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ia

Voorwoord
Zoals te doen gebntikelijk is dit voorwoord achteraf geschreven. Op het tnoment dat
ik dit schrijt; verkeert het proetschritt nog in het ernbryonale staditnn van een dikke
stapel A-4-tjes. Een aanta] van de ~evoelens die ik daarbij heb wil ik graag met u delen.
[n de eerste plaats toch wel etu~e verbazing dat ik het allemaal bij elkaar heb sveten te
schrijven. Maar al te ~oed strlan nuj de dagen voor de ~eest waarin de produrtie van
die dag, na eeu kritische bezinning nrijnerzijd~s, in de digitale pnrllenbak belandde.
Ook staat nuj goed voor ogen hoe ik een aant~ll nralen, na een enthousiast bet,~in, eruge
tijd later tot de conclusie lcwam dat een andere weg of invalshoek de voorkeur verdiende. Zo is een aantal nialen zelfs de productie van enkele weken in de pnillenbak
terechtgekomen. Maar uiteindelijk is er een resnltaat waar ik naar het oordeel van nujn
proniotor tevreden mee niag zijn. Hoewel, net als bij andere éénmalige ondernemingen, zoals een verbouwing in ons huis of het aanle~en van de atin, weet ik eigenlijk
pas achteraf hoe je het moet aanpakken. Eigenlijk wel januner dat er geen herkansing
1S.
De dissertatie vornit het proetstuk om te beoordelen of de doctorandus in staat is zelfstandig wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. Veel dissertaties markeren dan ook
het begin van een loopbaan en niet, zoals in niijn geval, het einde. In tegenstelling tot
jeugdiger promovendi zal ik het geleerde niet in praktijk brengen. Mijn proeístuk is
tevetvs nujn zwanenzang.
Somber~ Nee, zo voelt het niet. Fijn dat het zóver kon komeu dat deze stapel nu voor
rnij ligt. Uiteraard moet de rol die nujn promotor, Protèssor poctor T.I. Oei, beter
bekend als Karel, hierbij wet onderschat worden. In de loop van de jaren waarin ik
met dit proetschrift bezíg was, heb ik hem uiteraard een aantal malen gesproken. Zijn
steun heett met name bestaan uit positieve reacties op de stukken die ik hetn van
tevoren toegezonden had. Vervolgens gaf hij steevast aan dat er natuurlijk nog veel
werk gedaan nroest worden. Deze werkwijze heeft positief op tnij gewerkt. Steeds als
ik na een bijeenkornst rnet Karel weer (tneestal urenlang) naar huis reed, had ik een
~oed gevoel over wat ik tot op dat moment gepresteerd had en teyelijkertijd het besef
dat er nog heel, heel veel moest gebeuren. In de eerste weken na ee~~ dergelijke
bijeenkoiust t,~ing ik dan ook hard aan de slag. Naamiate de tijd verstreek liep de
stinrulerende werking van het gesprek met Karel tentg en ging ik op mijn eigen vertrouwde tempo verder. Met een feilloos gevoel van tinung was er dan steeds weer zo'n
mailtje van Karel waarin hij vriendelijk doch onontkoombaar aangaf dat het volgens
hem weer eens tijd werd voor een nieuwe afspraak. Deze berichten hebben er meermalen voor gezorgd dat ik prioriteiten heroverwogen en andere atspraken nitgesteld
heb. Ook wíl ik die personen noemen die, deels door het lot, deels door eigen keuze
dé centrale rol in nujn leven vervullen: mijn vronw Anja en otrze kinderen Marieke
(15) en Hans (18). Niet dat hun directe invloed op het werkstuk erg groot is. Hén ben
ik nret nanie dankbaar dat wij het samen met z'n allen en dat zij het ieder afzonderlijk,
zo uiGStekend redden.

xi

Hoofdstuk 1
Inleiding
1.1

Algemene doelstelling van het onderzoek

Siuds het uitkomeu en het vaststellen als basis van beleid van hct rapport Zor~~ew vuor
bch~tndcliti~~~ is de vraag óf ;~edetineerden tijdetv hun verblijf in gevangenissen en
huizen van bewaring zo nodi~ in aanmerking kutvien komen voor behandelin~ van
psychische problematiek niet meer aan de orde. Vast~esteld is dat evenals andere
Nederlandse ingezetenen, ook gedetineerden recht hebben op behandeling van hun
psychische problematiek. Het rapport Zort~en vonr Bchnndclin~~ geett hierover het volgende aan:
'Belarr~rijk ~ijn de verdere ontnnl:kclirr~~ cn versterkiug van dr satncnivcrkint~ mct en arsterntninti~ tusscn dc justiticlc cn GC,~-voortiertin~cn door tniddcl van I~et stiinideren vnn riraiitvonnirr~, hct sticnnlercrr van dc reserialisaticjiutctie Gij GG~-instcllin~cn voor (e:vl jiircnsisdt
psyr{tiatrische patiëntcn, antunkkclcn r.q. verder uitbouwerr van cen lutlpaanGod voor,~cdctincerdcn rnet (éntstiEc) ps?~diisnc~ problcmatic~ (... )' '

De vraag is dus veeleer aan de orde h6e deze behandeling binnen een penitentiair
kader op een verantwoorde wijze vomi en inhoud dient te krijgen.
Het rapport Zor~Ten voor BekctttdelintT ondencheidt met betrekkin,~; tot de behandeling
van psychische problematiek een drietal referentiekaders: a) het tnrdisrlt~binlo~risrH nfèrentieknder, waarbij de psychiatrie in de engere zin het voortouw heeEt, b) het snriotherapcutisrh~milieuthcrnpcutisr{t re~ererrticl`adcr, waarbij de behandeling uitgevoerd wordt
door personen die een (HI30) opleiding sociaal peda~ogische htrlpverlening (SPH).
afl;erond hebben en c) het psyrhotherapcntisdt ref~rcntickader, waarbij binnen het kader
van de wet BIG gerebristreerde psychotherapeuten in beeld zijn.
In tegenstelling tot het medischlbiolo~risch en het sociotherapeutischhnilieutherapeutisch referentiekader, is met betrekking tot het psychotherapeutisch refèrentiekader
binnen het Nederlandse petutentiaire systeem naus~~elijks ervaring opgedaan. In de
voorli~oende publicatie wordt de huidige stand van zaken nret betrekking tot psychotherapie in algemene zin toegc~spiGSt op í{e detentiesituatie. Het prirnaire doel van het
onderzoek is om zowel beleidsmakers en uitvoerenden biruien het Ministerie van
Justitie handvatten te verschaffen om psychotherapie als behandelin},~svonn op een
effectieve wijze binrren het Nederlandse gevangeruswezen te introduceren.
Het onderzoek krijgt vorm en inhoud vanuit t~n,-ee invalshoeken: een praktisch-inhoudelijke en een theoretisch-wetenschappelijke invalshoek.

~
-

Ministerie van Jcutine 21N13a.
Miivsterie vair Justide 2(N)3a, p. ?5.
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1.2

De praktisch-inhoudelijke invalshoek

De praktisch-inhoudelijke doelstelling van het onderzoek heett betrekking op het
vertalen van binnen Nederland gebnrikelijke opvattingen en werk~~~ijzen over psychotherapie in algemene zin, naar psychotherapie in detentie. Het gegeven dat birulen
Nederland nauwelijks ervaring opgedaan is n~et psychotherapie in detentie maakt het
noodzakelijk om, gebnrik te maken van a) ervaringen uTet psychotherapie binnen de
voor Nederland speciheke forensisch psychiatrische ziekenhuizen en b) psychotherapie
in algeinene zu~. Hierbij vorn~en de beperkingen van de detentiesituatie en de specifieke doelstellingen van psychotherapie in detentie het vertrekpunt. Aansluiting zal
daarbij gevonden worden bij de bevindingen van de conmussie `Behandeling in
detenne'.
1.3

De theoretisch-wetenschappelijke invalshoek

De auteur betrckt zich op de stellillg dat prychotherapie vooralsnog als eeu buitengewoon complex onderzoeksdomein beschouwt dient te worden. Hiervoor kan een
t~veetr~l syruptomen aangewezen worden: a) het ontbreekt aan een éénduidige omschrijving van het onderzoeksdomein en b) er is sprake van venchillende paradignua's
(psychodynanusche, leertheoretische, experiëntiële en systemische) waarvan or~elder
is in hoeven-e zij elkaar aanvullen dan wel met elkaar in een concurrentiepositie
verkeren.
Het ontbreken van een éénduidige omschrijving
Prychotherapie is ook wel aangeduid als een containerbegrip waar nogal wat therapeutische interventies onder vallen.' Bij de aanvang van het onderzoek moest dan ook
vastgesteld worden c~1t er onder de deskundigen geen overeenstenuliing bestaat over
de wijze waarop het vakgebied van psychotherapie onuchreven en gekarakteriseerd
zou kunnen worden. Zo werden in Nederland tot 2f)O~} verschillende 'otficiële' onrschrijvingen van psychotherapie naast elkaar gehanteerd.~ Voor een theoretisch-wetenschappelijke benadering van dit vakgebied is het gewenst om van één omschrijving
van psychotherapie uit te kutu~en gaan.
Verschillende paradigma's
Alhoewel de psychotherapie beschouwd wordt als een deeldeskundigheid van de kluusche psycholol,~ie en de psychiatrie hebben de venchilleude vonnen van prychotherapie zich voornainelijk buiten deze wetenschapsgebieden ontw.ikkeld.' De wetenschappelijke inte~;mtie van de psychoanalytische, co~,nutiet-leertheoretische, experiëntiële en systeen~georiënteerde theorieën met de klilusche psychologie en de psychiatrie
staat uog in de kinderschoenen. Aangezien psychotherapie in detentie een nu~lticoncepruck- err rrnrltimethodisnc~ her:nrlerirt~T vraal,Tt`', is het noodzakelijk om in een kader te
voorzien dat aan een dergelijke benadering de nodige interne consistentie verschatt.
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Reijzer 1993.
De Haas 3~N)3a.
Mildets 1~N37,p. ~i3; Schaap?olX),p. 26.
Que en Groen 1997.
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Zonder een integratief kader loopt men immers het risico tot een hap-snap edecticisine te vervallen ~vaarbij on~ehindeerd van strategie veranderd kan ~vorden.
Theoretisch-wetenschappelijke bijdrage van dit onderzoek

De theoretisch-weten5chappelijke bijdra~;e van dit onderzoek ~vordt ~evormd door
a) het voorzien in een door de relevante beroepsgroepen aanvaarde onuchrijving van
psychotherapie in algemene zin;
b) het toepassen van ecn binncn het forensische veld al~emeen aanvaard uiodel dat een
uiulticonceprtiele en multimethodische diagnostiek en behandeling van delict~tievaarlijkheid inogelijk maakt.

~

Trijsburg 2(~13, p. 21 l.
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Hoofdstuk 2
Achtergrond en aanleiding
2.1

Politieke uitspraak: motie 38

Moàe 38:

`Dc I~anrcr, orrdcr rrrrc~r ovcnca~~~crrric dat ccrr tnc~rrc~nrcncf narrtnl vcur dc E~edctirrccr~lrrr in
t~et~anE~erri~srrr cn Inritcn van bcrc~~rnn~t aarr crrr psl~drischc cf pcrsoonlijH{reidsstoonris lijdt,
ver~oe~t dr rc,t~c~rint~ urrr r!c rnoticlijkhcid vnrr bcbrnrrdelins,i irr detcrrtic tc hcsprel~crr rrtct rfe
l~ctrvkkcrr instclliritic~rt' ~`
Bovettstaande door D66 ingediende motie, waarbij aangedrongen werd op het ont~vikkelen van bchandclingsmol;elijkheden in detentie, de zol;enaamde motie 3K, was
voor het ntitusterie van justitie aatileiding tot het maken van cen omslag in het denken
over psychotherapeutische behandeling in detentie wat tot op d~u moment een politiek
~evoelig onderwerp ~~~as." Het was innYiers nog niaar kort daarvoor dat de toenmali8e
nunister van Justiàe Mevr. W. Sorgdrager ten aanzien van de problematiek tuet
betrekkinl; tot psychitich gestoorde gedetineerden in Penitentiaire inrichtin,~en stelde:
`rlnnr rrrc{~~ cn rrroct jc nirt bch~rrdclerr'.",
2.2

Pilot studies

Naar aanleiding van boven~enoetnde motie kondigde de toen~nalige nunister een
aanraz] beleidsintensiveringen aan.~~ Een daarvan had betrekking op hct starten van een
aantal `pilot satdies' met het doel ervaring op te doen met behandelin~ in detentie en
te beoordelen of het wenselijk dan wel noodzakelijk was otn daarvoor specifieke
n~ethodieken te onn~ ikkelen.
2.3

Rapport van de commissie behandeling in detentie

De resultaten van deze `pilot snidies' (ook wel voorbeeldprojecten genoemd) dienden
de basis te vonnen voor een te onrtvikl:elcn belcicíckarler voor behandelin~ in detcntie.
Oni deze resultaten te beoordelen werd in januari 2UU2 door de toenn~alige sectordirecteur gevaz~getusw.ezen een begeleidingsconmussie ingesteld.~' Deze comnussie
kwatu onder n~eer tot de conclusie dat het gelukt was om binnen de detentiesintatie
een behandelklimaat te creëren en dat tevens een solide basis gelegd was voor een
succesvolle satnen~verking met de zor~~instellingen van waantit de hulp gerealiseerd
werd. Ook was er een aantall punten van zorg en kritiek. Hierop wordt in de para~,TraaY
over het beleidskader behandeling in detentie nader ingegaan. Een in dit verband
buitengewoon belangrijke conclusie van de begeleidingscommissie is dat elk cluster
over een compleet behandelaanbod voor gedetineerden met psychische stoornissen
8
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Tweede Kamer 1999-?(111U (TK 1999~21N~) 268(~ VI, nr 38, doorgaaru aangeduid met'moàe 38').
Oei I~~)Ra.
Dmvëls 1998 p. 162.
Mitustene van Jusààe 21N1!).
Miiusterie van Jtrsààe ?I N 13a p. -49.
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dient te beschikken, waruieer, zoals voorzien wordt, het gevangeniswezen in een
kleiner aantal clusters geor~tianiseerd zal zijn dan thans het geval is.' `[n concreto
betekent dit dat het Nederlandse gevangervswezen binnen -1 jaar een landelijk dekkend
behandelingsaanbod voor gedetineerden ntet psychische en~of persoor~lijkheidsstoornissen l;erealiseerd dient te hebben."
2.4

Door de commissie gemaakte onderscheidingen

De commissie `behandeling in detentie' spreekt zich nader uit over de binnen ~evangeniswezen te onderscheiden doel~roepen. Voorts maakt zij een onderscheid nrssen een
drietal tlrernpeutisdre re~~rentieknders van waaruit de behandeling plaatsvindt.
2.4.1

Doelgroepen met betrekking tot behandeling in detentie

De conmiissie 'behandehn~~ in detentie' onderscheidt ten aanzien van de gedetineerden
die voor behandeling in detentie in aanmerking dienen te komen de volgende doelgroepen:
- gedetineerden met een emsti~e en~of complexe psychiatrische stoomis;
- gedetineerden rnet een nunder ernstige en~of enkelvoudi~e, kortdurende psychiatrische stoomis;
- zedendelinquenten en gedetineerden met agressieregtrlatie probletnen.''
2.4.2

De referentiekaders van waaruit de behandelingen plaatsvinden

Met betrekking rot de behandeling van gedetinecrden wordt onderscheid gemaakt
tussen de volgende referentiekaders:
- het medisch~bioloi,nsch referentiekader
- het sociotherapeutisch~milieutherapeutisch referentiekader
- het psychotherapeutisch retèrentiekader."'
Deze retèrentiekaders worden hieronder nader toegelicht.
Het medisch~biologisch referentiekader
De gedetineerden met een errrstit~e en~o~ courplexe pspchicrtrisdae stoorrris komen voor
behandeling vanuit het rncrlisch~biologisdt re(erentickncler in aanmerking. Voorzover of
zolanl; als gedetineerden niet een emstige en~of complexe psychiatrische stoornis niet
naar gespecialiseerde GGz-voorzierungen overgeplaatst kutuien worden, zijn zij onder
behandeling bij een psychiater verbonden aan de op ressorttuveau opererende Forensisch Psychiatrische Dienst (FPD). Er wordt naar gestreefd deze patiënten te plaatsen
op afdelingen waar sprake is van een ondersteunrnd (sorio-)tlrempcutisch nrilicu.~'
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idem p. 37.
idem p. 25.
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idem p. 9.
idem p. ~.

ACHTERGRONI) EN :A:qKII-.II )IK~G

Het sociotherapeutisch~milieutherapeutisch referentiekader

Het Nederlandse gevangeniswezen kent voor gedetineerden die in verbanc{ met
psychuche problematiek (eventueel tijdelijk) tuet binnen het standaardrel,rime opgevaugen kunnen worden verschillende vonnen van bijzondcre opvang. De Bij,ortdcre
`I,or~~ajclclin~~crt (B79) vonnen een onderdeel van een m~,nilicre inrichting en zijn
bestenid voor gedetineerden van die inrichting, die tijdelijk rneer individuele zorg
nodig hebben dan het standaardre~,nme kan leveren. De htrlivillncle Be~~elcidin~~saCdcling~crt
(IB.9) hebben een re~,~ionale fitnctie en zijn besternd voor gedetineerden die meer zor~~
behoeven ci~;n een I3ZA kan bicden. De Forensische Observatie en I3e;~eleidin:,~s~
afdeling (FOBA) tr Amsterdam en het Penitentiair Selectiecentnnii (PSC) in Den
Haag hebben een landelijke tiructie. Op de FOBA worden mensen opgenomen die
door een psychiaa~sch toestandbeeld (bijvoorbeeld eeu psychose) in een crisis geraakt
zijn en die niet atr.ioende opgevangen konden ~v.orden binnen de iru-ichting waar zij
verbleven. Op het pSC kurvien gedetineerden gedurende de laatste anderhalf jaar van
hun straf opgenomen worden voor een psycho- of sociotherapeutischc behandeling.
Ook neetut het PSC gedetineerden tijdelijk op ten behoeve van crisisinterventie en
het uitbrengen van advies uiet betrekking tot plaatsing, bejegening en behandeling.
Het petsoneel dat op die afdelingen voor het handhaven van hrt ondersteunend (soiio)thcrapeutisdt ntilicu zorgdraagt heett doorgaans een verpleegkundige dan wel sociaalpedagogische vooropleiding op Ht30 niveau. Binnen het gevangeniswezen werken zij
onder de tunctiebenanungen ,~~espeánliseerd Pcrtitcrttiair Irtrichtint~stver~er (BZA en IBA),
forensisch be~eleicler (FOBA) en t~rocEislcidcr (PSC).
Het psychotherapeutisch referentiekader
Al in 1993 gaf Boeykens aaii dat naar zijn oordeel gedetineerden evenals alle andere
Nederlandse ingezetenen recht hebben op psychotherapie als deze geïndiceerd isl~ In
Nederland is even~~~el, behoudens etikele experirnentenl`' en de activiteiten van het
PSC, nauwelijks ervaring opgedaan niet behandeling in detentie vanuit een psychotherapeutisch retèrentiekader. In het als bijlage in het rapport 'Zorgen voor Behandeling opgenomen onderzoek van het PSC'" wordt het venuoeden uitgesproken ciat
een aantal gedetiueerden onvoldoende geholpen kan worden met een poliklinische of
arnbulante behandeling, maar ~vel degelijk behoette heett aan een klinisch psychotherapeutische behancieling. Voorts wordt onder venvijzing naar Janzing e.a.'~ in hetzelfde rapport aangegeven dat klinische psychotherapie geëigend is `voc~r patiërttett tnet
entsti~~c problevrten op hct vlak v~ut adaptatiestijlcrt cn~of persoortlijlrHcidsstntchrur'." Het VSC
wijst erop `dat cr cen rclatic~~e tocnantc is vart s,Tedetinccrtk~rt ntct cntstit~c,Yc7velrJsdclictcn dir Eicert
behandelin~ (bijveiorbcclc! irr rle vonrt van cert TBSI opErcle,~~ti {tebben ,~~ekre,Qert, rttaar bij tvic u~cl
deLrelijk syrnF~e u vnn enrstiSJe persoortlijk{tcidsprohlernatiek, vaa{z in conthittatie rnct verslavinkTsprvblcntatick'. Voor deze gedetineerden is aldus het PSC `de recirfivekarts zondcr utteruiet~e
psydtnthcrapcutíschc behartdelittg grovt'.'` Het PSC pleit dan ook voor `hct vrof~~tiÍdi~
opsporcn vart gcdetittccrdcrt dic ecrt klinisdt-psyrhothcrapetctisdtc bc{tartdelirt~ be{toc~t~crt, ket
indiicvcn van ectt bij rle prnblcntatiek van elegedctittrcrdc p~userttle hchattdclin~ (...), hct nnntnkIS
19

Boeykeiu 1993.
Melk 1993.

