsaspect biedt de mogelijkheid, maar ook het drangmiddel, om de cliënt te 

bewegen, te motiveren om het zorgtraject in te zetten en vol te houden. Randvoorwaarde 

hierbij is dat de reclassering door de zorgaanbieder tijdig op de hoogte gesteld wordt van een 

teruglopende inzet of motivatie voor deelname aan het zorgprogramma. Juist bij de 

forensische doelgroep speelt de externe gemotiveerdheid, gekoppeld aan de psychische 

(on)mogelijkheden van de individuele cliënt zo’n belangrijke rol. Aan het einde van het 

forensische zorgtraject zal een situatie gecreëerd dienen te zijn waarin de cliënt de bagage 

heeft of in de dusdanige context leeft, dat de kans op recidive zoveel mogelijk ingeperkt is. In 

voorkomende gevallen wordt de behandeling op vrijwillige basis voortgezet. 
 

Daders van seksuele delicten 

Voor daders van seksuele delicten heeft de Stichting Reclassering Nederland een concept 

begeleidingstraject beschreven in de notitie: “Intensief reclasseringstraject voor (pedo) 

seksuele delinquenten”,F. van Opdorp (2003).Hierin staat een intensief reclasseringstraject 

beschreven met als doelstelling de recidivevermindering van (pedo) seksuele delinquenten. 

Dit is gericht op: het ontwerpen, begeleiden, toezicht houden en rapporteren over trajecten 

van zedendelinquenten in een opgelegd kader. Deze kunnen alleen parallel aan en in 

samenwerking met gerichte zedenbehandeling plaatsvinden. De methodiek bestaat uit een 

aantal in elkaar grijpende elementen, te weten: casemanagement, gedragsmatige begeleiding 

en methodische controle en toezicht, waarbij elementen van de terugvalpreventie aanpak 

worden geïntegreerd.
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Bijlage: Behandeling in detentie 

De meeste patiënten die aangemeld worden voor een ambulante of klinische behandeling zijn 

afkomstig uit een detentiesituatie.  

Binnen deze detentieperiode kan de toekomstige patiënt voorbereid worden op de komende 

behandeling, en kan een voorzichtige start met de behandeling gemaakt worden. 

Uit het rapport “Zorgen voor behandeling” 9 (Dienst Justitiële Inrichtingen, april 2003) blijkt 

dat er behoefte bestaat aan een beleidskader behandeling in detentie. In dit rapport komt de 

verwachting naar voren dat de komende jaren de mogelijkheden om aan gedetineerden die 

lijden aan een psychische stoornis toe zullen nemen.  

Aanvankelijk werd gedacht dat behandeling in detentie zich niet verdraagt met de aard van 

detentie en zou niet tot de kerntaken van het Gevangeniswezen behoren. Deze opvatting is 

inmiddels verlaten: behandeling mag, kan en moet nu. Dat het mag is onderbouwd door 

Vegter (1999)10 die in zijn rede de vraag of er juridische beletselen zijn voor behandeling in 

detentie ontkennend beantwoordt. Dat het kan blijkt uit dat er op diverse plaatsen binnen het 

Gevangeniswezen (op bescheiden schaal) geëxperimenteerd wordt met ambulante 

behandeling. Daarnaast kent het Gevangeniswezen al langer afdelingen waar zorg geboden 

wordt aan zeer ernstig gestoorde gedetineerden. 

Soms is behandeling noodzakelijk om gedetineerden, in lijn met de missie van het 

Gevangeniswezen, voor te bereiden op een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan. 

Uiteindelijk doel is behandeling voor alle gedetineerden die hiervan zouden kunnen profiteren 

toegankelijk te maken. Detentie is geen optimale behandelsituatie. Bij lang niet alle 

gedetineerden is behandeling de aangewezen weg. Dit betekend enerzijds dat de 

detentiesituatie beperkingen oplegt aan behandeling, anderzijds dat (waarschijnlijk) slechts bij 

een relatief kleine groep gedetineerden behandeling zinvol en haalbaar zal zijn. Succes van 

behandeling wordt voor een belangrijk deel bepaald door een adequaat zorgbeleid in de 

inrichting. Goede zorg kan alleen geboden worden wanneer de inrichting beheersmatig veilig 

is. Er is dan sprake van een hiërarchische ordening: eerst veiligheid, dan zorg, dan 

behandeling. Behandeling stelt dus hoge eisen aan de totale organisatie van de detentie.  