'-o Ministerie vari Jusááe 31x136: Verslag project casefinding (PSC 2002).
'-1 Janzinge.a.21Nx1.
~'- Minis[erie va[i]ustiár 2l1(13b: Verslag project c~sefinding (pSC 2lX)2) p. ~~.
'-s idem p. 5~.
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kelert van eer: beter toegen~st psychothc~rapentisch nnnbod (...), het renliseren vnn behandelinsstrajecten (vnn Gernrt~enislve~ert naar vervol~irutellirtgert binnen de GGzJ en ltet verqroten van
resocínlisntiernogelijkheden'.'~
2.5

Noodzaak tot nadere explicitering van het psychotherapeutisch
referentiekader

Het Nederlandse gevangeniswezen beschikt met betrekking tot het medischlbiolo~,risch en het sociotherapeutisch~milieutherapeutisch referentiekader, over een jarenlange ervarznl;. De Forensisch psychiatr-ische diensten waarborgen al sinds jaar en dag
dat in sittraties waar psychisch ges[oorde gedetineerden niet naar (forensisch) psychiatrische ziekenhuizen overgeplaatst kunnen worden, zij binnen de regtrliere detentiesituatie door de psychiater ~ezien en (medicamenteus) behandeld worden. Voorzover deze gedetineerden niet binnen het reguliere detentieregime kuruien functioneren, ~~-orden deze naar een vorm van bijzondere opvang doorverwezen. [n deze
atdelin~en wordt door speciaal daartoe gekwalificeerd personeel een onderstetmend
sociotherapeutisch, nulieutherapeutisch detentieklimaat gerealiseerd. Arlders is het
gesteld rnet de behandeling vanuit het psychodlerapeutisch referentiekader. Incidenteel is
wel met de inzet van externe psychotherapeuten geëhperimenteerd`'s en wordt ook op
de therapieafdeling van het Penitentiair Selectiecentnun van het Gevangeuiswezen
(PSC) op kleine schaal psychotherapie gegeven.'`' Getuige de eerder aangehaalde
uitspraak van de toenmalige nunister van justitie, mevr. W. Sorgdrager: `danr Inng rn
moet je niet be{tarrdelert', werd de detentiesituatie tot voor kort ongeschikt geacht voor
psychotherapeutische interventies. Het gegeven dat thans confonn het beleidskader
behandeling in detentie vastgesteld is dat gedetineerden op indicatie ook voor behandeling vanuit een psychotherapeutisch retèrentiekader in aamnerking dienen te kunnen komen, maakt het dan ook noodzakelijk beleid te ontwikkelen op welke wijze
aan pcychotl(ernpeutische behandeling binnen detentie vonu en inhoud gegeven kan
worden.
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idem.
Pieck 8a Tophoff 1994.
Leenaazs óc Snu~ 3tNXl.

Hoofdstuk 3
Het onderzoek
3.1
3.1.1

Doel en vraagstelling van het onderzoek
Doel

Het doel van het onderzoek is onr tirnctionarissen, zowel binnen als buiten Justitie, handvatten te verschatlèn over de wijze svaarop gedetineerden tijdens hun
vcrblijf in gevangenissen of huizen van bewaring in de geletienlreid };ebracht kunnen worden om op indicatic een psychotherapeutische behandelin}; te ontvangen.
Op inrichtingsniveau gaat het daarbij naast de voor de inrichtin}; werkzame psychiaters
en klinisch psychologeu om perutentiair geneeskundi};en, penitentiair verpleegkundigen en executief personeel als penitentiair inrichtingwerkers (PIW-ers), g-roepsleiders
en forensisch begeleiders. Op departementa~il niveau binnen de ministeries van Justitie
en VWS betrett het timctionarissen die rechtstreeks of rneer zijdelin~n betrokken zijn
bij de onrwikkeling, de vaststelling en de evaluatie van het beleid ten aanzien van
behandeling in detentie. En tot slot, brrt not lenst, zijn de resultaten van het onderzoek
van belang voor die tirnctionarissen binnen de algemene GGz die rechtstreeks bij de
behandeling van gedetineerden betrokken zullen worden oÈ die biiulen het kader van
ketenvonning behandelingen die in detentie zijn begonnen, over zulleu nemen.
3.1.2

Vraagstelling

}~e aan het doel van het onderzoek vcrbonden vraagstelling luidt dan ook: C~p
~velke wijze kan gewaarborgd worden dat gedetineerden, ongeacht de plaats van
hun verblijt; op indicatie voor psychotherapie in aanmerking kunnen komeu?
Gezichtspunten die biruien het kader van de beantwoording van deze vraa};stelling aan
de orde dienen te komen betreffen zowel t{reoretische ~upecterr van psychotherapie in
algemene zin en psychotherapie in detentie als aspecten met betrekking tot de prnkri~cke
uitvoerirr~~ van psychotherapie in detentiesinraties. Ten aanzien van de theoretische
aspecten dient duidelijkheid verschatt te worden over vnkinhour~elijke zaken die zowel
psychotherapie in algemene zin en psychotherapie in detentie betretlèn. Bij de praktische uitvoering gaat het rnet name om de lo~~isticke voonvaarden waaraan volt~~an moet
worden om te waarborgen dat gedetineerden op het juiste moment op de juiste plaats
bij de juiste behandelaar de juiste behandelin}; kunnen ondergaan. Voorts is van belang
om vast te stellen aan welke eisen de nrimtclyke voor~icrringen waar de psychotherapie
gegeven wordt dienen te voldoen.
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3.2

Uitgangspunten

Voor het onderzoek is de onderstaande plaatsbepaling voor psyc{wthc~rnpie irr c{etentic als
voorlopig vertrekpnnt genonren.
Psvchotherapie in detenáe s~~ordt omschreven als een gespecialiseerde vonn van
'Psychotherapie in algemene zin', die aangepast is aan, met de detenáesittraáe verbonden, ntogelijkheden en beperkin~;en.
Van deze plaatsbepaling zijn de volgende uitgangspunten afgeleid:
l. )rr wordt inhoudelijk aansluiáng gezocht bij de op het moment van onderzoek in
Nederland acntele 'state of the art' van psychvtherapie irr algerrrerre ~irr.
2.

Psychotherapie in detenáe dient te voldoen aan de wettehjke en door de relevante
beroeps~,noepen met betrekking tot pcydrot{rcrapie ín n{,~ernene ~irr gefomiuleerde
kwaliteitseisen.

3. Bij psychotherapie in detenáe dienen a-priori de volgende problemen onder ogen
gezien te worden:
- Beperkte mogelijkheden van aan de inricháng verbonden functionarissen om
psychotherapie te verlenen;
-`Casetinding' (hoe wordt gewaarborgd dat de juiste gedeáneerde voor psychothenpie in aarunerking komt);
- Lo~,~istiek (waar, waruleer en door wie kan de behandeling plaatsvinden);
- Gedeáneerden zijn om uiteer~lopende redenen (vaak) weirug gernotiveerd om
een psychotherapentische behandehng te ondergaan.
3.3

Werkwijze

3.3.1

Psychotherapie in algemene zin als vertrekpunt

Bij de aanvang van het onderzoek moest vastgesteld worden dat er onder de deskundigen geen overeenstemnung bestond over de wijze waarop het vakgebied van
psychotherapie gekarakteriseerd zou kurn~en worden. In Nederland werden tot ?UO4
verschillende 'officiële' omschrijvingen vat~ psychotherapie naast elkaar gehanteerd."
Psychotherapie is ook wel aangeduid als een containerbegrip waar nogal wat therapeuásche intervenáE~s onder vallen.'-" Voor de verdere beleidsontsvikkehng ten aanzien
van psychotherapie in detenáe werd het bij aanvang van het onderzoek als essenáeel
geacht om van één omschrijving van het vakgebied uit te kunnen gaan, zodat zowel
beoefenaren van psychotherapie in de vrije maatschappij a15 psychotherapeuten die ten
behoeve van gedeáneerden actief zijn over één door de relevante beroepsgroepen
geaccepteerd begrippenlcader kunnen beschikken. Ten behoeve van het voorliggende
onderzoek is dan ook een inventarisaáe uitgevoerd van de in Nederland gangbare
definities van psychotherapie. Vastgesteld werd dat verschillende gezaghebbende
insáaráes als De Nederlandse Vereni~ring voor Psychotherapie, het Plattónn psychotherapie'9, de `wetgever' ~c' en de Werkgroep [ntegraáeve Psychotherapie3l defiruáes
,,
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De Haas ?(1()3a.
Reijzer 1 ~)`33.
Het 'Platfómi Psychotherapie' omvat naast de Nederlandse Vereiuging voor Psychotherapie (NVF')
en de Nederlandse Veretu~ng voor Vrij~evestigde Psychotherapeuten (NVVF'), het Nederlands
huátuut van Ps}~chologen (MP) en de NederLrndse Vere~uging voor Psychia[rie (NVi'.rychiatrie).

HET C~tJr)Eli1( 7EK

hanteerden die enerzijds van elkaar verschilden, tegelijkettijd echter aanvullin~en op
elkaar vornlden. Mijn voorstel aan het bestuur van de Ncderlandse Verenil;ing voor
Psychotherapie om onder de relevante beroeps~,r1-oepen over een aantal uitgan~~spunten
van psyrhothertpie overeenstenmung te krijgen, leidde tot rrn 'samenvattende
omschrijving van psychotherapie'.'' Deze is in de ledenraadvergadering van de NVP
d.d. -1 juru 21N)3 als basis voor het verdere (kwaliteits-) beleid vastgcsteld.3` Ue
samenvattende omschrijving van ps}~chotherapie in al~emene zin is gerealiseerd aan de
hand van een zestal kernthema's: do~~L~tcllint~ vnrt de heF~mu~~~Gt1~~; u~crkunjte; nnrd vnn de foc
te p~uscrt rrtetkodcn; wie~ I:ontcrr voor psyihot{trrapie~ in a~nunerkirr~~; typi~nnt~ t~art dc hrwocps~rroc~~rlaar err projcs~iunele nditlijrren cw ctanrlaardrn.

3.3.2

De relatie tussen psychotherapie in algemene zin en de door de
Commissie Behandeling in Detentie gepresenteerde
aanbevelingen en beleidskader

Nu psychotherapie ook stnutureel een onderdeel van de zorwoorzieningen van het
Nederlandse gevangeniswezen zal gaan uittaiakeu", zal de binnen de Algeuiene
Geestelijke Gezondheidszorg opgebouwde kennis en ervaring 'vertaald' dieneu te
worden naar de situacic waarin gedetineerden verkeren. Verschillende auteurs wijzen
er evenwel op dat dit niet zonder meer mogelijk is.3' Het gegeven dat confotni het
beleidskader behandelin~ in detentie binnen een viertal jaren na de presentatie daarvan3fi een landelijk dekkend aanbod van (ook psychotherapcutische) behandeling
gerealiseerd dient te zijn37, maakt het noodzakelijk oni na te gaan aan welke voorwaarden voldaan moet worden oni pc}~rhot{rrrupie irt ah~c~rnene ~in ook binnen detentiesittraties toe te kunnen passen. Zoals eerder aan~egeven is er hiervoor een drietal
sleutclpublicaties richtinggevend en kaderstellend: allereerst de algemene ' Gezondheidszorgvisie DJI' ~`, vervolgens het `Eindrapport van het Project verantwoorde
medische zorg in penitentiaire inrichtinl;en' 3`' en tot slot, het Beleidskader behandeliug in Detentie, zoals opgenomen in 'Zor~en voor Behandeling'."' Voorts is gebnrikgemaakt van publicaties van verschillende auteurs, zowel uit het domein van de
psychotherapie in algernene zin als uit het Justitiële kader. 13ezien zal worden ~velke
aanpassingen noodzakelijk zijn otn op psychotherapie in algetnene zin gebaseerde
w-erkwijzen ook in detentiesituatirs te kunnen toepassen.
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in c~uu de wet op de BI(G (Mitusterie van VWS l~~ytia).
Trijsburg 2( H 1 I.
De Ha~s 2Q113a.
NVI' ?I1113 Nunilen Lc~{enraadverg,uierin~ d.d. ~ juni.
Mirtisterie van Justiàe Dienst Justitiële Inrichtingen (3tlU3a) Zorgen voor behandeinl;: dee] I. Den
Haag: Sectordirectie Gevangetuswezen. p. 37.
Boeyketu 1~3, Melk t`~1~1, Que en Groen l~Jy7, Ue Hau ?U1136.
Mirusterie van Jtutitie'I N13a p. ?5.
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3.3.3

Introductie van het 4-factorenmodel als multiconceptueel en
inteAratief ordeningsprincipe ten behoeve van psychotherapie in
detentie

Naast het gegeven dat er in Nederland tot medio ?OU3 verschillende omschrijvingen
van psydtot{terapie irr al~ernene ~irt naast elkaar gehanteerd werden, moet bovendien
~~~orden vastgesteld dat er ruet een vomi van psychotherapie bestaat, maar dat deze
gepraktiseerd wordt vanuit een vienal verschillende referentiekadets. Het betrcft retérentiekaders die berusten op psyclrodyrrarnische, leerthevretisdre, c:tperiënticle en s}~sternische
thcoriei~rt. Hoewel binnen de onnvikkeling van de psychotherapie zowel in Nederland
als internationaal een sterke ultel,iratieve tendens aan te geven is, kan op dit moment
niet beschikt worden over een nrodel dat voor deze integr-atie als ordenin~nprincipe
kan dienen. Bituien het kader van het voorliggende onderzoek is de stelling betrokken
dat het door de auteur in 19y~} in de De S. van Mesda~kliniek te Gronin~en geïntroduceerde 4-tàctoretunodel in dezen goede diensten blijkt te bewijzen. Dit zal biniien
het kader van dit ondetzoek, waarin het ~-tàctoren nrodel als eem m~lticonceptuecl en
inte~~rntic(orrleningspnncipe gepresenteerd wordt, aannemelijk gemaakt worden.

3.3.4

Beschrijving van psychotherapie in detentie

De beschrijving van psychotherapie in detentie wordt vervolgens gegeven aan de hand
van de bij de oruschrijving voor ps}~chvthernpie in alqerne~ru zin gehanteerde kernthema's
(doelstelling van dcr bchandeling; u~erl;u~ij~c; aard van r!c toe te passen metkoden; une kornen voor
psychvtfrernpie in aannrerkínQ; typerirl~~ van cie berveysheoefrnaar en projessionele richtlijnen err
ctand,iardcn). Als nrnlticonccytnecl cn íntc~rraticl~ vrrlcniri~~spnnnpe zal het -1-tàctorerunodel
daarbij gebruikt worden.
3.3.5

Logistieke aspecten

Naast de inhoudelijke kant van de psychotherapeurische hulpverlening is er ook de
vraag hoe gewaarbor~;d wordt dat de juiste gedetineerde op het juiste rnoment op de
juiste plaats bij de juiste behandelaar een psychotherapie kan ontvangen. Met andere
woorden: vraag en aanbod moeten op het juiste moment op de juiste plaats bij elkaar
gebracht worden. Psychotherapie in detentie zal zich per detïnirie doorl;aans birulen de
pervtentiaire inrichting rnocten atspelen." Er nroeten oplossingen komen met betrekking tot locaties waar de behandeling kan plaatsvinden; het zorgdragen voor het
gegeven dat het verlenen van psychocherapie op een goede w~jze met het geheel van
inrichtingsactiviteiten geïntegreerd wordr er moeten orgarusatorische en ad~ninistratieve nndvoonvaarden vervtrld ~vorden oIn de therapieën op een goede svijze hun
beslag te laten krijgen en er moet ~e~vaarborgd ~vorden c{at die gedetineerden voor wie
een psychotherapeutische behandeling in be~rinsel gewenst is, ook als zodanig gedetecteerd worden (de zogenaamde i~uclindir~E~).

3I

1?

Hoewel het derilcbaar ís dat gedetineerden a cian iuet onder begeleiding hun therapie binnen de
ficiliteiten van een voome~ring voor ambuLvrte (tóreivsische) gezondheidszorg onn~a~igen, zal dit om
praktische redenen (tinancieel, personeel, logistiek) tot de uitzonderingeu behoren.
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3.4

Presentatie

Dc resultaten van het onderzoek zullen in de vol~ende stappen worden voor~elegd.
Allereerst ~~.ordt een santenvatting gegeven van een aantal voor dat onderwerp belangrijke beleidsstukken (hoot~~srttk -1) Daama wordt een samenvattin~; ~egeven van het
rapport 'Zor~~et1 voor Behnrrdclin~~' dat uimiondt in een bclcirlskatlrr vc~on c~hnttth~litt~t iri
~letentie ;' (hoofdstuk ~).~' Dan vol`n in hoofdsntk 6 een ~veergave van de op basis van
de ten behoeve van dit onderzoek gere~iliseerde Sant~ttvttttet~dc omsc{rnjniri~~ varr ~~cydtothcrapic.~' In het daarop vol~ende hoofdstuk (hoofdstuk 7) worden dr bevincíin~en van
de Commissie behandelinl; in detentie ~econttonteerd met de S~utictivatterrde otn~c{tnjvitig en passeert een aanttll kemthema's daarvan asn de hand van buitet~landse publicaties over dat ondenvetp de revue. Hoofdstuk ~i omvat een ~veergave van het door de
auteur in 1994 geïntroduceerde 4-fartnrcrnnodel dat binnen de TI3S goede diettisten
blijkt te bewijzen en waarvan aatuien~elijk gemaakt wordt d~~t het deze titnctie ook
voor psyr{tothrraEtic iri rleteritie zal kunnen vervullen. Op basis vati het voor~aande is het
verv olgens mo~elijk om in de hoofdstukken 9 en 1(1 te komen tot een besrhouwing
over de itt{toiu~clijke en It~~~isticke aspecten van Psyrhotkernpie itt drtctui~~. Het onderzoeksverslag wordt zoals te doen gebntikelijk in de laatste twee hoofdsrtikken afgesloten uiet
respectievelijk mriióisics ett narrbi7~elint~crt (hoofdstuk 11) en een satnenvattende
slotbeschouwing (hoofdstttk 12) waarniede het inhoudelijke deel van de dissertatie
wordt afgesloten. Rest no~ een samenvatting van het geheel, zowel in het Nederlands
als het Engels (hoofdstuk 13) alsmede een overzicht van de gebniikte hterituur
(hoofdsatk 1-4).

a'

idem pp. 25-36.
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Ministerie van Jtutitie 2003a.
De Ha:ts 2(N 13a. pp. fi?-63.
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Hoofdstuk 4
Relevante beleidsstukken in relatie
tot psychotherapie in detentie
4.1

Inleiding

Behaudeliug in detentie van psychisch en penoonlijkheids~estoorde ~edetiueerden
vonnt uiteraard onderdeel van en dient geïnte~~reerd te zijn in het totalc beleid teu
aanzien van de ~;ezondheidszorg ten behoeve van gedetineerden. Om verschillende
redenen is er binnen het gevan~;eniswezen niet altijd op een eenduidige wijze op de
actuele ontwikkelingen in de ~.;ezondheidszor~; innespeeld en werd de noodzaak van
een `inhaalslag' vastgesteld.~' Om hieraan vonn en inhoud tc l;even zijn in de zomer
van 2UO3 en in januari 2U04 respectievelijk de gezondheidczorwisie DJ["' en het eindrapport van het 'Yroject verantwoorde medische zorg in penitentiaire inrirhtin~en' ~'
gepresenteerd. Naast het 'beleic~skader behandelin~ in detentie, zoals gepresenteerd in
'Zorgen voor behandeling' vomien de gezondheidszor~ ~isie DJI en het `Eindrapport
van het Project verantwoorde medische zorg in petutentiaire inrichtingen' dan ook
zowel het vertrekpunt als het kader voor de wijze waarop psyrhotherapie voor gedetineerden vorm en inhond dient te krijgen.

4.2

Gezondheidszorgvisie DJI'y

Gezondheidszorg voor gedetineerden gaat volgens de visie van DJI uit van zorg die
onder andere:
-(;elijkwaardig is aan die in de vrije maat.uhappij;
- Zoveel rnogelijk is toegesneden op het individu (zorg op maat)
- Reketung houdt met de bijzondere omstandigheden van detcntic;
-

Rekening houdt met zorgcontinuïteit bij ittstroom, doorstroom en uitstroom van
de gedetineerde

Het recht van gedetineerden op gezondheidszor~; en de plicht van de directeur van de
penitentiaire inrichting om deze zorg ter beschikkimti tc stellen is binnen het kader van
de verschillende be~~inselenwetten voor het Gevan~;eniswezen geregeld.
Het vanuit de gezondheidszor~n-isie DJI ontrvikkelde beleidskader omvat een vijttal
aandachtsgebieden:
- Goed psychosociaal klimaat
- Zorg op maat
- [nvesteren in personeel
-

Itrtrastntcttnu van de zorg

-

Continuïteit van de (na) zorg

Miiusterie vati Justitie 2ix13d, p. í.
Mi~tisterie van Jttstitie 31 K 13c.
Miniiterie van Justitie 2lN)3d.
samenvatting cont~inn Miivsterie van Justitie ?11113d, pa~; 3t I.
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4.3

Eindrapport van het Project verantwoorde medische zorg in
penitentiaire inrichtingen

[n aut,nunls lyy9 is door de Inspectie voor Gezondheidszorg in het rapport 7~r~ ndtter
Trnlies een overzicht gegeven van knelptmten op het terrein van medische zorg biruien
het Gevangeniswezen. ``' De inspectie tvijst onder andere op onduidelijkheid van de
orgarusatiesmlcalur van de medische diensten en over de verannvoordelijkheidsverdeling bilulen die diensten. Voorts geeft de inspectie aan dat de taakatbakening
ttusen verschillende bij de zorgverlening betrokken tilnctionarissen onduidehjk is
(artsen versus verpleegkundigen; verpleegkundigen versus PI W-en en tussen psychologen en psychiaters."') Andere door de inspectie genoemde knelpunten die binnen
het kader van psychotherapie in detentie relevant zijn, betretFen de continuïteit van de
zorg en het gegeven dat gedetineerden bij binnelilcomst niet coniórm afspraken
onderzocht worden. Met name de conclusie dat de organisatie van de medische dielut
cuet goed en op hoofdstromen niet eenduidig is ingericht, was voor de directeur
Gevangeniswezen aanleiding om in december ?002 opdracht te verlenen voor het
project `Verantwoorde medische zorg in penitentiaire inrichtingen en de organisatie
ervan'.' ~

Voor olu onderzoek relevante conclusies en aanbevelingen'' die dit project opleverden
betreffén centrale implementatie en handhaving van nomien op het gebied van
- kwaliteitsbeleid;
- bij- eu nascholing;
- specifiek gefomiuleerde bekwaatnheidseisen voor ten behoeve van gedetineerden
werkende protèssionals (arts, verpleegkundige, psychiater, psycholoog);
-

werkprocessen in casu de toeleiding naar, respectievelijk de beschikbaarheid van de
zor~;'

-

vaste personele bezetting van medisch centnlm op itu-ichringsniveau (penitentiair
geneeskundige, penitentiair verpleegkundige, hoofd medische dienst en administratief inedecverker medische dienst);
scheiding van de medische en de organisatorische eindverantwoordelijkheid (in
casu de penitentiair geneeskundige en het hoofd medische dienst);
regionale salnenwerking (niet beperkt tot het Gevangeniswezen);
verschuiving van ambtelijke aanstelling van ansen naar exteme `inkoop' van
medische deskundigheid

-

4.4

Verslag project casefinding (PSC 2000) '3

Door het Penitentiair Selectie Centnnn (PSC) is in ?ODU onderzoek gepubliceerd naar
de knelpnnten rond case~inding. Onder casefinding wordt door het PCS `een proces van
opsporerl, u~e~relt (irldicererf) vensnj.~en en pla~itserl' verstaan.'~

Aanleiding tot het onderzoek was de constatering door het PSC dat het aantal gedetineerden dat een behandeling ondergaat, zich al jaren op het lage niveau van enkele
tientallen bevindt, terwijl - aldus het PSC - op basis van verschillende onderzoekingen
;9

so
si
sz
si
;a
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Inspectie voor de Gezondheidszorg 19~).
Miitisterie varl Justitie 2(xl3d.
idem. p. 19.
idem pp. 9-16.
Mitvsrerie vati Justitie 2(x)3b.
Miiilsterie van Justitie 21N)36, p. 55.
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geconcludeerd moet worden dat een veel gr-otere ~ oep yedetineerden van een dergelijke behandelvlg zou kurinen protiteren. Naar aanleiding van het onderzoek sit,~rialeert
het PSC een aantal knelpunten cn worden aanbevelin~en ter verbeteriug ~;edaan. De
al~emene conclusie is d:rt ten tijde van het onderzoek het Nederlandse gevangeniswezen onvoldoende geëquipeerd is orn op een et~ectieve w7jze ~;ebruik te Inaken van
in bel,rinsel beschikbare behandclin~~snrogelijkheden.
Het onderzoek van het PSC ten aanzien van casetinding is gericht op gedetineerden
die op basis van hun psychische problernatiek in aanmerking zouden dienen te konien
voor een klinische behandelin~ in een speciaal daartoe ingerichte voorziening. De
resultaten van het onderzoek zijn echter evenzeer van toepassing op ~redetineerden
voor wie psychotherapeutische behandeling binnen de inrichting waar zij verblijven
afdoende zou kunnen zijn.

Binnen het kader van het onderzoek worden op alle onderdelen van dit proces kne]punten of belenuirerende tàctoren ~esignaleerd." De onderzoekers trekken dan ook
de conclusie dat behandehugsbehoeftige gedetineerden onvoldoende in beeld komen.
De onderzoekers si~naleren de volgende belerumerende tàctoren:
- Het klirnaat in penitentiaire inrichtingen is met name ~ericht op het handhaven
van orde en nist. Hierdoor komen gedetineerden met psychische probleniatiek die
zich nrstig en zonder overlast te veroorzaken s;edragen rvet als zodanig in beeld. De
aandacht wordt met name getrokken door gedetineerden die door hun probleniatiek de orde en veili~heid van de inrichting in gevaar brengen. Er is gecn methodische aandacht voor de introverte gedetineerden die geen overlast veroorzaken.
- Behandehliogelijkheden in inrichtingen ~ti'orden onvoldoende betrokken bij
beslissingen betretlènde plaatsing en overplaatsin~.
- Gedetineerden die van een psychotherapeutische behandeling zouden kunnen
protiteren, zijn vaak onvoldoende gernotiveerd om een der~elijke behandehng ook
tèitelijk te onder~aan.
-

De aandacht en werktijd van de inrichtin~,ipsycholoo~ ~vordt in zodani~;e mate
getrokken door de gedetineerden die opvallende patholo~,rie vertonen of dic beheersproblenien geven d.1t er onvoldoende tijd beschikbaar is voor een de~;elijke
psychodia~niostiek en indicatiestelling. Daarnaast wordt ook gewezen op om~oldoende bekendheid bij inrichtinl,~spsycholo~;rn met betrekking tot criteria voor
opnanie en~of behandeling, alsulede onbekendheid met de procedures voor verwijziug.

Door de onderzoekers gedane aanbevelingen betret~èn onder andere:
- Het nadnikkelijker betrekken van de medische dienst bij het opsporen van de behoette aan (psychotherapeutische) behandeling. Geadviseerd wordt hiertoe psychiatrische verpleegkundigen aan te stellen.
- Uitbreiding van het t~3kenpakket van het Bureau Sociale Dienstvcrlenin~ (BSD)
met zo~enaamde inuriateriële zaken. Hiervoor zou zelts een aparte tirnctionaris
aangcsteld kunnen worden.
- Het versterken van de samenwerking arssen het Psycho-medisch overleg (PMO)
enerzijds en de lZeclassering en Constiltariebureaus voor Alcohol en Dnrl,~s (CAD),
zodat zorgplannen ook na ormnekomst van de straftijd bij de plaruiing betrokken
kunnen worden.

ss

idem p. ~~.
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Het binnen de inrichting meer aandacht besteden aan het verstrekken van intbrniatie, zowel aan gedetineerden, als aan pesoneel met betrekking tot behandelin~nmogelijkheden en hoe daarvoor in aanmerking te komen.

Hoofdstuk 5
Naar een beleidskader voor
behandeling in detentie
5.1

De omslag in het denken over behandeling in detentie

5.1.1

De aanloop

Hoewel .il sinds 1993 bcpleit wordt dat - zoals elke Nederlandse ingezetene (icdereen
die in~eschreven is in het Nederlandse bevolkingsre~~ister) - ook gedetineerden in aanmerking moeten komen voor psychotherapeutische behandeling5fi, wordt pas de laatste
(5 à 6) jaren ernst gemaakt met het creëren van behandelingsmogelijkheden birmen
detentie.'' Bulten en Schoerunakers wijzen in dit verband op een tweetal ont~vikkelingen die dit proces in gang gezet hebben. In de eerste plaats wijzen zij op het gegeven
dat de toename van het aantal psychisch gestoorden steeds meer als eeu bron van zorg
ervaren wordt.'y Schoerunaker en Van Zessen'`' stelden vast dat bij driekwart van de
~edetineerden in het Penitentiair Complex Scheveningen (PCS) symptonien van een
psychische stoomis aanwezig waren.''" Een t~veede ont~vikkeling waar zij in dit verband op wijzen betrett de toenemende dnrk, zowel vanuit de politiek, als vanuit de
rnaatschappij orn de detentie zodanig in te richten á~rt de kans, dat gedetineerden na
ontslag opnieuw de fout ingaan, tenr~,;edrongen wordt.
Een belan~rijke factor die voor het denken rond behandeling in deteutie iu positieve
zin beïnvloed heeft, vomit de conclusie van Vegter`'~, dat er geen fonnele beletselen
zijn ou1 `(...) over te gaan tot verderganrerte f~elrandelingsmogelíjhheden in ~le ~evnn~enis (. ..)'.
Ve~ter baseert zich daarbij onder rneer op de in 1998 vastgestelde Penitentiaire Beainselenwet~', waarin de resocialisatiedoelstelling van de detentie uitgebreid in beeld ~ebracht wordt.
Zoals eerder werd aangegeven gaf de door de Tweede kamer op 16 december 1999
aangenomen Mvtie 38 de dootslag voor de omslag in het beleid van het Ministerie van
Justitie over behandeling in detentie. [n deze, door onder anderen Dittrich ingediende
motie, wordt er bij de regering op aangedrongen `onr de rnngelijkheid vnn belinradelin~~ in
detentie tc besprcken met de betrokkcn irutellingen en op basis hiervart op kcirte ten~~iijn eci~ r~otitie
rranr de Karner fe ~hiren'.`i3 In de motie wordt aanbevolen `om tut een af~~~v~i~~en prograrnrna
te kontert voor Ge{ianrielirrg en be~clciding vr~n gestoordc ~ielin~ucrrten, ~oivel tijdens als na a~loop
vnrt de detcrttic'. De indieners van motie 3S ondersteunen hun verzoek met een drietal
arwmenten: a) het toeneniend aantal gedetuieerden in gevangerussen en huizen van
bewaring dat líjdt aan een psychische of persoonlijkheidsstoornis; b) dat deze
behandeling zowel tot een meer verantwoorde tenrgkeer in de samerileving kan
se
s~

ss

Boeykens 1993, Melk 1994.
Biilten t~ Schoerunaekers 2003.
Oei 1997a, Oei 1997b Van Pa,itruis 1997, Bulten 1998, Vegter 1999, Bulten en Schoenmaekets
?lNli.
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Pe~uteutiaire Beginselenwet. Wet van 18 ju~ri 1998, Srb. 1998, ~430.
Tweede Kainer 1999-2U(10.
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leiden, als tot een vemiinderde kans op recidive en c) dat de Penitentiaire Beginselenwet - overeet7komstig het Intemationaal Verdrag irtzak burgerrechten en politieke
rechten - gedetineerden recht geeft op behandehng. hi Motie 38 wordt de koppehng
gemaakt tussen recidivepreventie en behandeling. Deze koppeling vom~t in feite de
kem van het uit deze motie voortvloeiende justitiebeleid. De verandering in het
politieke denken ten aanzien van behandeling in detentie wordt bijvoorbeeld
gètllustreerd door het gegeven dat twee van de indienets van de motie van 1 ~)99
(Dittrich en Kalsbeek Jasperse) een viertal jaren eerder een motie indienden waarbij
nog voorgesteld werd `bepnaltle psychisch gestoorde ~~edetineerrlen niet in een Hni~ vnn
Bervarin~ ofgevnn~enis, mnar in een gesloten setting van een algenteen p~ychiatrisch tielzerthní~ te
behnndelen, (...)'.~~,6'
5.1.2

Reactie van VWS en Justitie op motie 38

Bevorderen van psychische gezondheid versus voorkomen van recidive

Nog geen haltjaar nadat Motie 38 aangenomen werd, volgt, mede namens de nunister
van VWS, de reactie van de nunister van justitie.`'h In deze reactie wordt onderscheid
gemaakt tussen gedetineerden die zelf last hebben van een psychische stoomis en
gedetineerden waarvan de kans groot is dat zij door te recidiveren anderen last (of
erger) bezorgen. Beide categorieën dienen aldus de n7iruster zonder meer voor behandeling in detentie in aamnerking te komen.
Geen juridische beletselen
De niinister bekrachtigt voorts het door Vegter ingenouien strvidpunt dat binnen het
kader van de op 1 januari 1999 inwerking getreden Penitentiaire Begitlselenwet
(PWB) en de daarbij behorende Memorie van Toelichting, ntimte is voor de behandeling van psychische stoomissen binnen detentie.
B eleidsintensiveringen

De mituster kondigt in de brief een aantal beleidsintensiveringen aan.`'' Deze hebben
onder andere betrekking op
-

uitbreiding van de fom7atie van itu-ichtingspsychologen en die van de Forensisch
Psychiatrische Dienst (FPD) ten behoeve van de atnbulante zorg.

-

het starten van een aantal voorbeeldprojecten met betrekking tot anibulante zorg in
detentie ten behoeve van methodiekontwikkeling

-

het aanbieden van speciaal op pedoseksuele dehnquenten gerichtebehandelrogranima's

-

onderzoek naar de doehnatigheid van het opnetnen van behandeling als onderdeel
van de voorwaardclijke invrijheidsstelling.

64

Tweede kamer 1995-1996.
Zie ook Oei 19986.
Ministerie van Jruutie 2UU0.
idem pp. 5-6.
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Randvoorwaarden

Randvoorwaarden die bij dezc initiatieven gesteld worden betreffen
- ondenoek naar de haalb~iarheid van het 'screenen aan de poort' van ~edetnieerden.
Dat wil zeggen bij de intake bepalen in welke gevallen psychische hulp dient te
worden geboden;
- aansluiting zoeken bij recds in `tian~; gezette ont~vikkelint;en in het buitetiland en in
het veld;
- waar mogelijk behandelingen vanuit GGz-instellingen laten plaattiviuden, enerzijds
omdat in deze instellinticn de benodil;de deskundigheid aanwezig is, anderzijds
omdat dan de scheiding tussen stratièn en behandeling duidclijk is;
-

een trajecmiatige benaderin~, waarbij de daarvoor in aanmerking komende ~edetineerden vanaf het be~~in van de detentie tot en met de nazor~; be~eleid worden eu
waarbij één instelling (bijvoorbecld de reclassering) met de centrale regie belast
wordt.

5.1.3

De voorbeeldprojecten gaan van start

Samenwerking tussen inrichtingen en GGz-instellingen

Confomi de toezeg~ring van de nunister werd aan het behandelaanbod in detentie
vanaf april 2(~1 op kleine schaal voml~~egeven door nuddel van een zevental voorbeeldprojecten en werd in de Penitenriaire [nrirhtingen Vul,n begonnen met een
onderzoek naar de behoette van ~edetineerden aan hulp en behandeling. Het ~~ing bij
de voorbeeldprojecten ont samenwerkin~,nverbandeu van penitentiaire inrichtingeu
met forensische poliklinieken en anibulante GGz-itutellingen.
Rolverdeling tussen inrichtingspsychologen en GGz-instellingen

Er was sprake van een rolverdehng rltssen de inrichtingspsychologen en de behande]aars vanuit de GGz-instellingen: De ulrichtin~,~spsychologen bepaalden zich tot de
screetung en motivatie van de gedetineerden dic voor de behandelin~ in aannierking
zouden ktuuaen komen. Hierbij speelde uiteraard ook de behandclgeschiktheid een
roL`'s De feitelijke behandehng werd door uicdewerkers van de GGz-itLStellingen
uitgevoerd.
Doel: basis voor beleidskader voor behandeling in detentie
De resultaten van de voorbeeldprojecten zouden de basis moeten vornien van een
door de COI1111llSSle te thrnntleren belcidskader ten behoeve van de behatidelin~ti van
gedetineerden met een ps}~chische stoornis in detentie.
Enkele algemene gegevens `'"

hi totaa] hebben 75 gedetineerden aan het ondetzoek deelgenomen. De heltt van deze
~edetineerden vi-as preventief gehecht, dc anderc hcltt was afgestratt. 1 let ~ruotsce deel
Oei 1 ~6.
Voor een uitgebreidere beschrijving zie het Rapport ZorF;en voor behandeling pp. ?I )-3? waarian
ook de in dit artikel vennelde gegevetu ontleend ziju (Mi~ilsterie van Justitie 2(11)3a).
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was gearresteerd, respectievelijk veroordeeld in verband met een geweldsnusdrijf of
een zederu~iisdrijt: Bij een nrinderheid ~Ting het om diefstal of overtredingen van de
opiumwet. Van een beperkt aantal was het delict niet bekend.
De therapieën werden voor een deel birulen specifieke behandelsettingen uitgevoerd
(De therapieafdeling van het PSC in Scheveningen en de afdeling voor beschemid
wonen voor zedendelinquenten in Breda). De overige gedetineerden bevonden zich
tijderu de behandeling voor het overgrote merendeel op een `Bijzondere Zorgafdeling'
(?~"~~) en een deel in het stírndaardre~nme (17'r,). Een enkeling bevond zich op een
Individuele Begeleidint,nsatdeling of Verslaving beleidsafdeling.
5.2

De bevindingen van de commissie `Behandeling in detentie'

De resultaten van deze voorbeeldprojecten en het onderzoek dienden de basis te
vonnen voor een op te stellen belcidskader voor de behandeling van gedetineerden die
]ijden aan een psychische stoornis. Voon-s diende vast~;esteld te worden voor ~s-elke
doelgroepen en op welke wijze een landelijk dekkend aanbod van behandeling gerealiseerd zou kunnen worden. Een daanoe door de sectordirerteur Gevangeruswezen in
januari 20U2 ingestelde conrnussie `Behandeling in detentie' rapporteerde hierover
door niiddel van de rappon `Zorgen voor Behandeling'.~" De conunissie komt op
basis van de monitor van de voorbeeldprojecten tot de conclusie dat een aantal aspecten als geslaagd beschouwd ktmnen worden. Daarnaast wijst zij op een aantal knelpunten.

5.2.1

Succesfactoren en knelpunten

Ten aanzien van succestàctoren stelt de conunissie dat de voorbeeldprojecten er in geslaagd zijn om een behandellaimaat te creëren en '~olide infractntctttrele bcuis te le~~err I~oor
behandeliri~~ irr deterrtie'. De conuivssie stelt vast dat ten aanzien van een belangrijke
voorvti-aarde voor behandeluiy in detentie, naniehjk de s.unenwerking tussen de pervtentiaire inricht~ngen en GGz-voorzieningen, een belant,~rijke eerste stap gezet is. Voor
de sarnenwerking met de e~terne GGz-partner~ blijkt structureel contact op zowel
beleids- als vakinhoudelijk niveau essentieel te zijn. Het contact op beleidsniveau dient
daarbij gerealiseerd te worden door contact ttrssen de directies van de Penitentiaire
instellingen en die der GGz-voorzierungen. Het contact op inhoudelijk niveau krijgt
vomi en inhoud cioor de samenwerking nissen inrichtingspsycholoog en de exteme
behandelaars.
Als voomaamste knelpunten noemt zij a) het waarborgen dat 'de juiste' gedetineerden
voor behandeling in aanmerking korncn (c~ucFrrdirrg en saeerting), b) het zorgdral;en
voor de continuïteit van de behandeling en de nazorg bij doorstrotning, overplaatsing
en na ontslag uit detentie.
Als bnttlrrneck v~trr de ~irojecten wijst zij op een stnrrntrcel tekort nnrr innchtin~sps}~ckolo~~en
waardoor de ~~uc~ndiris,i crt ~ireeniri~~ van gedetineerden voor de behandeling onvoldoende uit de verf kan komen. Wat betreft planning van de noodzakelijke behandelcapaciteit vonnt het gegeven, dat de noodzakelijke duur van de behandeling van de
gedetineerden moeilijk voorspelbaar is, een probleem.

~~
~7

Mirusterie van Jusdtie ?I111.3a.
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5.2.2

Aanbevelingen

De conulussie doet ten aanzien van de huidige en toekomstige voorbeeldprojecten de
volgende aanbevelingen:"
a) Bevordering van kwaliteit en transparantie onder gebnrikmaking van (ondenneer)
de door het WOI~C ontw-ikkelde criteria voor effectieve stratrechtelijke interventies.'' Het gaat c{aarbij om de volgende kritische succestàctoren-;
- de progranuna's zijn gebaseerd op een expliciet, empirisch `;egrond veranderingsmodel;
- de uihoud van de progr'amma's is atgestemd op bij de indicatiestelling vast~~estelde crinunogene tekonen bij de delinquent;
- de progr'arnma's zijn gericht op vaardi~heden (col,n~itie en gedrag)
- de programnia's hebben een vooraf bepaalde duur en uitensiteit;
-

contintriteit (trajectbenadering van vrijheidsbenenunl;~ -beperking tot maatschappelijke reuuegratie);

- monitoring en evaluatie zijn vanaf het begin ingebouwd
b) fn-oepen die niet in de huidige pilocs vertegenwoordigd zijn dienen bij de projecten
betrokken te worden. Het gaat daarbij met name om gedetineerden met emstige
en~ot persoonlijkheidsproblematiek
c)

de naseFrzdir~~r dient, niede op basis van de aanbevelingen van het rapport Project
Casehnditig van het Penitentiair Selectiecentrum terzake speciale aandacht te krijgen.''

5.3

Het beleidskader

Zoals eerder aangegeven, was de opdracht van de cornmissie 'Behuidelin~ in detentie'
om op basis van de resulta~ten van de voorbeeldprojecten een beleidskader te ontwerpen voor de behandeling van gedetineerden. De comnussie heefr er - in haar eigen
woorden `enigszins arbitrair' - voor gekozen hierbij een horizon van -1. jaar aan te
houden.
Het door de conuiussie voorgestelde beleidskader wordt aan de hand van de volgende
kemthema's'" samenl;evat-. a) doelstellin~ van de behandeling; b) werkwijze; c) aard
van de toe te passen methoden; d) doelgroepen; e) typering van de behandelaars; t}
professionele richtlijnen eu standaarden.
5.3.1

Doelstellingen van de behandeling (het need- en het risk-aspect)

De commissie onderscheidt aan de doektellurgen van behandeling in detentie een (reeden een nsk-nspett.~'
Bij het need-~upect gaat het met nanie oru de justinële zor~plicht die recht op behandeling impliceert. Het risk-aspect betrett de maatschappelijke verantwoordelijkheid
met betrekking tot het tenr~dringen van recidive. Bij de beoordeling van de vraag of
en zo ja voor welke behandeling gedetineerden in aanmerkinl; dienen te kornen,
~3
~a
?s
~6
~~
~~

idem pp. ~3?--33.
Milustene van Justitie 2003e pp. 73-82.
idem p. 75.
Ministerie van Jt~stitie 2l)u3b pp. 33-7?.
Zie ook De Haas 21N13a.
Miltisterie van Jrrsr~áe ?003a pag. ?9.
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dienen steeds zowel de ncerl als de ris~l-~upectcrr van de stoornis in ogenschouw genomen te worden. Bij een aant~il `ti edetineerden zal de nadnrk op beide aspecten gelet;d
dienen te worden, bij anderen zal binneu het kader van de indicatiestelling het accent
op één van de aspecten komen te li~en. Als voorbeeld van de eerste categorie wijst cie
conunissie op de cate~or-ie van de zogenaamde veelplc~e~rs. Het betrett veelal verslaafden
en gedetineerden met een ( ernstige) psychiatrische scoorrus.7~ Zowel ten aanzien van
het rrct~d- als van het risk-aspcct kan het noodzakelijk zijn de gedetineerde voor behandeling te motiveren. Ook het rrtntivererr tot hc~{~anrlelir~ti~ wordt door de comniissie als een
vom~ van behandeling in detentie ~;ezien.-' Dc conunissie sluit in dit verband e~pliciet
de niogelijkheid in oui ook delictgevaarlijke gedetineerden die nict primair aau ecn
stoornis lijden voor een interventie in het kader van het programnia ` Tenr~;drin~en
recidive' in aanmerkint; te laten komen. Het bes,Tr-ip interventie kan in dat verband
naast behandeluig ook arbeid en onderwijs onivatten.~"
Behandelin~ in detentie is aldus gericht op de verwezenlijking van één of ineer van de
onderstaande doelstellinl;en
-

zo~vel het verniinderen als het tegengaan van het verergeren van de psyrhische
stoonus

-

het te~engaan van het met de psychische stoornis verbonden lijden
het doen venninderen van het (al dan niet uit een psychische stoomis voonkomeud) recidiverisico

Behandeling nnpliceen ook vonnen van `pre-therapie' die erop gericht zijn cliënten
voor te bereiden op en te motiveren voor specitieke behandelingsvornlen waarvoor zij
op basis van hun stoomis of klacht l;eïndiceerd zijn.

5.3.2

Werkwijze met betrekking tot behandeling in detentie

Samenwerking tussen in- en externe partners
Bituien Gevangeniswezen wordt de behandeling in detentie geco~rdineerd vanuit het
ï~sycLtornedisch overlr~r (P.1f0) De hiervan deel uitmakende irrnchtin~~spsyclroh~~err en FVD
psychiaters zijn verantsvoordehjk voor de indicatiestelliu~; en het initiëren van behandeling tijdens detentie. Bij de laatsten benrst ook de taak om de detententie(on)geschiktheid van gedetineerden met psychische probleiuatiek te bepalen.~' De inrichtin~,~spsvchologen beperken zich doorgaans tot het uirvoeren van kortdnrerrr~e behandelinterventies. Het PMO is voor haar timctioneren mede athankelijk van een
idequaat tïtnctionerend BSll (Bureau Sociale Dienstverlening) dat over voldoende
kwaliteit en tte's dient te beschikken oru bij de selectie en detentiebegeleiding zorg- en
behandelbehoettige gecletineerden te si~malerens' (zie ook het gestelde onder uuctïnriirtgJ.
Voor wat betrett de exteme partners verlenen 1Zeclnsserïngsmcrlerverkers adviezen in het
voonraject en vervullen een belangrijke rol bij (het organiseren van) de nazorg.
Tijdens de detentie nemen zij waar nodi~ deel aan het PMO. GG~-bchnnrlelaars (GZ
psychologen, klinisch psychologen en psychotherapeuten, veelal werkend vanuit
78
79

so
vi
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idem pag. 30.
idem pa~. 33.
idem pag. 31).
Oei 3(A 11.
Ministene van JrrStitie 21N13a pag. 3~.
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forensische polikliniek of ambulante GGz-instellingen) voeren binnen de penitentiaire
iruichtin~en de meer speciahsrische" en~of langduriger behandelingen uit (de zogenaarnde rrarumurale bchan~lelinLr).~`i
Behandeling in detentie wordt door de comnussie gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van a) Gevangeruswezen vanuit zorgphcht; b) GGz vanuit haar specifieke (behandel-) expertise en c) Reclassering vanuit haar regietirnctie in het bijzonder
in het voor- en natraject van de detentie. Absolute voorwaarden voor behandeling in
detentie worden aldus de corrunissie gevonnd door a) in convenanten neergele~de
atspraken rond inter~sieve samenwerking tussen Gevangeniswezen, GGz en Reclassering; b) duidelijkheid over de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de
sarnenwerkingspamiers in de verschillende fàsen van het traject dat in het voortraject
van de detentie begint en na ontslag uit detentie voortgezet dient te worden. De
reclasserint; heeh de ret,~ie voor en na de detentie; tijdens de detentie ligt de regie bij
Gevangeniswezen. Uiteraard is het van belang dat er binnen de organisaties van deze
pamiers voldoende draagvlak voor behandeling in detentie is.
Tr~ajectmatige benadering

Zoals hierboven werd aangegeven dient continuïteit van de behandeling zowel voor,
tijderu als na de detentie gewaarborgd te worden. De Reclassering voon de re~~ie voor
en na de detentie. Tijdens de detentie ligt de regie bij Gevangeniswezen, maar blijft de
Reclassering wel een belangrijke gesprekspartner.ss
Casefinding en onathankelijke indicatiestelling
Door het Penitentiair Selectiecentnrm van het Gevangeniswezen (PSC) is vastgesteld
dat de groep gedetineerden die voor behandelvoorzieningen aangemeld wordt kleiner
is dan op t,Trond van de onderzoeksgegevens ten aanzien van de prevalentie van psychische stoornissens`' versvacht zou mogen worden.`" De conunissie `Behandeling in
detentie' wijst in dat verband op aanbevelingen van het 1'SC betreffende onder andere
de gan~ van zaken biruien de inrichtinl;, het zorgdragen voor bekendheid van de behandelin~~srnogelijkheden bij relevante functionarissen, het tunctioneren van aanbieders
van behandeling en de rol van het PSC als service instituut.
Voor wat betreft de indicatiestelling pleit de conunissie mede op b~r.cis van het verslag
van het project '[ndicatiestelling in de forensische psychiatrie' ~~ voor transparantie en
onathankelijkheid. Als basis voor de indicatiestelling beveelt de conunissie dan ook (de
ontwikkeling van) screenings-instnimenten aan, waannee mogelijke psychische problematiek en criminogene tàctoren in beeld kunnen worden gebracht.
Monitoring en evaluatie

De behandelactiviteiten binnen detentie dienen wetenschappelijk begeleid te worden.```'
Bijvoorbeeld beh:mdelinti van zedendelinquenten en plegets van geweldsdelicteu.
Mitiisterie van Jrrstitie 2lN)3a, p. 31.
idem p. 36.
Van Panhuu 1~7; Schoe~uliaker A V:ui Zessen, 1997, Bulten 1r3rJ8. Bulten en Schoeiuiiakers 2003.
Mitusterie vali Justitie 2003a pp. ~3-72.

13roecs 20112.
Miivsterie van Jr~stitie 31N13a pag. 35.
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5.3.3

Aard van de toe te passen methoden

Behandelingen binnen detentiesituaties worden verricht vanuit een drietal referentiekaders.~"~ Allereerst het rnediscltlfrinlc~tiisrh rcf~rrntir(inder, waarbij lirhamelijke, biolos,rische
of biochemische beïnvloedin~nuethoden centraal staan.'I Naast tànnacotherapie gaat
het hierbij om lichanrelijke iris;repen zoals bijvoorbeeld ti~eren en d~van~rvoeding.`"
rf~jèrt~ntieknrler wordt de gedetineerde
Vanuit het soriot{rrrapentisch~rnilicutherapcntisc{r
beïnvloed via de sociale coutext waarin hij verkeen. Socio- respectievelijk milieutherapeutische technieken hebben betrekkinl; op het zodaru~ handhaven en re~,~Lrleren van
hct leetiiiilieu van de gedetineerden dat de interactie ttrssen gedetineerden onderling
en tussen personeel en gedetineerden karLSen op `sociale leemiomenten' biedt. Het psydrot{ter~rpentísch refe~rentiekarJer, tot slot is l;ericht op vc~nnindenn~~ r~an k(nc{rtc~n ofsymptcirnert,
cian Ir~cl dc~ tcne;in~~ vcrn ~ iektcEirnresscn~stoomicsen door clnnrtoc ~~ekn~alijïiccrde bchandclnnrs."'
De binnen het kader van psychotherapie toe te passen methoden zijn gericht op de
verandering van gedrag (co~iities, at}ëcten en overte gedra},~inl;en) en zijn gebaseerd
op de psychoanalytische theorie, de ( co~,~utieve) leertheorie, de experiëntiële theorie of
de systeerntheorie.

5.3.4

Doelgroepen

Door de conuiussie worden verschillende doelgroepen van elkaar onderscheiden. In
de eerste plaats betreft het ~edetineerden die op basis van een errtstl~e eu~ef complcxe
psyc{riatnsc{te stonmis detentieongeschikt zijn, maar biruien de huidige GGz-voorzieningen niet opgevangen kunnen worden. Thans verblijven deze gedetineerden veelal
biruien al dan niet beveili~de Individuele Begeleidings Aíi~elingen (B)IBA's of de
Forensische Observatie en Begeleidins,nafdeling ( de FOBA.) De coninussie wijst erop
dat deze gedetineerden ook in toenernende mate aangea-ot~en worden op beheersafdelin};en die in feite niet op de opvang van psychisch gestoorde gedetineerden
ingesteld zijn.

Gedetirteerrien rnet cen rrrinder enrstitTe err~of en:ldvondigc kortcfurende stoornis die in de `vrije
rnaatschappij' voor een ambulante behandeling in aarunerking zouden kuruien komen
verblijven in detentie doorgaans in rennrliere afdelingen. Een deel behoeti echter de
beschernvng van Bijzondere Zorl; Atiielin~en (BZA).
Naar het oordeel van de corrnnis~sie zou deze categorie gedetineerden nieer dan tharvs
het ~eval is, in aaruirerking dienen te komen voor een passend behancíelaanbod. Deze
behandeling zou ruet name binnen het kader van vonuen van stnuturele svnenwerking door professionals vanuit GGz-instellingen gerealiseerd dienen te worden.
Speciale aandacht bc.~steedt de conuiussie aan de groep van ~edendelinc{nrrttert en gedetineerden met a~,n-essie-re~nklatieproblenratiek. Bij deze categoriecn gedetineerden kan
niet volstaan ~vorden met het inspelen op een eventuele behoette aan zorg en behandeling van betrokkenen, maar dient in verband met het belaní; van het tenrgdringen
van de kat15 op recidive ~ebnrik gemaakt te worden van de detentieperiode om betrokkenen voor beharideling te motiveren.

~,
vI
.,,
~, ~

idem pag. 9.
Tervoort 1 c~~3 pag R3.
idenr pag. ~2.
Ministerie van Jusritie 3lx)3a pag. 9.
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In de hiema volgende tabel worden de door de conimissie onderscheiden doel~~roepen
schematisch ~veergegeven.'" Per doel~roep ~~~ordt uiteengezet ~velke de huidige en
~velke de door de conu7ussie als ge~v~enst geachte sintatie is.

"'

In verbaud met het gegeven dat het in deze publicatie met lurme om gedeáneerdeu nret een
psychische stoonus bea~efr is de categorie gedeáneerden met een vetstaudelijke handicap hier buiten
beschouw~ng gelaten.

Aanduiding ondenstratrde voeoioten in tabel, zie pag. 29.
"
aanranding, verkracháng, pedoseksuele delicten, handel in en~of procluctie van kinderpomo.
~~
(pos~ring tot) moord of doodslag en (`zware) nushandeling, ook biruien het kader van huiseójk
ge~veld.

`~

impulse ontrolestoonris, vetslavin~problenraáek, psychotische of persoonlijkheidsstoomis.

`~

zoak Landelijke Afzonderins~afdelirn~en (LAA's); Landelijke Atáelingen voor Beheerpmblematische
Gedeáneerden (LA13G's, ook wel EBR genoemd, ati~eling voor gedeáneerden met een Extreem
Beheer Risico.)
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5.3.5

Typering van de behandelaars

Bij de bespreking van de binnen het kader van behandelin~; in detentie toe te passen
methoden, werd uitgegaan van een drietal referentiekaders`'' het rnedisdt~biolc~~isdt
reFerentieka~{er, het sociotherapet~tiscdi~rrtilieutl:erapctttisch referentie~kader en het psychothernpeutisdt rrtiwetuieknder. Het toepassen van behandelingsmethoden vanuit het tttcrlisdt~ hiologisih rejererttiek~id(w is uiteraard voorbehouden aan de (inrichtings-)arts en de (FPI~)
psychiater. Bituien het sonothernpctrtisch~rttilictttherapcutiscdt re:fererttiekader hebben sociaal
pedagol,risch (gespecialiseerde PIW'ers en sociotherapeuten) opgeleide nredewerkers
het voortouw. Het psychotherapetrtisdt refererttiekctder is voorbehouden aan confornl de
Wet BIG gerel,nsaeerde GZ-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen en
psychiaters.
5.3.6

Professionele richtlijnen en standaarden

De behandelin~;cn dienen cor~ónn de stntc (f tlre cirt en bij voorkeur c7~itlettce bnscd te
zijn. Aansluiting wordt gezocht zowel bij de richtlijnonnvikkeling binnen de GGz als
bij de biruien het kader van het progranuna Tenrgdringen Recidive ontwikkelde
erkennin~re~;els."`' Er dienen zowel biruren de inrichtingen als bij de samenwerkin~3panners voldoende BIG-geregistreerde professionals beschikbaar te zijn.
Ten aanzien van de juridische context is van belang dat de behandeling in begnsel op
basis van vrijwilligheid plaatsvindt. Dit laat onverlet dat de PBW ruunte laat voor
(rnedicanienteuze) dwangbehandelinl; als er sprake is van acuut gevaar en onder de
voorwaarde dat de plaats waar de behandeling uitgevoerd wordt, voldoet aan een
aantal expliciet geforniuleerde ranc{voor-svaarden, ~vaaronder pernianent medisch
toezicht."Behandelin~ in detentie vindt corifbmi die biruien GGz-instellingen plaats en wordt
getoetst aan de volgende wettelijke kaders:
- Wet op de Geneeskundige Behandelin~~sovereetilcomst (WGB)
- Wet Klachtrecht chënten zorgsector
- Kwaliteieswet zor~rtstellintien
- Wet op de beroepen Individuele Gezondheidszorg (Wet I3ig)

ys
~
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3()

Micusterie van Jusriàe 2(~)3a pag. 9.
idem pag. 31 en 35.
idem p. 30.

Hoofdstuk 6
Psychotherapie in algemene zin
6.1

Het psychotherapeutisch referentiekader

lle comm~ssie Behandeling in deteutie' omschrijft behandeling als
`(...J hct op basis varr u~ederti jdse instenirrrinE~ en adequnte vonrlichtirrQ verrichten van interventies varuiit eerr merlisch~biologisch, dan un~Í sociotherapeiuuch~rnilieutherapeutisch, dan u~el
psyrhodu~rapeutisch re~wer~tiekader, gericht oy verrnirtderirtt~ van kladtten of syrrtptornrrt, dart
u~el rle~cne~ing van ~íc~tcproressen~stoonrisscn door daartoc ~ekwalí~cccrde behandelaars.' `'R
De conunissie vol~~t de defitvtie gefomiuleerd door de werkgroep `Inventarisatie knelpunten zorgbeleid Gevangetuswezen' die in 3OU1 rapport uitbracht.`'`' lleze baseerde
zich op haar beurt op een omschrijving door Tervoort.~""

Binnen het medisch~biologische model staan lichunelijke, biologische of biochemische beïnvloedingswijzen centraal. Hierbij kan ~edacht worden aan ingrepen als
fixeren, dwangvoeding, hersenoperaties, elektroshock en tnedicatie.~"~
De behandeling wordt uitgevoerd door psychiaters. Vanuit 6et sociotherapeutisch~milieutherapeutisch retèrentiekader wordt de patiënt beïnvloed door het doelgericht hanteren van otngevingstàctoren en wordt de behandeling, onder supervisie van
klinisch psychologen door sociotherapeuten of sociaal pedagogisch medewerkers
uitgevoerd. Het psychothenpeutisch referentiekader vorntt met natue het werkterrein
van klinisch psychologen en psychotherapeuten. ~'" Bij psychotherapie gaat het oin
reeksen van gesprekscontacten, gericht op het individueel of in groepsverband beïnvloeden van het denken, voelen en handelen van patiënten.""
In dit deel wordt het p.rychotherapeutisch referentiekader nader uitgewerkt,. [n eerste
instantie wordt aandacht besteed wat momenteel in Nederland onder psychotherapie
in algemene zin vetstaan wordt. Vervolgens wordt een en ander toegespitst op vomien
van psychotherapie die zich lenen voor toepassing ten behoeve van in gevangenissen
en huizen van bewating verblijvende gedetineerden.

6.2
6.2.1

Naar een eenduidige omschrijving van het begrip psychotherapie
Voorgeschiedenis

Bij de voorbereiding van dit onderzoek in 20U2 werd duidelijk dat het op dat montent
niet mogelijk was een éénduidige omschrijving van het begrip psychotherapie te
?~ Ministerie van Justitie ?0113a, p. 9.
~y Mirvsterie van Justitie 2lK)l pag. 16.
t'~ I'ervoort ly~.