                                                      
9 Het rapport ‘Zorgen voor behandeling ’ is samengesteld door de commissie ‘Behandeling in detentie ’ en gaat 
over samenwerking tussen de GGZ, de Reclassering en het Gevangeniswezen bij de behandeling van 
gedetineerden die lijden aan een psychische stoornis. 
Kern van dit rapport is een beleidskader behandeling in detentie. Het beleidskader beoogt richting te geven aan 
deze ontwikkeling. 
10 Vegter,mr.P.C.(1999) Behandelen in de gevangenis. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt 
van bijzonder hoogleraar in het penitentiair recht aan de KUN, 23 september 1999 
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Noodzakelijk is dat er voldoende doorstroommogelijkheden vanuit de detentie naar de 

(Forensische) GGZ zijn, zowel tijdens de detentie als aansluitend hierop. In de TBS zijn 

ontwikkelingen gaande die ook relevant zijn voor de sector Gevangeniswezen, zoals  

risicotaxatie en aansluiting bij forensische circuitvorming. 

 

Vijf groepen gedetineerden 

Door de commissie “Behandeling in detentie” wordt een vijftal groepen gedetineerden 

onderscheiden: 

1.Gedetineerden met een ernstige en/of complexe psychiatrische stoornis 

Bij deze groep staat het lijden voorop, maar er is ook vaak gevaar voor de omgeving, zowel 

tijdens detentie als daarna. 

2. Gedetineerden met een minder ernstige, vaak enkelvoudige stoornis 

Bij deze groep staat het lijden op de voorgrond. Het gaat daarbij om onder meer 

angst-stemmings-en aanpassingsstoornissen. 

3. Gedetineerden met een verstandelijk handicap  

Het betreft zowel licht verstandelijk gehandicapten als gedetineerden met een ernstiger 

verstandelijk handicap. Deze groep is langdurig zorgbehoeftig en kwetsbaar, ook tijdens 

detentie. 

4. Zedendelinquenten 

Bij deze groep is enerzijds het recidiverisico na detentie relevant, anderzijds is 

kwetsbaarheid tijdens detentie een punt van zorg. 

5.Gedetineerden met agressie-regulatieproblemen 

Deze (grote)groep komt voor binnen allerlei regimes. Het gaat om plegers van 

agressieve delicten waaronder ook plegers van huiselijk geweld. 

 

Deze groepen verschillen sterk in zorg-en behandelingsbehoeften en vragen om een 

op maat gesneden aanpak, zoals blijkt uit onderstaande aanbevelingen uit 'Behandeling in 

detentie'.  

 

Aanbevelingen 

De commissie “Behandeling in detentie” doet de volgende aanbevelingen ten aanzien van de 

genoemde groepen: 
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1. Gedetineerden met een ernstige en/of complexe psychiatrische stoornis 

Nadruk dient enerzijds te liggen op het inrichten van een ondersteunend 

(socio-)therapeutisch milieu en anderzijds op inspanningen gericht op een snelle 

doorplaatsing naar een passende zorgvoorziening. Met name de groep 

draaideurpatiënten/gedetineerden behoeft bijzondere aandacht. 

2. Gedetineerden met een minder ernstige psychiatrische stoornis 

Intensivering van de reeds in gang gezette behandeling door behandelaren uit de GGZ; 

verbreding van het behandelaanbod. In beginsel dienen de ambulante behandelmogelijkheden 

die buiten detentie bestaan ook tijdens detentie beschikbaar te zijn. 