~~~ Tecvoort 19~ pp. 81--82.
~~ Psychotherapeuten kutuien vetschillende vooropleiduigen hebben. Het betreh vootal psychiaters en
psvchologen, ntsar ook nuiatschappelijk werkenden en sociaal psychiatrisch verpleegkwidigen
kuruien tot het 13IG register psychotherapeut toegelaten worden.
~~3 Mitustene van Justitie 2U01, pag. 16.
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geven. Onder de noemer prychotherapie valt een grote verscheidenheid van hulpverleningsactiviteiten die onderlu~g grote verschillen vertonen. Het gaat daarbij in de
eerste plaats om verschillen ten aanzien van de gebntikte methodes en theorieën
waarop die verschillende methodes gebaseerd zijn. Voorts zijn er grote verschillen aan
te geven ten aanzien van de tijdsduur en de intensiteit van de behandeling. De tzjdsduur van de vetschillende vonnen van psychotherapie varieert van een totale duur van
5 wekelijkse gesprekken, het zogenaamde vijfgesprekken model~"; tot een psychoanalytische behandeling die zich met een frequentie van tot 5 zittingen per week over
meerdere jaren kan uitstrekken. En tot slot wordt een onderscheid gemaakt tussen het
t~~cus van de therapie namelijk of de therapie erop gericht is bepaalde klachten, symptomen of stoornissen te verhelpen, dan wel een meer pcrsnons~~erichte bennrlcrin~, waarbij
venvacht wordt dat de cliënt ]eert zijn levenswijze, vaste denk- en gedragspatronen te
veranderen.115
Bij het vooronderzoek ten behoeve van het voorliggende onderzoek werd vastgesteld
dat door verschillende beroepsbeoetènaren verschillende omschrijvingen van psychotherapie naast elkaar gehanteerd worden. Besloten werd om op basis van de verschillende defitaities tot één satuenvattende omschrijving te komen en deze aan de vertegenwoordigers van relevante beroepsgroepen ter beoordeling voor te leggen.
Contact met het besniur van de Nederlandse Veretiiging voor Psychotherapie (NVP)
leidde ertoe dat in de loop van 2U02 besloten werd om een traject in te zetten dat leidt
tot een ~iroductornschrijvir~g psycbiotherapie. Het doel van dit traject was óm te komen tot
een omschrijving van psychotherapie, waarover tuet alleen bij vertegenwoordigers van
de desbetreffende beroepsgroepen consensus bestaat, maar die ook andere bij prychotherapie betrokken personen en instanties, zoals cliënten en hun vertegenwoordigers,
verzekeraars, beoefenaars van andere disciplines bicuien de gezondheidszorg en de
overheid op een adequate wijze van irttórmatie voorziet. De eerste stap van dit traject
had tot doel overeenstenurung te bereiken over een aantal uitgangspunten met betrekking tot psychotherapie onder de vertegenwoordigers van de beroepsgroepen die zich
met de uitvoering en verdere ontwikkeling van psychotherapie bezighouden. Het
vertrekpunt wordt daarbij gevonnd door een door de auteur vervaardigde synthese
van een aantal in Nederland gangbare definities van prychotherapie. Deze synthese is
bituien het bestuur van de NVP besproken en vervolgens voor conmientaar voorgelegd aan een tvL~eetal ~~t-enua waarvan de NVP, samen tnet de andere voor psychotherapie relevante beroepsverenigingen deel uitnlaakt. Deze grenva waren het Sarnenwerkin~rsverband Pcychothernpie ~r"' en het Platfvrrn Psychvdu~rnpie.""

6.2.2

Van meerdere definities tot één `samenvattende omschrijving'

Het gegeven dat in de Nederlandse sintatie verschillende definities naast elkaar gehanteerd worden is voor de interne samenhang van de beroepsgroep ongewenst en leidt
tot onduidelijkheid, zeker voor de buitenwacht. Het onderzoek werd uitgevoerd
vanuit de opvatting dat het mogelijk is om op basis van de verschillende de6nities die
thans naast elkaar gehanteerd worden, te komen tot één omschrijving die de essentialia
van de bestaande definities omvat. Het integreren van de verschillende gangbare
r~~ Stoffer2(~)1.
r~s Van Kilmthout 1~3r37.
~r~ Het ' Samenwerkin~verband' omvat de NVP en de Nederlaridse Vereiuging voor Vrijgevestigde
Prychotherapeuten (NWP).
1G7 Het `Platfomi Prychotherapie' omvat naast de NVP en de NVVP het Nededands Instituut van
Psychologen ( NIP) en de Nederlandse Veretil~ng voor Psychiatrie (NVPrychiatrie).
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detïnities tot één onuchrijving waarover binnen de beroepsg-roep van psychotherapeuten consensus bestaat, vomide een eerste noodzakelijke stap binnen het traject dat
uiteindelijk diende te kiden tot een éénduidige oni,chrijvin~ van het brt,,rip psychotherapie. I3iruien het kader van het onderzoek werd het concept voor een dergelijke
onLSChrijving ter beoordeling en voor conviientaar voorgelegd aan de vertegemvoordigers van de verschillende beroepsl,Troepen die zich met de uitvoering en ontwikkeling psychotherapie bezighouden. De venvachting was clat op basis van het commentaar van deze vertegenwoordigers een 'sanie~rvattende onrschrijving' gerealiseerd
zou kunnen worcien die op voldoende consensus van cie beroepsbeoetènamn kon
rekenen om als vertrekpunt voor een éénduidige omschrijvzrn~ voor het be:,n-ip psychotherapie te kunuen dienen en ook als vertrekp}mt voor de nadcre identificatie voor
psychother.rpie in detentie.

6.2.3

De gangbare definities

De voorgeschiedenis van de thans ~;angbare omschrijvin~en op het ;;ebied van de
psychotherapie gaat tenrg tot de `Conunissie de Vreeze' die in 1973 het doel van
psychotherapie omschreef als hulp verschat}èn `bij psychi~c{ie prnlilemeii, co}r~liiterl of
ctoorrrissen (...) tencinrle rlie psyc{risihe nioeilij~llu~den, inri~licrei~ o~ stoorr~i~~en oy te ke~~rr iif te
vrnrrinarrer~' (De Vreeze 1973). Een t~~miulering die later onverkort tenrg te vinden is
in de definitie van de Commissie Verhagen (Verhagen 19H1)."'`r
De definitie van de conunissie Verha~en werd tot juni ?0(13 in licht gewijzigde
vomi"''' door de Nederlandee Vereni~~ing voor Psychotherapie (NVP), De Nederlandse Vereni~~int; voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten (NVVP) en de Specialistische Psychothenpie Vereni~ringen ~ehanteerd."" Panllel daaraan werd in 1993
biiuien het Platti~nil Psychotherapie, waarvan zowel de Nederlandse Vereniging voor
Psychiatrie (NVvP), de NVP als het Nederlands Instinrut van Psychologen (N[P) deel
uitmaken overeenstemming bereikt over de Nndere clefi}:icrin~~ psydiotherrrPie." 1 Dat ook
deze nnrlerr def nitie nog steeds zeggin~,~skracht heeft, blijkt svel uit het gegeven dat
Hutschemaekers, de architect van de nieuwe beroepenstnrcnrur~ 1', in een studie over
psychotherapie n}et name deze omschrijving als vertrekpunt genomen heett."' Voorts
wordt, los ciaarvan, binnen het kader van de Wet op de I3eroepen in de Individuele
Gezondheidszorg (BIG) 1993 een onischrijving van het clcsku~irliE~heirh~~e(ricd van de
psychotherapeut gehanteerd."' De meest recente defiiutie is die van LLi~rk~rroep Integmticn~e Psydrothempic."' llat ook deze detïrutie hoge ot;en gooit blijkt wel uit het tèit dat
Schaap in zijn oratie over psychotherapie ondanks enkele kritische kanttekeningen
toch deze de6ilitie als uit ~ran~
~I~unt neeint 1"'

ne ook fteijzer 1993, p. ~i3.
conform Buitenhuis 1'XXl, p. 3.
t3uitenhuis 19~19, p. 3, 2(Nril, p. 1 I.
NVP 1998, p. 18.
Hutschemaekets en Neijineijer l~)9.
Hutxhemaekers ?1 K)1, p. I 9.
Mirusterie van VWS l~~)3.

Trijsburg 21x11.
Schaap 3l)110.
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Hieronder vol~n een letterlijke weergave van de verschillende definities:
De tot juni 201)3 door de Nederlandse Verenil,nng voor Psyrhotherapie gehanteerde
variant op de detitutie van de Corrunissie Verhagen"':
`Ps}~chotherapie is het op trMteirschappflltlz veranhu~wrde udjze beltandelen van diërnen rnct
ps}~chisdre ntoeilijhlreden, corrllicten en stoontissen rnet het doel deze op te lle~en oj te vennirrderen. De psyclrotherapeutisclre behande[inq rnndr plaars door rniddef van Irer op methodische
nàj,e vestiqen, stnrctureren en hanteren van een relatie door ecn daancre opgeleide deskundiqe. '
trs

In artikcl 27 van dc 6~et BIG wordt tvt het desk~undiqheidsgebied van de psyrhotherapcut
qerekettd
'(...~ het crndEwzoe~lcn cn hct volgcrts bij Alqcrnene Afaatrcqcl van Bcsnrur aan te wijzen rnethoden"~' beiiwloeden varr sternminqen, ,qedraqinqen en houdir~qen van een persoon rnet een
psychisclte stvonris, ah~lnjkir{q oj kladn, teneinde dezc te doert verdunjnerr ofvennindcren. '~c'
lle in 1993 door het Platfónn Psychotherapie''' gefomiuleerde 1~'adere defuríi~in~
psychotherapic, luidt als volgt:

1. Prydrotlrernpie is ,qeridtt op het vcnnir:deren vart cen psyd~ische stoonris en de daaraart
verborrdcn klachtcn, bij kinderen, jer~qdíqcrt, volwassenen en ouderen, individucel oj ín systecrnvcrbarrd.
~
?. Dit ~rebenrt door het systcnratisch toepassen vart door de bewoepsgrnep algcmeen aanvaardc en
orrrsdrret~en psydrothcrapeutische rncthoden, op zichzelf, in combinatie rnet elkaar en~o~ in
cornbinatie rnet andere vonnen van behandelirxq.
3. Psychot{rerapie bcstaat uit ccn reels vnn gesprekkcn waarin de methode wordt toegc:past, nadat
de behandelaar zich en~an Ireeft verqcn4nst welke psychische stoontis aantveziq is, de etiole~qie
hcef[ ingcsc-Ircu thr cen n'tethode heef gekozcn die opportuun is voor de betroklzcn clicnt mcdc'
irr ovennc~qir~qgerrornen dc moqelijkhedert van de clii~nt om therapie te volqen.
4. De psyrhotherapic tvvrdt uitqcvoerd door de bcrocysbeoefcnaar die door dc ovenc~id daartoe
bevoeqd wnrdt ~reaclrt. ln de behandcling prescnteert de bchandelaar zidt alc psyclrotherapeut
err vrrbindt zirh aan de vcrantwoordclijkheden en taken volqerrs de regel.c vnn het beroep, resprctic~,elijk vol~qens de vc~rschillende~~ecfrc~q~scodes casn quo het tuchtrecht.'"
Uoor de Werkgroep [ntegratieve Psychotherapie svordt psychotherapie `mede ten behoeve van afgrenzing naar andere vonnen van hulpverlening' als volgt gedefirueerd:
'(...) het op deskundrge rvijze doclbc'Itnrst tciepasscn van klinische nlcthoden en attitudes die
gebaseerd zijn op alqemeen aanvaarde psycholciqische principes mct als doel rnensen bij te staan
~" Verhagen 19R1.
' l~ Buitenhuis 1 c~. p. 3.
~~y llezr medioden zijn gebaseerd op een of ineer van de volgende theorieën: psychoanalytische
throneën; leer- en coglutieve theotieën; e~cperiëntiële theorieën en rysteelnrheorièèn (Miltisterie van
VWS 199Hb).
~'c~ Milusterie van VWS l~)3.
I'' Hienn hebben zowel de Nederlatidse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) als de Nederlalidse
Verenigvig voor P.rychiattie (NVvP) en het Nederlandc hutituut van Psychologen (NIP) zitting.
12z Nederlandse Vereni~ng voor Psychotherapie lc)98, pag. 18.

3-4

f~YCHCITHFItAPIP Iti .-~.L(:1-.~tE:-KE ZII~

in het verandcren vart Itun ~edrag, a~~nitics, ernntics en~o~persoonlijkheic{skenntcrkcn
rirhtint~ die door hetrokkcncn trenselii~l ivonlt ~e~ulrt.' ~';

6.2.4

in c{e

De bij de analyse en synthese van de definities gevolgde
werkwijze

Stap 1 (accentverschillen)
Per definitie is onderzocht welke aspecten bij de verschillende dehnities de nadnrk
krijgen en welke n~iuder of helemaal gecn aandacht krijgen.
Stap 2(analyse aan de hand van kemtherna's)
De verschillende dehnities zijn aan een nadere analyse ondenvorpen. De onderwerpen
die bij de verschillende dehnities aan de orde komen zijn daarbij aan de hanc{ van de
onderstaaande kernthema's geclusterd.
lle
-

kenithema's zijn:
doelstelling van de behandeling
werkwijze
aard van de toe te passen methoden
wie komen voor psychotherapie in aanmerking
typering van de beroepsbeoefenaar
kwaliteitsaspecten

Stap 3 (samenvatting per kemthema)

Per kernthema is een po~nng gedaan om te komen tot een samenvattende omschrijving die recht doet aan de wijze waarop clat thema binnen de verschillende definities
behandeld is.
l~eze per kernthema sarnenl;evatte omschrijvingen vorn~en tezamen het concept voor
de `saiuenvattende omschrijving'
6.2.~

Accentverschillen

De detinities laten in de chronolo~~ie waarin ze geconcipieerd zijn een aanta] ve~chillen zicn.
!n de op de ornschnjving van de Conuiiissíe Verhagent'~ gebaseerde dehnitie van de
NVP wordt met name de nadruk gelegd op de wetenschappelijke grondslag van de
methodiek, op de speeitieke oplciding en desktmdigheid van de hulpverlener en de
relationele contest waarbiunen de behandeling plaatsvindt
Binnen het kader van de wet op de BIG worden vooral het doel en de methodiek van
de psychotherapeutische behandeling geëxpGciteerd. Doel: het doen verdwijnen of
vemunderen van de psychische stoomis, ahvijking of klacht. 1 icthorliek: het beïnvloeden van stenuningen, gedragingen en houdingen van een persoon door middel
van op psyr{totlrernpcutisdte theonecn gebaseerde methoden.

~'} vrij naar 1'rochaska tl Norcross, 1 r3r34, p. 6,~eciteerd door Trijsburg 2(~)1.
~'; Verhagen 1981.

3~

pSYCHOTHERAI'lE IN UETEN'i~lE I a:~- BELEIU .~':9.9R I7T6"OERL~-C

Bij de Werkl,~roep Inte~,natieve Psychotherapie komt de cliënt als hulpvrager in beeld:
ietnand die verandering svenst ten aanzien van zijn gedrag, co~,~tuties, emotic~s en~of
petsoonlijkheidskeruiierken. lle psychotherapeut stelt zích ten doel de door de cliënt
gewenste veranderingen te bewerkstelligen.

6.2.6

De definities als weerspiegeling van verschillende invalshoeken

Op zich hoeven de accentverschillen tussen de verschillende dehnitic~s geen verbazing
op te roepen. Een onrschrijving is inu~iers steedS athankelijk van het gezichtspttnt van
waanrit die omschrijving gerealiseerd wordt en de doelstellint;en die men met de
omschrijving voorheett. in de NVP detinitie zijn de wetenschappelijke grondslag en
de beroeps- casu quo titelbescherniing prominent. Bij de detinitie in het kader van de
~s-et op de BIG is geïnvesteerd in de atbakening van de andere basisdiscipline binnen
de GGz, de Gezondheidszor}psycholoog en andere binnen de GGz gangbare hulpverlenin},~smethodieken.''' In de detïnitie van de Werkgroep Integratieve Psychotherapie wordt de nadnik op de hulpvraag van de cliënt gelegd.
Iraclruk o

definitie

?~efonnuleerd d.d.

NVP

198 ]

BIG

19~)8

Werk~,~r

~~ 11 i1

InC PsV

wetenschappe-

deskundigheid

lijk gehalte van

van de

de methode

behandelaar

~

inhoud

hulpvraag van dc
cliënt

~

s

a

~

x

~

Het get;even dat vetschillende detinities in de loop van de jaren verschillende accenten
zijn gaan leggen, betekent dan ook niet dat daarnlede de accenten van de voor~,rtande
detirutit~s nunder belan~~r-ijk geacht svorden. Bij de poging het begrip psychotherapie
van een adequate omschrijving te voorzien, w.ordt ervan uitgegaan dat de elefinities
gezien nioeten worden als aanvullingen op elkaar en dat de essentialia uit de voorgaande impliciet in de daaropvolgcnde meegenomen werden.

6.2.7

Naar een samenvatting van de verschillende definities tot
conceptomschrijvingen voor psychotherapie per kernthema

Het op de hiema volgende pagina's weergegeven schema vonnt het resultaat van deze
Pog~g
a) de onderw~erpen te ordenen die in de vettchillende definities aan de orde komen
aan de hand van de in stap 2(zie paragnaf 3) onderscheiden kernthema's;
b) deze ondenverpen per kemthema te `synthetiseren' tot één omschrijving per kemthema.

I'-5 llat dit voor de wetgever geen eem-oudige opgave was, blijkt met name uit de formulerirrgen in het
'Bc~sluit Gezondheidszor~sycholoog' (Milusterie v;vi VWS I~8c).
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6.2.8

De `samenvattende omschrijving'

De verschillende per kernthema geformuleerde omschrijvingen worden hieronder
tezamen tot één samenvattende ornschrijving van psychotherapie samengevoegd.
Samenvattende omschrijving van psychotherapie
1.

doelstcllin~ vart de behandeling

Psychotherapie heett tot doel mensen bij te staan in een, in overleg met de psychotherapeut vastgesteld veranderingsproces, dat leidt tot het opheffen, vemunderen van
en~of beter leren omgaan met psychische problemen cot~licten, stoonussen en~of
klachten.
2. ti~c7knnj~c
Psychotherapie vindt plaau birmen het kader van een reeks van gesprekken, waarbij
door de behandelaar stenmTingen, cogruties, gedragingen en houdingen van een persoon doelbewtut beïnvloed worden, door
a) het op methodische wijze te vestigen, strucatreren en hanteren van de therapeutische relatie; b) het systematisch toepassen van psychotherapeutische methoden; c) het werken vanuit een op de sittratie en de doelstellingen van de behandehng toegespitste attitude.
3, aard vart de toc te pnssen rnethorlen
De biimen het kader van psychotherapie toe te passen methoden
-

zijn gericht op de verandering van gedrag (cognities, affecten en overte gedra~nngen) en zijn gebaseerd op de psychoanalytische theorie, de leertheorie, de experiëntiële theorie of de systeemtheorie;

-

worden op zichzelf en~of u1 combinatie met andere vomlen van behandeling
toegepast;
vonnen een onderdeel van de deskundigheidsgebieden van de klinisch psycholoog
eu de psychiater;
worden geselecteerd op basis van criteria waarbij etficiency, doehiiatigheid en
effectiviteit richtinggevend zijn.

-

4. rvie konten voor psychothernpie in aanmerking
Personen kunnen zowel individueel als in systeemverband voor psychotherapie in aanmerking komen als a) aannemelijk is dat gedragsveranderingen kurrnen leiden tot
onder L genoemde doelstellingen; b) gebleken is, of verwacht mag worden dat deze
veranderingen niet op minder ingrijpende of anderszins effectieve wijze te bewerkstelligen zijn; c) de cliënt expliciet instenu met de verschillende aspecten van het
behandehngsaanbod.
5.

typeríng vart de beroepsbeoefenanr

Psychotherapie wordt gegeven door een deskundige die binrren het kader van de wet
op de B[G geregistreerd is als psychotherapeut (art. 3) dan wel als klinisch p.rycholoog
-11~

1'svcl.lci~rHEILqPir: IN AtGEMENF 7Iti

of psychiater (an. 14). De behandelaar is gehouden zich aan de cliënt en andere
belan~hebbenden cont~~mi zijn BIG re},ristratie(s) te presenteren. Vanaf de inwerkin~medin}; van de wet BIG is het voeren van de kwaliticatie psychotherapeut voorbehouden aan expliciet als zodalu~ gere~~istreerden. Voor behandelaars die niet in het
BIG re},nster als psychotherrpeut opgenomen zijn, zijn er geen It~I~trelijkc belecselen om
hun therapeutische activiteiten onder de noemer psychotherapie :ian te bieden.