3. Gedetineerden met een verstandelijk handicap 

Voor deze groep (zeker voor ernstiger verstandelijk gehandicapten) geldt in grote lijnen het 

zelfde als bij de groep ernstige en/of complex psychiatrisch gestoorde gedetineerden: 

ondersteuning vanuit een beschermend milieu en inspanningen gericht op doorplaatsing naar 

een passende voorziening voor verstandelijk gehandicapten. Voor de gedetineerden met een 

licht verstandelijk handicap kan toeleiding naar een gespecialiseerde poli-of dagbehandeling 

danwel plaatsing in een SGLVG-instelling een nadrukkelijke optie zijn. Daarnaast kan een 

beroep gedaan worden op de expertise van de SGLVG-instellingen. 

4. Zedendelinquenten 

Volgen van de in het rapport ‘Zorg voor Zeden ’ voorgestelde beleidslijn: het bieden van 

bescherming op speciale afdelingen en op deze afdelingen stimuleren van behandelmotivatie 

en het bieden van prebehandeling gericht op intensievere behandeling aan het einde van de 

detentie en daarna. De ontwikkeling van behandelmodellen in detentie voor 

zedendelinquenten loopt voor op die van andere doelgroepen. Aanbevolen wordt deze 

modellen verder te ontwikkelen en het aantal afdelingen waar bescherming en (pré) 

behandeling geboden wordt uit te breiden. Uiteindelijk zal ieder toekomstig cluster aan 

zedendelinquenten een behandelaanbod moeten kunnen doen. 

5. Gedetineerden met agressie-regulatieproblemen 

Tot op zekere hoogte geldt voor deze groep hetzelfde als voor zedendelinquenten: het 

verhogen van de behandelmotivatie en het bieden van (pré)behandeling gericht op latere 

intensieve behandeling. Voor deze groep staat het thema ‘bescherming ‘ minder op de 

voorgrond. 
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Daarnaast is aansluiting bij de forensisch psychiatrische zorgprogramma’s die in ontwikkeling 

zijn of worden genomen van wezenlijk belang. Dit geldt ook (en in bijzonder) voor sociaal 

psychiatrische behandeling. 

Bij behandeling in detentie zal intensief met GGZ partners en de Reclassering samen- 

gewerkt moeten worden. Het uiteindelijke doel is te komen tot een landelijk dekkend netwerk 

van behandelvoorzieningen en zorgprogramma's. 

 

Randvoorwaarden 

De volgende randvoorwaarden zijn voor een goed opgezette voorbereiding c.q. behandeling 

en een goede aansluiting op het vervolgtraject van belang: 

• Behandeling maakt onderdeel uit van het totale zorgaanbod. Er moet een goede balans 

zijn tussen beheersen, zorgen en behandelen, met daarbinnen aandacht voor het statische 

milieu (o.a. de aanwezigheid van behandelruimtes). 

• Een gescheiden en als veilig ervaren leefsetting 

• Screening van potentiële deelnemers (m.n. op de aanwezigheid van vormen van 

psychopathie) 

• Psychodiagnostiek  

• Getraind en gemotiveerd afdelingspersoneel 

• Samenwerkingsverbanden met transmurele zorgaanbieders en in het bijzonder met 

(Forensische) GGZ-instellingen 

• Aanvullende behandelvormen (bijvoorbeeld PMT, dramatherapie en sociotherapie) 

• Deelname aan de voorbereiding/behandeling staat los van een eventueel nog lopend 

strafproces.  

• (Wetenschappelijke) monitoring en evaluatie 

• Committent van het management bij alle deelnemende partners 

• Op elkaar aansluitende informatiesystemen ter ondersteuning van het gehele 

strafrechtelijke traject 

• Beschikbaarheid van –waar mogelijk- gecertificeerde behandelprogramma’s en 

aansluiting bij relevante ontwikkelingen (traject zorgprogrammering).  
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Bijlage: Beveiligingsniveaus in relatie tot risicotaxatie van seksueel en gewelddadig 

delictgedrag bij forensisch psychiatrische patiënten 
 

Het begrip delictrisico heeft een aantal dimensies (Zie o.a. Hildebrand, de Ruiter, & van Beek, 

2001, p.28-29):  

• De kans dat het delict zal optreden 

• De aard, frequentie en ernst van het delict 

• De meest waarschijnlijke slachtoffers 

• Wat zijn risicoverhogende en –verlagende factoren? 