6. Err~~s~iortele nillrlijrECr~E err ~tarld,iar1lcll
1) Het psychotherapeutisch handelen wrdt plaats birulen en wordt ~etoe~t aan de
volgende wrttelijke kaders:
- Wet op de Geneeskundige I3ehandelin},n-Overeerilcomst (WGBO)
- Wet klachtrecht cliënten zor~~sector.
- Kwaliteir,ewet zor~rinstellingen
-

Wet op de Beroepen Individucle Gezondheidszorg (B[G)

2) De binnen het kader van psyrhotherapie toe te passen methoden en attitudes
- worden omschreven binnen de bij de wet op de BIG behorende AmvB. Ze
~vorden doelbes~-ust en deskundi~ toet;epast en zijn svetenschappelijk verantwoord, dat wil zeggen s~~aar nro};elijk cl~iderlce en milumaal rorueltslss based.
- worden toegepast nadat a) de behandelaar zich ervan heett vergewist welke psychische stoonvs aamvezig is; b) hij de etiolo},~ie heett ingeschat; c) de methode
heett gekozen die opponuun is voor de betrokken cliënt, mede in ovenve},rint;
genomen de mogelijkhedeu van de cliënt om therapie te volgen.
3) De behandelaar verbiudt zich aan de verantwoordelijkheden en taken volgens de
re~els van het beroep, respectievelijk volgens de verschillende gedra~~scodes casu
quo het nrchtrecht.
6.3

6.3.1

Nadere uitwerking per kernthema van de `samenvattende
omschrijving psychotherapie'
kernthema 1: Doelstelling van de behandeling

Psychotherapie heett tot doel mensen bij te staan in een, in overle~~ met de psychotherapeut vastgesteld veranderintinproces, dat leidt tot het opheffen, vcrnlinderen van en~of beter leren onrgaan nret psychische problemen contlicten, stoornissen en~of klachten.
Het individu als bio-psycho-sociale eenheid

Het gegeven dat er gesproken wordt van psychische problematick laat onverlet dat het
individu wordt ~ezien als een bio-psycho-socia}e eenheid. Het onderscheid tussen
lichamelijke psychische en soci:ile fenomenen ak dia~niostische en classitïcerende
grootheden wordt gezien als een htilpconstnrctie waarvan men gebruik kan maken bij
het stellen van hypothesen ten aanzien van etioloc,rie beloop en behandeling van
klachten. De ditferentiatie tussen hsychisclr, liclranielijlz~ dan wel soci~ral als typering van
klachten heett met narne betrekking op hypotheses over de etiolo},~ie van de klachten
en de t~raag of op een bepaa}d moment voora] somatische, dan wel psychologische of
sociale interventit~s op hun plaats zijn.

-11
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Klachten, psychische problemen, stoornissen en conflicten

Het is zinvol de in kernthema 1 gehanteerde be~'r-ippen psychische ~roblerrtert, con~licten,
~toonrissen erz {zlut{tteti nader te preciseren, mede in relatie tot andere binnen de geestelijke gezondheidszorg gangbare begrippen aLs persoonlijkheidskerunerken, en persoon1 ij kh eidsstoo m issen .
Het ervaren van klachten, psychische problemen en (irmerhjke) contlicten, het venvikkeld zijn in conflicten met anderen en (het vettonen van de nonn) afwijkend gedrag is
op zichzelf nog geen teken van psychopatholo~,~ie maar maakt ook deel uit van het
'nom~ale', in de zin van niet-zieke fitnctioneren. Veelal kan één en ander opgelost
worden, of leert men er, zonder schade voor zichzeli en anderen mee leven. Hulp bij
dergelijke probletnatiek kan geboden worden via de mantelzorg, de huisarts of eerstelijnspsycholoog. Levert deze hulp onvoldoende op en verhinderen de psychische
problertien enlof cot~licten de mogelijkheid om zich in overeenstenuiiing met de rolverwachting van zichzelf en voor de persoon belangnjke anderen te gedragen, dan kan
psychotherapie als eerstvolgende stap in beeld komen, ook oni erger te voorkomen.
Een kanttekening die bij deze vorm van echelonneting getnaakt wordt, is dat één en
ander zou iinpliceren dat in de eerste lijn ~mn de poort volstaan zou kunnen worden met
lager opgeleide hulpverleners. De kwaliteit van de eerste lijn dient volledig gewaarborgd re worden om meteen bij het bel,~in goede en etficiënte hulp te verlenen zodat
erger voorkomen kan worden. Hoe beter de hulpverlerung in de eerste hjn, des te
minder cliënten hoeven door te stromen naar de 'hogere echelons'. Er wordt dan ook
voor ',re P leit om ook in de eerste liJ n hoo`go Pgeleide P~rychothera Peuten in te zetten.f"'
Bij psychische stoomissen wordt de gr-ens tussen het psychisch gezonde hrnctioneren
en psychopatholo~,ne gepasseerd. Bij psychopatholol,rie gaat het om het gegeven dat
door een deskundige vastgesteld is dat aspecten van het psychosociaal titnctioneren van
een individu voldoen aan door de relevante beroepsgroepen gehanteerde criteria.
Motnenteel is in dat opzicht DSM [V13' normgevend en kaderstellend. Bimlen de
DSM wordt een psychische stoornis omschreven als een klinisch belanl,n-ijk psychisch
syndroom of gedragspatroon dat bij iemand voorkomt en waarbij sprake is van zichtbaar hjden of onvenuogen (...) of w.aarbij een verhoogd risico op stertte, pijn en
beperkingen optreedt dan wel een belan~,~rijk verlies in autononue.13~ Hieronder vol~,~t
een aantal onuchrijvingen vati de hicrlioven genoernde be~n-ippen.

Kl~a~lrrcfr
Door de persoon als ongewenst ervaren aspecten van zijn atEectief, gedragsmatig en~of
cogtiitief functioneren.

Van Lawick 21N)2,
USM IV is een cLusiticatiesvsteem van de psychische stoomissen die onttvikkeld is voor gebtuik bij
hulpverleiung, opleidvrg en ondetzoek. Kenmerkend voor de DSM is het gegeven dat er dia~iostische criteria gehanteerd worden, die als zij strikt gehatueerd worden, een belangrijke bijdn~e tot de
betrouwbaarheid van de diagniose leveren. Vanaf de verschij~ung van llSM I[I wordt dit classifiratiesysteem als de standaard voor psychiatrische, psycholol,'i.sche en psychotherapeutische dia~niostiek
brschouwd (DSM IV 1~)á).
Maas 8~ Ja,uen ZINNf, p. 21.
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Psyc{lísche ~roblemntiek

De persoon is gedurende langere tijd onvoldoende in staat zijn affecten, co~nrities en
gedrag zodanig op elkaar af te stemrtien dat hij aan de eigen en binnen de (sub) culttiur
van betrokkene bestaande verwachtingen kan voldoen.
Psyi{tisike stoontis
l) Affecten, ro~uties en~of gedrag worden door de per,oon zelf en~of biunen de
subcultuur van betrokkene inadequaat ervaren
?) Er is sprake van een toestandsbeeld dat voldoet aan de binnen DSM-IV gehanteerde criteria.
Pcrsoorilijk{icíd
Met betrekking tot de persoonlijkheid wordt onderscheid gemaakt aissen Izerlalerkerl,
aFvijkingerl er~ stvorrlisshrr van de persoonlijkheid.
Persoonlij kheidskenmerken:

Een duurzaam patroon in het at~ectiet; col,mitief en~of gedragsniatig titnctioneren dat
door de persoon zelf en~of door anderen als tvperend voor de desbetretFende persoon
beschouwd, maar wel degelijk door de persoon zelf en~of biiuien de subcultuur van
betrokkene als adequaat ervaren kan worden. Wordt het patroon in het tiinctioneren
door de persoon zelf en~of anderen als inadequaat en~of ongewet~st beschouwd, dan
spreekt inen van een nfilnjkin~t.
Persoonlijkheidsstoornissen:

Een duurzaam patroon, in het affectiet; co~nutief en~of gedragsmatig tilnctioneren, dat
binnen de (sub)cultuur van betrokkene atwijkt en van de verwachtingen en zichtbaar
wordt op twee of Ineer van de vol~ende tetreinen: 1) cognitief, ?) at~ectief, 3) gedra~~smatig, al dan niet gepaard gaande niet een tekortschieten op het gebied van de impulscontrole.133 Er wordt pas van een persootilijkheidsstoomis gesproken als volledig
voldaan wordt aan de daartoe in de DSM-IV gestelde criteria voldaan wordt.
6.3.2

Kernthema Z: Werkwijze

Psychotherapie vindt plaats bitmen het kader van een reeks gesprekken, waarbij
door de behandelaar stemmingen, co~mities, gedragingen en houdingen van een
persoon doelbewust beïm~loed worden, door
a) het op methodische wijze te vestigen, stnactureren en hanteren van de therapeutische relatie;
b) het systematisch toepassen van psychotherapeutische niethoden;
c) het werken vanuit een op de situatie en de doelstellin~;en van de behandeling
toegespitste attitude.

13} [u overeenstenuiuttti nret de desbetreffende mteria in USM-IV.
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Het beïnvloeden van stemmingen, gedragingen en houdingen van een persoon

De psychotherapeut probeert de overeengekomen therapiedoelen te bereiken door het
beïnvloeden van stemrningen, gedragingen en houdiugen van een persoon. De stemnung wordt daarbij gezien als het resultaat van de interactie van cogrriries, affecten en
gedrag.
Het gesprek

Het gesprek en psychotherapie zijn onlosmakelijk rnet elkaar verbonden. Binnen de
psychotherapie vormt het gesproken woord het primaire communicatiemiddel.r'~
Uiteraard gaat verbale conununicatie steeds samen met non-verbale conununicatie en
kunnen binnen psychotherapie ook lichaams- en belevingsgerichte interventies een
belan~-ijke rol spelerl. Psychotherapie behelst technieken `vnr door conrrrncnicatie nret een
irrdividuclc patii~nt rliens nrentnk (cn sccundnír rlicns lidtanrelijhe)functics te herstellen cn zn de
nrinptatie vnn r!e pnticnt nnn tijn leefnilic~t4 te verhetc~ren'."' Het gesprek is steeds de rode
draad van w-aanrit vemokken en waamaar tetuggekeerd wordt.
De wijze waarop de gesprekssituatie door de therapeut gehanteerd wordt, hangt samen
met de doelstellingen, de fase en het soort behandeling. Korrelboorn onderscheidt een
tweerrll dimeruies op basis waarvan deze vetschillen op een zinvolle wijze geordend
kuruien worden. Het betreft enerzijds de diniensie open-exploraticf versus programmatisch,
anderzijds de dirneusie klachtqeric{tt versus persoorugericht.13b Bij een open-exploratieve
benadering heeft de cliënt het voortouw en is de therapeut met nan7e táciliterend en
verhelderend actief Bij een progn-anuiratische werkwijze vomien opdrachten en
oetèningen belangrijke onderwerpen. Klachtgerichte benaderingen worden veelal
gekenmerkt door een programmatische benadering. Persoonsgericht werken gebeurt
veelal vanuit een open-exploratieve opstelling.
De therapeutische relatie

De rnethoden die binnen psychotherapie toegepast worden, vinden plaat5 binnen het
kader van een zorgvuldig opgebouwde en onderhouden relatie. Het vakkundig
hanteren van de kermrerken van de relatie, zodarug dat deze dienstbaar is aan de doelstellingen van de therapie vomit een centraal element van de psychotherapeutische
behandeling. Aíhankelijk van doelstelling, fase in de therapie en type behandeling
kunnen ten aanzien verschillende tácetten binnen de relatie accentverschillen optreden.
In algemene zin kan gesteld worden dat ernaar gestreefd wordt de relatie aan een aantal
recentelijk door Trijsburg geïnventariseerde facílitererrde relatiekerunerken te laten
voldoen.~'' Deze zijn voor een deel ontleend aan of hebben grote gelijkenis met de
binnen de vanaf 1948 biruien de client-centered therapie ontwikkelde condities
(acceptatie, betrokkenheid, empathíe en het stiinuleren van onathankelijkheid van
denken en doen). Het betreft zogeheten a-specifieke tàctoren, die innuddels door de
verschillende therapeutische theorieën als belangrijke element binnen de behandeling
erkend worden.

~ 3~ Bij de therapie met kinderen vervult het spel een belangrijke conunwucatieve functie.
)~s Kcec~elmau 2llO11 p. 328.
'~ Korrelboom 19~.

137 Tnjsburg 2lN)3 p. I 4.1-34.
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Systematische toepassing van psychotherapeutische methoden
Psvchotherapeutische methoden vomien een toepassing van de venchillende thans
door de AMVI3 omsrhreven therapeutisrhe theorieën. Genoemd worden de psychoanalytische theoricën, de leertheorieën, de experiëntiële theorieën en de systeemtheorieën. Daarnaast w-ordt ten behoeve van de therapeutische interventie die binnen
groepstherapieën plaatsvindt, teniggegrepen op methoden en atrinides, gebaseerd op
groepsdynamische theorieën. Voor alle toe te passen niethoden geldt dat deze bij
voorkcur cvir~(~rlrr b~ise(~ en nuniniaal rori~(~rtstu b(ueri zijn. De intentie is om de w-erkzaamheid van toegepaste methoden steeds empirisch te toetsen, te onderbouwen, ckan
tvel te falsitiëren. Uitgan~npunt is steeds thcoreti~dt gefiuulecrr~ en iit r!e praktijk u~rrk~~t~trrl. ~,~
Attituden

Door niiddel van zijn irtterpersnortlijkc hou(liri~~ heeft de therapeut invloed op de interpersoonlijke stéer binnen de zitting door in zijn hotrding de dimetlsies afctand~tlnl~ijiu~id
cn vnlE~crt~~rurrrt, doelbewust eu systeniatisch te hanteren. Het berl-ett hier één van dc
belanl,n-ijke verschillen tttssen therapeutische en andere (petzoorilijke dan wel zakelijke)
rclaties.
6.3.3

Kernthema 3: Aard van de toe te passen methoden

De binnen het kader van psychotherapie toe te passen methoden
-

zijn gericht op de verandering van gedrag (col,niities, at}ëcten en overte gedra~,ringen) en zijn gebaseerd op dc psychoanalytische theorie, de leertheorie,
de experiëntiële theorie of de systeenitheorie;

-

worden op zichzelf en~of in combinatie uiet andere vonnen van behandeling
toegepast;

-

vomlen een onderdeel van de deskundigheidsgebieden van de klinisch psycholoog en de psychiater;

-

worden geselecteerd op basis van critetia waarbij etficiency, doelmatigheid en
etFertiviteit richtint;gevend zijn.

Gericht op de verandering van gedrag en gebaseerd op verschillende
therapeutische referentiekaders
De vetschillende thenpeutische theorieën gaan ervan uit dat co~n~ities, at~ècten en
overt gedrag elkaar onderling beïnvloeden en vullen elkaar in dat opzicht aan. Zo is
binnen de co~~riitieve gedragstherapie aangetoond dat verandering ten aanzien van
cognities langdurige veranderingen op het gebied van het affect en het (overte) gedrag
kan hebben. Ook binnen het kader van de psychoanalytische theorievomiing is
uitgewerkt dat verandering van (cogriitiet} inzicht, at~èctieve en gedral,'cmatige veranderingen met zich mede kan brengen. Maar ook dat inzicht pas mogelijk oY productief
is, als met dat inzicht een venndering in het affecticf tirnctioneren gepaard kan gaan.
Recentere psychoanalytische theorievorming benadnikt de invloed van de interactie
nissen het kind en belangrijke anderen op de ontw~ikkeling van co~,niitieve en affec13~ idem p. [-1. I--FI 1.
-~ ~
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tieve vemiogens van het individu. Theorieën die recentelijk ook binnen het kader van
neuropsychologisch en psychiatrisch onderzoek op empirische ondersteuning kunnen
rekenen. Binnen eYperiëntiële theotievornung is in eente instantie de invloed van het
at~ectieve fitnctíoueren van het individu op cog~rtitie en gedrag uitgewerkt. Later is
binnen deze traditie ook de basis gelegd voor thcorievonning met betrekking tot de
mogehjkheden atl"ectieve en cogrutieve veranderingen door nuddel van een (interactiet} gedragsmatige invalshoek te bewerkstelligen. Ue systeenuheorieën tot slot hebben
met tiame de satnenhang en de wisselwerking tussen het individu en zijn sociale
omgeving in beeld gebracht en mogelijkheden geïntroduceerd om daar op een systematische en doelgerichte wijze im~loed op uit te oetcnen.
Worden op zichzelf, (en) in combinatie met elkaar toegepast

De psychothenpeutische theorieën hebben zich ontwikkeld in een stèer die door
Kansu als moni~tisch bestempeld wordt."" Monisme houdt in dat de therapeut, uit
geloot aan de superioriteit van één theorie en de daarbij behorende werkwijze, bij de
feitelijke toepassing van psychotherapie daaraan vasthoudt. Sinds het beg~in van de jaren
negentig is een therapeutische praktijk in ontwikkeling die als eclectisch of integratief
aangeduid wordt, en waarbij de therapeut bij de behandeling methoden en technieken
combineen, die in verschillende therapeutische theorieën ontwikkeld zijn. Op dit
moment is tvet voorspelbaar of de monistische werkwijze ook op langere terniijn zal
blijven bestaan. Tnjsburg geett aan dat op dit mornent op theoretische gronden beide
benaderingen acceptabel zijn, nuu de behandeling gebaseerd is op een duidelijke
probleemanalyse en een bijbehorend (in overleg met de cliënt opgesteld) behandelin ~~P
n lan.~~~~
Worden met andere vonmen van behandeling gecombineerd
In de ambulante settitig blijtt de combinatie van psychotherapie met andere behandelingsvormen veelal beperkt tot het gebntik van al dan niet psychotrope medicatie. In
de (dag)klinische sitttatie kan psychotherapie deel uianaken van een breed pakket van
behandelingen, als vak- of arbeidstherapie, lichaamsgerichte therapie en psycho-educatie.
Maken deel uit van de deskundigheidsgebieden van de klinische psychologie en
de psychiatrie

Bimlen het kader van de voorgenomen wijziging van de Wet BIG ten aanzien van de
psychotherapeut, zal vanaf een peildanmi de opleiding tot psychotherapeut geïntegreerd worden met de post doctorale opleidingen Klitusch Psycholoog en Psychiater.
Binnen deze opleidingen wordt benadrukt dat bij de toepassing van methoden en
technieken gestreefd dient te worden naar een weteruchappelijke onderbouwing."I
De psychotherapie onderscheidt zich daannede van andere vomien van (alternatieve)
gesprekshulp. I ~'
13y K:uasu 1986.
1~' Trijsburg?IX12.
la' zie ook Schaap ?(N~ p. 33.
~~'- Vcx~r de volledigheid is hei v:ui belang vast te stellen dat psychotherapeutische activiteiten ruet onder
de binnen het kader catr de Wet BIG genoentde `voorbehouden handelingen' genoemd wordett.
Voor de kw~aliteitsbewaking van de praktijk dient dan ook teruggegrepen te worden op de beroeps-
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6.3.4

Kernthema 4: Wie komen voor psychotherapie in aanmerking

Personen kunnen zowel individueel als in systeemverband voor psychotherapie in
aatmierking kouien als a) aanneinelijk is dat gedragsveranderingen kunnen leiden
tot onder 1. genoemde doelstellingen; b) gebleken is, of verwacht mag worden dat
deze veranderingen niet op minder ui~,rrijpende of anderszins etFectieve wijze te
bewerkstelligen zijn; c) de cliënt expliciet iruteuu met de verschillende aspecten
van het behandelin~,~saanbod.
Afstemming tussen vraag en aanbod
Mensen komen niet zeer uiteenlopende verwachtingen bij de psychotherapeut. Deze
verwachtingen variëren van concrete oplossin~gerichte interventies voor duidelijk
afgrensbare problemen tot hulp en steun bij vage of complexe klachten. Ook het type
verandering dat door de cliënten beoogd wordt, loopt sterk uiteen: sonuni~tie cliënten
hebben de ovemiiging dat de behandeling beperkt dient te worden tot het wegnenien
van een belemmering of het oplossen van een probleem, anderen zijn van nierung dat
structurele wijziging noodzakelijk is in de wijze waarop zij met zichzelf en anderen
omgaan. Een derde catel;orie verkeert in een psychosociale malaise: op rc~rl van levensgebieden is de sittiatie uit de hand gelopen, men weet het niet meer. Hoe om te gaan
met de spanning tussen de hulpvraag van de cliënt en het hulpaanbod dat vanuit
psychotherapie geboden kan worden, vomu een belanl,~-ijk aspect van de deskundigheid van de psychotherapeut.
Stepped care: de minst ingrijpende interventie heeft de voorkeur

Gekozen wordt voor een hulpaanbod door middel van de nunst ingrijpende interventie (wat betreft duur, kosten en inbreuk in de levenssfeer). Toepassing van ingrijpender
interventies wordt pas overw~ogen als minder ingrijpende tot onvoldoende resultaat
geleid hebben. Uiteraard dient dit uigebed te ziju in een op het individu toegespitste
indicatiestelling. Stepped care dient dan ook gepaard te gaan niet rrlntckerd care, waarbij
`(...)il~ordt gcprel~cerd eerl 4tnlpvrager met ecn ~periJïek yrobleeni te koEipelen anr~ cen speciFekc
i~uerventir. Dit Eebeurt op basis vnrt eer~~ beoor~feliwiL~ vnn patiëruken~nerken voornf~nnnd nvn de
inten~etttie er~ICr~ijds ert een specificatie van de eff~cterr vnn n~IOgelijke behandelvorrnen nnder~
zijds . . i ~;
Het behandelingsplan vormt het resultaat van overleg tussen cliënt en
behandelaar

In de afgelopen decennia zijn de opvattingen over de wijze waarop cliënten en behandelaar; met elkaar omgaan veranderd. De tijd is voorbij waarbij de hulpverlener het
hulpaanbod eenzijdig vaststelde en de cliënt geacht werd op basis van de autoriteit van
de hulpverlener vertrouwen te hebben in de goede afloop. Aan de feitelijke start van
de behandeling dient een overlegsituatie vooraf te gaan, waarbij de cliënt aangeeh

codes die bituren de vetschillende beroepsveretu~iu~en zoals het Nederlandc Instituut van Psychologen, de Nederlandse Veretu~rin~ voor Psychiatrie en de Nederlatidse Veretv~ing voor Psychotherapie gehanteerd worden.
I'3 Ministerie van VWS 1999.
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welke de klachten zijn en wat zijn verwachtingen en wensen zijn over het verloop en
de resultaten van de behandeluig.
6.3.5

Kernthema 5: Typering van de beroepsbeoefenaar

Psychotherapie wordt gegeven door een deskundige die buinen het kader van de
wet op de BIG ~ereg~istreerd u als psychotherapeut (art. 3) dan wel als klinisch psycholoog of psychiater (art. 1-4). De behandelaar is gehouden zich aan de cliënt en
andere belanghebbenden contómi zijn B[G regnstratie(s) te presenteren. Vanat de
inwerkitititreding van de wet B[G is het voeren van de kwalificatie psychotherapeut voorbehouden aan expliciet als zodanig gere~,nstreerden. Voor behandelaars
die niet in het BIG register als psychotherapeut opgenomen zijn, zijn er geen tt~ettelijke beletselen om hun therapeutische activiteiten onder de noemer psychotherapie aan te bieden.
Nadat de Wet BIG in 1998 in werking getreden is, is het voeren van de titel psychotherapeut voorbehouden aan diegenen die als zodanig contórni de Wet BIG (art. 3
rriveau) geregistreerd zijn.

6.3.6

Kernthema 6: Professionele richtlijnen en standaarden

I) Het psychotherapeutisch handelen vindt plaats biluien en wordt getoetst aan
de volgende wettelijke kaders:
-

Wet op de Geneeskundige Behandelings-Overeenkomst (WGBO)
Wet klachtrecht cliënten zorgsector.

?) De
-

Kwaliteitswet zorgnnstellingen
Wet op de Beroepen hldi~~iduele Gezondheidszorg (B[G)
binnen het kader van psychotherapie toe te passen methoden en attitudes
worden omschreven binnen de bij de wet op de BIG behorende ArnvB.
Ze worden doelbewust en deskundig toegepast en zijn wetenschappelijk
verantwoord, dat wil zeggen waar mogehjk evitlence en minimaal cotlsensl~s
basc~d.
- worden toegepast nadat a) de behandelaar zich ervan heett vergewist welke
psychische stoomis aanwezig is; b) hij de etiologie heett ingeschat; c) de
methode heett gekozen die opportutui is voor de betrokken cliënt, mede
in overwe~,nng tienomen de mogelijkheden van de cliënt om therapie te
volgen.
3) De behandelaar verbindt zich aan de verantwoordelijkheden en taken volgens
de regels van het beroep, respectievelijk volgens de verschillende gedragscodes
casu quo het tuchtrecht.
Wetenschappelijk verantwoord: evidence based, consensus based en richtlijn forgood
clinical practice

Het begrip wetenschappelijk verantvvoord is in de afgelopen jaren in toenemende
mate gekoppeld aan de begrippen evirlence based en consenslrs bcued. Over de vraag of het
in theorie wenselijk of zelfs maar mo~tielijk is de psychotherapeutische praktijk volledig
op uitkomsten van empirisch onderzoek te baseren zijn de metaingen verdeeld. Som-1 H
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nugen gaan ervan uit dat bepaalde aspecten van de thenpeutische praktijk daarvoor ten
principale te compleX zijn, anderen menen dat het verder verhjnen of vervangen van
de huidige onderzoeksniogelijkheden wel degelijk petspertief kan bieden. Feit is dat
een aantal aspecten van de psychotherapeutische praktijk zich wel degelijk lenen voor
empirisch onderzoek, ten aarizien van andere zal (volgens sonu~ugen voorlopig)
tenrgge~,n-epen moeten worden op voor een deel op corr~en~~rs gebaseerde richt{ijrren. [n
navol~ring van Kaasenbrood wordt onder consensus ovcrcer~~tenirriirrg over de Iruidige stnrrr!
v~rrt kcrrrris verstaan."~ Deze overeensternrnulg vomit het resultraat van een discussie
onder voor het onderwerp relevante deskundigen. Een riifitliiu wordt birulen het kader
vau de psychotherapie omschreven als eerr leidra~rd voor dia~nrosti~cke, pre~~entieve, tker~i~e~utíscke ert~ot or~~nrris~rtorisc{re procedures rnet betrd~kiri~ tot pti}~clrot{rerapie, o~ raitvoeringsnivenu
gcfiirrrurleeni. Naar analogie van Kaasenbrood kan gesteld worden dat richtlijnen ten
dienste staan van het streven naar kwaliteitsbevordering. Zij geven antwoord op de
vraag `wat moet ik doen?' en niet op de vraag `hoe moet ik het doen?'.'~s

6.4

Recente ontwikkelingen binnen de psychotherapie

6.4.1

Integratie van methoden en technieken

Psychotherapeutische benaderingen zijn in de afgelopen jaren naar elkaar toegegroeid.
Activiteiten van therapeuten blijken in de praktijk sterker op elkaar te lijken dan vanuit
de theorie verondersteld zou kunnen worden. Tot een rtvintif,~tal jaren geleden vond
de ontw-ikkeling van de theorievorniing op het gebied van de psychotherapie met
narne birrnen de verschillende therapeutische 'scholen' plaats en was er tussen deze
richtingen weuiig onderlinge beïnvloeding. Vanaf het eind van de jaren zeventig
kwam er echter in de Vererugde Staten een ont~vikkeling op gang, waarbij vanuit
onvrede over de beperkingen die de verschillende scholen met zich meebrachten, de
bereidheid ontstond orn te onderzoeken wat er van ontsvikkelingen binnen andere
therapeutische referentiekaders binnen de eigen werkwijze toepasbaar was.'~`' In
Nederland werd het vanaf nridden van de jaren tachtig gebnrik om birvzen de opleiding tot psychotherapeut uit te gaan vui twee therapeutische refèrentiekaders en nam
ook het aantal psychotherapeuten dat specialistische erkenning in twee of zelts meerdere retèrentiekaders verwied toe."' De verschillen tussen de therapeutische benaderingen werden kleiner. De traditioneel persoorrs~~cridrte, non-directieve stronringen
als de cliëntgerichte en psychoanalytische benaderingen, keruien in toenemende mate
symptoom- en klachtgerichte elernenten.'~`' De cogrritieve gedragstherapie deelt met
de psychoanalytische stromingen en de cliëntgerichte benaderingen als aandachtsgebied
de belevingswereld van de cliënt niet de innerlijke processen als cognuties én emoties'~`"
van de cliënt. De houding van de therapeut wordt daarbij eerder gekenmerkt door een
stirntilerende en facilitcrenrle dan door een strlrcnde attinrde.''"

i~
i;s
iso
ia~
ias
IlY

Kaaseiibrood 1995.
Kaasenbrood l~s, p. 25~3.
NorcTOSS ~ Nesvman 1992, p. ~1.
Reijzer 1993.
Dijkhuizen á Bouwens 1991?, Swildeiu 1997.
Schacht 1996.
Korrelboom 1999.
~y
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6.4.2

Differentiatie tussen persoons-, klacht- en systeemgerichte
benaderingen

Korrelboom pleit, mede op basis van onderzoeksresultaten, in een recente publicatie
ervoor om bij het beschrijven van behandelingsmethoden en technieken ruet uit te
gaan van de theorerische achtergrond waarbiruren de desbetreffende methode onrtvikkeld is, tnaar ` rle aard vnn het rontcut tussen thernyerAt en dicnt, de unjtic vnn bcjcgenen varr dc
cliënt, het type interventics en het soort doclstelling dat wordt nagestreefd' ~'~ als ordeningsprincipe te nemen.
Hij onderscheidt een tweetal dimensies waarbij enerzijds een onderscheid gemaakt
wordt tussen het fonrs van de therapie en anderzijds de rvcrkuájze van de behandelaar.
De dimensie focus wordt daarbij geketunerkt door de polen klad:t~~erlcht versus persooru~~ericht. De dimensie werkrc~ijte kent de polen open-exploratief versus prograrmm~tisch. Hij
tekent daarbij overigens aan dat deze dimensies rvet geheel onafhankelijk zijn: `Eerr progrnrnnratische benaderíng gaat dikrvijls snrnen nret een klacht~erichte annyak, zoals de vpenexploratieve benadering vnak rnct een persoonsgerichte aanpak samenyaat.' ~'' Gelet op deze
laatste opmerking is het overigens de vraag of het houdbaar is dat er sprake is van twee
dimensies of dat het niet beter is uit te gaan van één ditnensie met oper:-explorntief~persuonsgericht aan de ene zijde en persoonsgerich[~prograrnnratisch aan de andere kant.
Empirisch onderzoek door Trijsburg''3 ondersteunt deze gedachtegang. Trijsburg
komt naar aat~leiding van dat onderzoek tot de conclusie dat het zinvol is om interventies te verdelen in enerzijds open-exploratieve en persoonsgeríchte interventies (de
combinatie van experiëntiële en psychodynanusche interventies) en anderzijds prescriptieve en klac{rtgerichte interventies ( de combinatie van directief gedragstherapeutische en
co~,~riitieve interventies).
Hij stelt vast dat wat betreit de individuele therapieën de open-exploratieve en persoonsgerichte interventies het meest voorkomen bij de psychoanalytische psychotherapie (89~~0) en de cliëntgerichte benadering (82"ro). Bij de gedragstherapie (met inbegrip
van de cogrTitieve benadering) domineren de prescriptieve en klachtgerichte interventies (79~~,). De partnerrelatietherapie neernt volgens Trijsburg op de dimensie operrexplorntief~persoonsgericht versus prescriptief~klachtE~ericht een nuddenpositie in 'ornc{at in detie
behanrlcling rnecr dnn in rlc anr~ere gebnrik rverd gernankt van c~en cornbinatic van cxploraticvc
(63r) en directiefgedrq~stherapentísche inten~enties (37ar)'.

Satnenvattend kan gesteld worden dat het zinvol is om op basis van htm relatieve
positie op de dimensie persoonsgericht - klachtgericht een drietal vornlen van psychotherapeutische behandeling te onderscheiden: Een cluster van persoonsserichte benaderingeu; een cluster van klachtgerichte benaderingerr en een cluster van relatiegerichte benaderingen
De persoonsgerichte benaderingen (Cluster 1)

Bij de per,oonsgerichte benaderingen staat de open-e.Yploratieve werkunjze op de voorgr-ond (de relatie van de penoon en dietts probletnatiek staat centraal).''' Deze benadering is nret natne geworteld in het psychoanalytisch en cliëntgerichte gedachtegoed.
Birmen deze behandelingen vornit het gesprek over zaken die de cliënt emotioneel
15~ Korrelboorn 1999, p. II 7.1-2.
rs'- Korrelboom 1999, p. [I 7.1--1.
1S3 Trijsburg 2Qp2 p. [ d. i-~.
15~
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Zie ook Mildeis 1997.
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raken steeds het vemekpunt en wordt bituien die gesprekken steeds het verband
gezocht tussen a) de wijze waarop de cliënt zichzelf en anderen ervaart, b) zijn ontwikkelin~,~sgeschiedenis en c) zijn gedrag. Belangrijke elementen bitmen deze behandeling vonnen het in de loop van deze gesprekken opgebouwde inzicht in deze verbanden en de 'con-ecrieve emoàonele ervaring'. Dat wil zeggen dat de ervaringen die de
cliënt in zijn of haar relaàe met de therapeut opdoet, tot op zekere hool,ne model staan
voor ervaringen die de cliënt tnet anderen zou kunnen opbouwen, ook in die gevallen
waarbij de ontwikkelin~,~sgeschiedenis van de chënt weinig kansen op dergehjke
ervaàngen geboden heett. Het cluster van prrsoonsgeriihte benaderingen omvat voora]
p~ychodynntnische cn experiëntidt~ iuterventies.
De klachtgerichte benaderingen (Cluster 2)

Bij de klachtgerichte benaderingen wordt door middel van een Etrogra~nntatische werkivij~e aan het realiseren van concrete gedrag~sveranderingen (emotie, cogtutie én acàe)
gewerkt (de relaàe atssen gedrag en klacht stíiat centraal). Deze behandelingen stoelen
op theorieën met betrekking tot de wijze waarop zowel het ituterlijke, als het voor
anderen waarneembare gedrag door middel van `leren' verandert. Ook bij deze behandelingen speelt de kwahteit van de therapeutische relatie een belangrijke rol in de
zin dat deze de voorwaarde vornit voor de optimale 'leersituatie'. Samen met de cliënt
wordt een aandachtsgebied geselecteerd en wordt door de therapeut een strategrie
voorgesteld op basis waarvan (elementen uit) dit aandachtsgebied in de gewenste
richàng beïtivloed worden. Het duster van de klacht~erichtt~ benadeàng omvat met
name rlirectieve en (cognitie~ ~tedragstherapeutische intervenàes.
De relatiegerichte benaderingen (Cluster 3)
Bij de relatiegeridue bennderinqe~z wordt met behulp van een combinaàe van openexploraàeve en progranunaàsche elementen aan het opàmaliseren van de interactie
tussen de persoon en anderen gewerkt (bij cluster 3 staat de relatie centraal ttusen de
cliënt en systemen waar hij of zij deel van uitmaakt). Deze benadering vindt haar
wortels in de ~tlgemene systeemtheorie~'S en interacàonele dan wel interpetsoonlijke
theorieën.t"' Bimien het kader van deze benaderingen worden zowel individuele
gesprekken gevoerd als gesprekken met deelname van één of nteer personen van het te
beïnvloeden systeem waarvan de cliënt deel uinnaakt In het laatste geval sàmuleert de
therapeut de aainvezigen tot acàeve participatie en vomit de wijze waarop zij met
elkaar omgaan het aangn-ijping~spunt van de behandeling. Het cluster van de relatiegerichte benaderingen omvat ntet name syste~ni,chc, it~ternctione(c en interEtcrsoonlijkc
interventies. ~ s~

tsi
t~b
ts'

L. Vott Betttlattfl~y 1974.
DJ. Kiesler 1996.
Voor een detutitielijst vazt de hier genoentde interventies zie Trijsbur;y 21N12 p. I-1.1-34~41.
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Onderstriand schema illustreen de mate waarin persoonsgenchte benaderingen ook
klachtgerichte interventies omvatten en viee ver~a.
persoonsgerichtl open-exploratief

klachtgericht~ prescriptief

esperiëntiecl-psvchodvnanusch
8~'3~

15'Y~

svstemisch
63'~~

37~~~
cogn itiet-gedra~~stherapeu tisch

~

6.4.3

79'~,

Kort- versus langdurig behandelen

[n de afgelopen jaren is er een ontwikkeling gaande orn het aantal psychotherapeutische behandeluigen te beperken. Hiervoor wordt doorgaans een drietal motieven
aangevoerd:l'" het cronornisrh motief svaarbij de combinatie van steeds langer wordende
wachtlijsten en beperking van de budgetten die voor psychotherapeutische behandelingen gereserveerd cverden doorslaggevend is. In de tweede plaats werd er birulen de
Algemene Geestelijke Gezondheidszorg een zekere mate van vanzeltsprekendheid
geconstateerd, waannee patiënten na een uitgebreide intake een in principe on~~clirniteerde hehandclir{~~ geboden werd. In de derde plaats was een belans;rijk argtunent hct
gegeven dat, hoc korter de (genuddelde) behandelduur was, rles tc rnecr patiënten binnen
hetzelt~ie budget geholpen zouden kunnen worden. Inhonddijke motieven om behandelingen korter te laten duren hebben betrekking op een verschuiving vau doelstelling.
Waar voorheen `genezing' en `inzicht' als ultienre doelen van psychotherapie gesteld
werden, is er een verSChuiving opgetreden naar nvnder ambitieuze doelen: het versterken van de competentie van cliënten, het verschat}èn van overzicht in de eigen situatie
en herstel van het vennogen van cliënten om zelf weer richting te geven aan het eigen
bestaan. Een in 2UU1 door de Gezondheidsr~ad aan de toerunalige Minister van VWS
uitgebracht rapport over de doehnatif;heid van langdurige psychotherapie, gaf een
belangrijke uripuls ten gnrnste van de praktijk van de kortdurende psychotherapie.
'Zolnnq cr~~een duic{clijkc hc7rnjtcn tijn vnor c{e u~crktiaarnlrcid en de dodrnntis,7heid vnn larr~Tduríge ps}~r{rothcrapie is tcn~tthnudcndhcid,t~choderr hij dc tncpcusinE~ hicn~an.' l'`' De gezondheidsraad beveelt aan langdurige psychotherapie te reserveren voor 'irrgc~tlnkkelde psychiatrischc
prohlcrrrntick (tl~nnronrlcr ro-morhiditcit, o~ patlrolnL~ic vnn cen yc.inss}~stecnr), ecrder ryrisluktc
hchnndelinL~en, cn lar:~ hestnanrlc psychintnsrhe prohlerrratiek n~nnrllij niet eerder psyc{tothc~rnpentisrhe hnlp hce~t plants~evontierr'. De toepassing van de langdurige psychotherapieën dient
ten behoeve van wetertschappelijk onderzoek gevolgd te worden door ecn monitorirrE~s}~stcenr dat in ieder geval aan de volgende eisen dient te voldoen.

1. het systeenr dient bc~slissing~sregels te bevatten over de indicatiestelling, de voortzetring en de beëindi~,~ing van een behandeling

''8 Rijndecs, de Jong cX Pieters-Korte~s e;; 1999, p. 9.
159 Gezondheidsraad 20U1, p. ~2.
~?