 

Een risicotaxatie bij een individuele forensisch psychiatrische patiënt wordt verricht met 

behulp van een gestructureerde richtlijn voor risicotaxatie, zoals de HCR-20 of de SVR-20 

(voor seksueel delictgedrag). Op basis van zo’n richtlijn komt de beoordelaar tot een 

algemeen oordeel over het delictrisico in de termen: ‘laag’, ‘matig’, ‘hoog’. Dit uiteindelijke 

oordeel blijkt de meest nauwkeurige voorspeller van nieuwe delicten (de Vogel, de Ruiter, 

van Beek, & Mead, 2003; de Vogel, de Ruiter, & Oosterhof, aangeboden voor publicatie).  

Bij risicotaxatie wordt rekening gehouden met bovengenoemde vier dimensies. Het 

delictrisico is altijd contextgebonden. Voor een pedoseksuele dader is vrijwilligerswerk bij de 

naschoolse opvang van basisschoolleerlingen risicoverhogend, voor een brandstichter in de 

meeste gevallen niet. 

 

Op basis van de indeling laag-matig-hoog risico (die weer gebaseerd is op een systematische 

afweging van risicofactoren uit de richtlijn en de vier dimensies) kan het noodzakelijke 

beveiligingsniveau worden bepaald. Hierbij zou men als volgt te werk kunnen gaan: 

 

Laag delictrisico: deze patiënten kunnen gebruik maken van: 

• ambulante forensische zorg (forensische poli- of dagkliniek) 

• transmurale forensische zorg (bijv. forensische RIBW)  

• reclasseringstoezicht  

• forensisch psychiatrische thuiszorg 

 

 

Matig delictrisico: deze patiënten kunnen gebruik maken van: 
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• transmurale forensische zorg, bijv. in het kader van een TBS met voorwaarden, 

proefverlof 

• FPA 

• FPK 

 

Hoog delictrisico: 

• Forensisch Psychiatrisch Instituut (TBS-kliniek) 

• Forensische Longstay (bij chronisch gebleken hoog delictrisico) 

 

Het bovenstaande is uiteraard een grove indeling. Het gaat om grootste gemene delers, en 

meestal zijn individuele patiënten lastig in ‘hokjes’ te plaatsen. Soms kan men op goede 

gronden besluiten om een patiënt met een hoog delictrisico toch binnen een lager 

beveiligingsniveau te plaatsen, omdat men denkt het delictrisico met specifieke 

toezichtsmaatregelen te kunnen beheersen, waardoor nadelige effecten van (langdurig 

opgelegde) hoge beveiligingsniveaus (bijv. hospitalisering, stigmatisering) tegen gegaan 

worden. Het is belangrijk om in gevallen waarin besloten wordt om een lager 

beveiligingsniveau te kiezen dan op grond van het ingeschatte delictrisico als noodzakelijk 

werd ingeschat, de argumenten en de besluitvorming daaromtrent goed te documenteren. Zo 

kan men in de praktijk leren van het gevoerde beleid. 
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Bijlage: Aanbevelingen voor verder onderzoek 
 

Enkele onderwerpen waarvoor nader onderzoek gewenst is: 

• Het verder ontwikkelen van dader- en risicoprofielen 

 

• Polygrafie (werkt bij verlofsituaties, beschrijving van het delict, onduidelijk of het te 

gebruiken is bij seksuele voorkeur) 

 

• Risicotaxatie instrumenten, bijvoorbeeld SVR-20 (Seksueel Violent Risk; richtlijnen voor 

het beoordelen van seksueel deviant gedrag) 

 

• Penisplethysmografie 

 

• Hechtingsstijlen 

 

• Netwerkanalyse (in welke mate beschermt sociale inbedding tegen delicten?) 

 

• Medicatie 

 

• Persoonlijkheidsstoornis (is behandeling zinvol met name in relatie tot delictgedrag?) 

 

• Aversieve interventies  (Rice, Quincy & Haris 1991) 

 

• Rol van seksuele fantasie in de behandeling 
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