PSYCHOi}iERAPIE IN ALCEMENE zIN

?. de doelstelling van een behandeling dienen helder geforniuleerd te zijn
3. er dient een duidelijke relatie te bestaan tussen doelstellingen, voortgangsrnetingen
eu therapeutische interventies
4. het systeem nioet relevante ittíbrniatie genereren en eenvoudig toepasbaar zijn

S. het dient bntikbaar te zijn in uiteenlopende settings en voor verschillende diagnostische categorieën.'""
[n lijn met het advies van de Gezondheidsraad heett de toetviiali~„e tuinister van VWS
het voomenien bekend gemaakt oni binnen het kader van de pakkerversobering
AW~3Z het aantal zittingen psychotherapie stntctureel te beperken tot 30 zittingen
maxituaal ( Hoofdlijnenakkoord voor het Kabinet CDA, VVD, D66, 16 mei 2003.
Meedoen, n}eer werk, minder regels.)rb~ In een reactie hierop kwalificeert de voorzitter van de comnussie langdurige psychotherapie dit voornemen als onverstandig en
onbillijk en wijst daarbij in het verlengde van het advies van de Gezondheidsraad op
het gegeven dat cornorbiditcit, chroníciteit en recidief patiënten op tueerdere levensgebieden tot beperkingen leiden."'' Op basis van onderzoek van onder anderen
Anderson en Latnbert concludeert hij dat `Hoe erruti~~er de stoomis u~ns, rles te rneer (psychot{rerapentische) scssies nodi~~ n~arcn onr betekenisvolle verbetenng te hereiken.' 1ti3

Concluderend kan gesteld worden dat bij eerrvoudige en etilcelvoudige psychische
stoornissen kortdurende psychotherapie een eerste keuze is. Bij complexe stoomissen
en stoon}issen waarbij sprake is van co-morbiditeit en persoorilijkheidsstoornissen zal
een langduriger psychotherapeutische behandeling noodzakelijk zijn. Empirisch
onderzoek zal moeten uitwijzen op wellce wijze effectiviteit en duur van de behandeling bij verschillende ( ernst van) stoomissen samenhangen, zot~it op basis daarvan in de
toekomst een gedifferentieerdere indicatiestelling gerealiseerd kan worden dan thatLs
mogelijk is.
6.5

Tot slot

Omschrijvingen van een vakgebied hebben altijd een voorlopig karakter. Op basis van
voortschrijdend inzicht en van in- en externe ontwikkelingen die het vakgebied raken
zullen deze telkens opnieuw bijgesteld en gewijzigd dienen te worden. Desondanks is
het van belang dat beroepsbeoetènaren die p.rychotherapeutische behandelingen verstrekken, ten aanzien van belangrijke aspecten van hun vakgebied over een gemeenschappelijk referentiekader beschikken. De positieve reacties van vertegenwoordigers
van de voor psychotherapie relevante beroepsgroepen op de eerdere versie van dit
amkel, maken aatu}emelijk dat de voorliggende snrnem~nttende ornsdmjvirz~J, de functie
van een dergelijk referentiekader zou kunnen vervullen. Het laatste woord is uiteraard
aan de beroepsbeoefenaren zelf. Zoals in de inleiding werd aangegeven is de `satnenvattende omschrijving' intem, op de psychotherapeutische vakgenoten gericht. Hij
biedt daamiede de mogelijkheid om binnen professionele kring aspecten van methoden en technieken ten behoeve van verschillende doelgroepen en settingen, aan de
hand van de kerntherna's, nader uit te werken en te specificeren. Een voorbeeld van
een dergelijke uitwerking is een recente publicatie, w-aarin op basis van de snmenv~rttende omscfrríjr~ing een uiteenzetting wordt gegeven van ontwikkelingen op het

ih~ idem.
~br http:w-wtiv.regering.ril~regeringsbeleid~bronnenlregeeraccoord.
~h~ Trijsbtug 2(A)3b p. 9O3.
163 Ariderson á Lambert 21~)1.
~3
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gebied van de psychotherapeutische behandeling van daders van ernstige delicten in
forensische settingen.l`''
Voor conunuiucatie met `exteme' belanghebbenden zoals patiënten, patiëntenveretugingen, verzekeraars en overheid kunnen met de `samenvattende omschrijving' als
gemeeivschappelijk vertrekpunt, speciaal op de belangen en interessen van deze grenua
toegesneden beschrijvingen gerealiseerd worden. Het werken aan deze onuchrijvingen
heeft uiteindelijk tot gevolg dat op termijn over een `staalkaan' wordt beschikt die
zowel aan interne als aan exteme belanghebbenden de mogelijkheid biedt op een
systematische wijze kecmis te nemen van de specitïeke mogelijkheden (en beperkingen) van ons vakgebied, de psychotherapeutische behandeling.

tb~ De Haas 2003.
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Hoofdstuk 7
Bespreking van het beleidskader en de aanbevelingen
gepresenteerd door de
`Commissie behandeling in detentie'
7.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het door de 'Commissie behandelin~; in detentie' gepresenteerde aanbeveliugen en beleidskader besproken aan de hand van a) de binnen het
kader van dit onderzoek ontwikkelde EenduítliE~e ornsclrnjving var: {iet `Zorgprorlnct psydinthernpie' 16' en b) heersende opvattingen met betrekkin~ tot een aantal voor psychotherapie in detentie belangrijke onder~verpen in voor de Nederlandse situatie relevante
buitettlanden.
7.2

Bespreking aan hand van de "Eenduidige omschrijving van het
`Zorgproduct psychotherapie"'

De bE~spreking van het door de 'Corruiussie behandelin~ in detentie' voorgestelde
beleidskader vindt plaats aan de eerder gehanteerde kernthema's doelstcllin~l vnra de
behandelirrg; werknnj~e; nnrri vnn de toe te pnssen metho~len; nne komen vovr p~ycliothernpie in
aanr~ierkin~; t}~penng van de beroeps~eoeFnnnren prcfessionele nchtlijnen en standanrden.
Doelstelling van de behandeling

Snrnenvnttcnde nmschrijvin~~:
Psydrnthernpie heeft tot doel rncnsen hij tc stnan in ecn, in ovcrleg rnct ric psyclrotkernpent
vnstgestelrl vernnrlcnrr~rsproccs, dnt lcirlt tot lrct opheffen, verminricren vnn enlof beter lcrcn
omgann met psychische~~rc~blemen, cor~licten, stc~omissen en~of klnclitert."'`'
Discii~sic:
De comnussie behandeling in detentie gaat niet alleen uit van het belang dat een
gedetineerde heeft bij een verbetering van zijn geestelijke gezondheid en een daarnlede gepaard gaande toeneming van zijn kwaliteit van leven - het zogeuaamde nced
~upect."'' Naast deze curatieve doelstelling geldt bij behandeling in detentie ook een
preventieve doelstelling: het nsk ~upect.'~`` Thans is aan de orde onder welke voorwaarden deze tweede doelstelling met de eerste te vererugen is. Allereerst imphceert
het gegeven dat het veranderin~~sproces in overleg met de psychotherapeut plaats dient
te vinden, dat er bij psychotherapie in detentie steeds sprake dient te zijn van vrijwilligheid. Een gedetineerde waarbij vastgesteld wordt dat het deelnemen aan een

~~s
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De Haas 2l~)3.
idem pag. 62.
Miiusterie van Justitie ?(1i13a pag. ?9.
idem.
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psychotherapeutische behandeling de kans op recidive vernundert, zal dan ook actief
voor behandeling gemotiveerd dienen te worden. Gelet op de kwetsbare positie van
de gedetineerde dient gewaarborgd te worden dat er ruet alleen van fonnele, maar ook
van feitelijke vrijwilligheid sprake is. Het ligt immers voor de hand dat een gedetineerde de merung toegedaan kan zijn dat het deelnemen aan een psychotherapeutische
behandeling zijn detentiesituatie zal verbeteren of zelfs eerder voor verlof of vonnen
van vervroegde invrijheidsstelhng in aanmerking kan komen. Het gegeven dat een
gedetineerde zelf aangeett voor behandehng gemotiveerd te zijn, dient dan ook binnen
dit kader beoordeeld te worden.

Een tweede punt betreft de vraag in hoevene de doelstelling het nphcffen, vennirtderen
nart en~of Geter leren omgnan nret psychische yroblernen, conjlicter:, stoon~risscn en~of k(nchtcn te
rijmen is met de doelstelling met betrekking tot het terugdringen van recidive. Deze
vraag is met name aan de orde bij gedetineerden die zelf ruet het besef hebben dat hun
delictgevaarlijkheid samenhangt met een psychísch probleem of stoonus. Bij deze
gedetineerden zal psychotherapie in de engere betekenis van het woord alleen dan van
toepassing kurmen zijn als de gedetineerde binnen het kader van een vonn van psychoednrntíe, ook wel pret{rerapie genoemd zicht krijgn op de relatie tussen zijn psychisch
(dis)hrnctioneren en de kans dat hij in de toekomst ten gevolge daarvan in herhahng
zal vervalleu.
Doelstelling van de behandeling

Sarncnvattende orruclrrijving:
Psychothcrnpie vindt plants binnen hct knder van cerr reelzs vnn ~Tesprekkert, waarbij door de
hehartdelaar stcmnrir~qcra, cognities, gedragingen en houdirrgen van een persoon doelbeunrst beïnvloerl rr~orden, dnor
-

tle t{rerapeutische relntie oy methodische unjze te vestiqen, te stnrctureren en te hanteren;
psychotherapcutische methorlen systenratisch toe te pnssen;

-

vnnuit een oy de sinratic en de Aoelstellingcn van de behandclin~ toe~espitste attitude te
werkcn.'"`'

Disrnssic:

De conmussie behandehng in detentie heett zich bij de werkwijze bepaald tot het
benoemen van een aantal eatra voorwaarden. Er dieut van uitgegaan te worden dat de
binnen het kader van de samenvatter:de ornschrijving genoemde ketunerken onverkort op
de psychotherapie in detentiesituaties van toepassing zijn. De door de conunissie
genoemde extra voorwaarden zijn daannede ruet in strijd, maar fornnrleren extra, deels
contextuele randvooru~aarden die voor het uitvoeren van psychotherapie in detentie
noodzakelijk zijn. De contevtuele randvoorwaarden waarborgen dat psychotherapie in
detentie niet een geïsoleerde activíteit betreft, maar dat de continuïteit van de behandeling gerealiseerd blijtt, ondanlcs het gegeven dat de situatie van de gedetineerde
zowel tijderu de detentie als in de overgang naar de situatie in de vrije rnaatschappij aan
allerlei veranderingen onderhevig is.
De voorwaarden met betrekking tot c~uetïr:ding en ona.f)tankelij{ze indicatiestelling hebben
als doel om te waarborgen dat ook díe gedetineerden die niet door klachten of wan-
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gedrag de aandacht op zich vestigen, voor een psychotherapeutische behandeling in
beeld kuruien komen.

Aparte aandacht verdient de aanbeveling orn de behandelactiviteiten door nvddel van
morlitorirtg en Evnllrntie wetenschappelijk te begeleiden. Dit is rnet nanie van belang
omdat in Nederland vrijwel uitsluitend ervaring opgedaan is met psychotherapeutische
behandeling vanuit een (cogtvtiet} gedragstherapeutische optiek. Zowel in Engeland
als in Duitsland wordt reeds jarenlang psychotherapie bimlen detentie vanuit het
psychoanalytisch referentiekader gepraktiseerd. Het zou van belang zijn om ook in
Nederland psychotherapie in detentie vanuit verschillende retèrentiekaders te laten
plaaGSVinden en deze activiteiten door middel van rnonitorir~~~ en c7~allcatie voor wetenschappelijk onderzoek toegarikelijk te maken.
Aard van de toe te passen methoden

Snrrler~rvnttcndc omsihrijvin~:
Dc birrncn ket kader van ysychnthernyie toe te pnssen mct{IO~lerl
-,:ijrl gendu op de vernrlderirz,;r van getlrn~~ (cogrrities, ~~ectcrr en overtc ~crlrn~~íngerl) en zijn
gebnseerd op de psycllonrrnlytisclte tlleoric, de leertheoric, de experiërltirle tkeorre oF de systeerrltheorie;
- rvorden op ~ich:elf etllof irI conlbinatie rnet arldere vonnen van be{Inndclir~q toE,qcpast;
- vonnen een onderdeel van de deskundi~~heirlsgebieclen van de klinisch psycdloloog en de
ysychiater;
- rvorrlen geselecteer~l op basis vcin aitena tvaarbij e~cierrry, doelnlati~heír! en e~ectir~iteit
ncHtin~~everld zijn.
De conu~ussie behandeling in deteutie doet ten aanzien van binnen de detentiesituatie
toe te passen methoden een aanta] aanbevelingen die nadere nuancering behoeven.~"'
Aarlbcwefirig van de cornlrlissie:
De progrnmrna's I~' ~ijrr geGnseerrl op ceri c~yliáet, ernpirisch gc~~rorrd vernaderirigsmodel.
Discr Issic:
Het rigoureus volgen van deze aanbeveling maakt psychotherapie in detentie bij
voorbaat onmogelijk. Er kan birulen het kader van psychotherapeutische niethoden
niet gesproken worden van een enlpirisc{i ,~~t~rond ver{zlaringsn2odel. Van geen der binnen
de psychotherapie in algemene zin gangbare verklarinl,~smodellen (esperiëntieel,
psychoanalytisch, cognitiet-gedragstherapeutisch en systeerntheoretisch) kan gezegd
worden dat deze empirisch gegrond zijn. Ten aanzien van cog~rvtiet-gedra~~stherapeutische behandelingen kan gesteld worden dat deze zich, meer dan behandelingen
vanuit de andere hoofdstromen, in eruge empirische ondersteuning mogen verheugen.
Daamlede kan evenwel niet gesteld worden dat dit een enipirische ondersteuning aan
het (leenheoretisch) verklaringsulodel verschaft. Door de aanbeveling niet als een
voorwaarde maar als een intenticverklaring tc hertónnuleren, wordt ruunte geboden

~ ~del„ E,~,. ~~-t3.
bedocld ~~zirdt m~Lhodcn en technirk,~n.
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voor noodzakelijke verdere ontwikkeling en ernpirisch onderzoek. Een dergelijke
hettónnulering zou als volgt kunnen luiden:
Pro~~rarnma's ríicncn zotlamg op~ezct crr uit~~cvoerd te worrlcrt dat crnpinsdte heovrdelin~ van
de c~jcctivitcit daarvan mogelijli is.
,~lartbcn~elin~~ van dc corurnissic:
De inFtond vnn rle prq~~ramma's is af~estemd op hij de indicatiestrllin~ vast~Testcldc rnmino~jene
tekorten bij dc delin~Fncnt.
Disrussic':

Deze aanbeveling },nat voorbij aan de `dubbele doelstelling' van psychotherapie in
detentie het neerl én het risk cupcct. Bij sonuauge gedetineerden zal het risk aspect inderdaad de boventoon voeren en zullen 'crinrinogene tàctoren' een belangrijk onderdeel
van de indicatiestelling vonnen. Bij gedetineerden waarbij de therapie uitsluitend op
basis van het rreeri ~upect geïndiceerd wordt, spelen de criminogene tekorten in ieder
geval geen doorslaggevende rol bij de indicatiestellulg. Dit leidt tot onderstaande herfornnrlering:
Bij bchanddingen rvnarhij het risk cupect op dc voorgrond staat dicnt de inhoud van {ut
prnt~ranuna op de cnrnino~ene tekorterr hij r1e clelinquc~nt af~~esrernrl te rvnrrlerr.
.9anbevclir:~~ van dc comrnissic:
De pr~i~rnmma's zijngericht op vnardigheden (cognitie cngedraq)
Discussic:
De convnissie suggereert met deze aanbeveling dat de pros,Tranuna's zich zoucien
dienen te beperken tot een tweetal psychische fimcties, narnelijk cognitie en gedrag.
Deze aanbevehng is wellich[ ingegeven doordat de resulraaten van de cognitieve gedragstherapie tot op heden in vergelijking met andere retèrentiekaders de meeste
enipirlsche steun hebben ondervonden. Dat neernt niet weg dat ook andere psychische
timcties (emoáes, geheugen, geweten, waameming, verdring~ng, bewustwording)
focus van psychotherapeutische interventie zijn. Het is v~ul belang om ook binnen de
detentiesetting deze mogehjkheden te blijven exploreren en deze activiteiten door
middel van wetenschappelijk onderzoek te volgen en te evalueren. Alleen dan wordt
gewaarborgd dat psychotherapie in algemene zin en psychotherapie in detentie zich
kan blijven ontsvikkelen.
Wie komen voor psychotherapie in aanmerking?
Samenvattendc omschrijving:

f~ersoncn kunnen zowel indivídueel als in systeernverbcmd voor psyc{rotherapic in aanmerkirl~
kornen als a) aannemchjk is dat gcdreiqsveranrlerins,~en kunrten leiden tut vnrler 1. genoemde
5 i3
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doelstclliniten; b) gcbleken is dat deïe veranderingen niet op rrunder irtgnjpenric o~ andcrslin~
e~~ctieve unjzc te beu~erkstclli~~er: zijn; c) de dicnt expliciet instemt rnet de versdrillerrcir ~u~ecten
van lrct bc{rnndelin~snanbod. "'
Binnen het kader van het door de 'Conunissie behandeling in detentie voorgestelde
beleidskader' wordt een aantal doel~roepen onderscheiden. Voor wat betrett settingen
beperkt zij zich impliciet tot de individuele setting. Binnen het kader van de hierboven
aangehaalde samenvattende omschrijving wordt nadnrkkelijk de systeemsetting ~enoernd. Gelet op het gegeven dat de maatschappelijke inbedding van een persoon een
belan~r-ijke factor bij de mate van delictgevaarlijkheid vonnt'", is aaruiemelijk dat ook
in sonmlige gevallen de indicatie voor een systeenibenadering oppomntn is. Ook het
onder b) gestelde is bitmen de detentiesinratie van toepassing. Confonn het uityan~~spunt van stcpped cnre dat binnen de Geestelijke Gezondheidszorg in toenernende mate
richtinggeveud voor het therapeutisch handelen is, zal steeds beoordeeld dienen te
worden of de door een psychotherapeutische behandeling beoogde resultaten niet op
nrirrder íns,~rijpcnde of nnderszins effectier~e rvijze bewerkstelligd kunnen worden. Eerder
w-erd al aangegeven dat bij een psychotherapeutische behandeling - ook in detentiesituaties - van een volledige en expliciete vrijwilligheid van de kant van de gedetineerde
uitge~aan wordt.
Typering van de behandelaars
Sanrenvnttenrie vmschrijving:

PsycMothernpie worrftgegeven door ccn deskunrli~~e, rlie in I7et kader van de tvet BlGgcrc~~istrccrcf
is als hsychotherapeut (nrt. 3) dan wel als klinisch psyckoloog cf psydrinter (nrt. 14). De belrnnrlelnnr is gelrvrrrlen zich nan de diënt en nndere belarr~~hehbenden cvnforrn ti{'n BIG re~istrntie(s)
tc Firesentcrcn. I~nnnf de ini.verkingtreding vnn cle rvet BIG is het voeren vnrr cle krvnli rcntic
psyclrothernpeut voorbelronrlen aan explíciet n(s zodani~gereqistreerden.
Deze omschrijving is confoml het door de conulussie behandeling in detentie gestelde.
Een en ander betekent dat een itu-ichtingspsycholoog alleen dan bevoegd is een psychotherapeutische behandeling uit te voeren als hij binnen het kader van de wet BIG
als klinisch psycholoog, psychiater dan wel psychotherapeut geregistreerd is. De
bevoegdheid van de GZz psycholoog is beperkt tot het toepassen van psychotherapeutische deeltechnieken.
Professionele richtlijnen en standaarden

Snnrenvnttendc ornsdtrijvirrg:
1) Het ysychotkerapeutisch handelert vindt plaats binnen en wordt getvetst nan de volgende
rvettelijke knrlcrs:
- Wet op tle C'~eneeskundr~e Behnndelings-Overeenkvnut (WGBO)
- Kivnliteitsu~et zorgirrstellingen
- 1~'ct klachtrecht diërttcn ,~orgscctor.
- t~L'et op rle Beroepen Individucle Gezondheidszorg (BIG)
~ "- idem pag. 29.
~-~ zie ook De Haas 1997.
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2) De binnen het kader van psychotherapíe toe te passen methoden
- tvordert ornschreven binnen de, bij wet op de BIG behorende ArnvB, uwrden doelbercn~st
crr deskundis toc~epcut en tiijn tuetensdrnppelijk ncrantlvoord, dnt unl ~e~~en u~aar ntogelijk evideruc cn minimaal coruensus bnsed.
- rvorden toegepast nadnt aJ de beltandelaar zid~ ervan hee~t verr;~ettnst welke psychische
stovrrtis aantve~ts is; b) {tíj de etiolo~ie heeft ingeschat; c) de rnethode heefi gekozen die
oppvrtuun is vvvr de betrokken cliént, nrede in overu~e~~inggenornen de nlo~7elijkheden vart
de cliënt om therapie te volycn.
3) De behandelaar verbindt ~ích ann de vcrantwoordelijkheden en takert volgens de re~els vart
het beroep, respectievelijk vol~ens de np hem of haar van toepcusing z~nde gedragscode casu
quo hct tuchtrccht.
De hierboven genoernde wettelijke kaders met betrekking tot psychotherapie in algemene zin zijn ook bepalend voor psychotherapie in detentie. Binnen de detentiesituatie is daarenboven ook de penitentiaire begnnselenwet kadetstellend.
7.2.1

Bespreking van de kernthema's aan de hand van
buitenlandse publicaties

In bovensrrlande paragraaf werd psychotherapie in detentie besproken aan de hand van
een aantal kernthema's met betrekking tot psychotherapie in algemene zin. Deze paragraaf vom~t het resultaat van onderzoek naar opvattingen ten aanzien van een aantal
van deze kemthema's in detentiesituaties binnen voor de Nederlandse detentiesituatie
relevante buitenlanden.
Het is binnen Nederland gebnrikelijk om ons wat betreft penitentiaire ornstaudigheden met narne te laten inspireren door landen waar de ambities betreffende de
tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen vergelijkbaar zijn rnet die in Nederland.
Het gaat daarbij bij de Engelstalige landen niet name orn Engeland, Canada en sommige staten van de VS. Bij de Duitstalige landen gaat het om Duitsland, Oostenrijk en
Z~s~itserland. Het onderzoek naar de buiter~landse literatuur over psychotherapie in
detentie en gesprekken met personen van wie op basis van hun werkzaamlreden en
positie aannemelijk is dat zij op de hoogte zijn van de sintatie aldaar, maakte duidelijk
dat ook in de `relevante buitenlanden' psychotherapie geen vaste geïntegreerde positie
binnen het totale justitiebeleid iruieemt. De mate waarin en de wijze waarop psychotherapie binnen de vetschillende justitiële instellingen gepraktiseerd wordt, hangt sterk
af van de voorkeuren van de iruichtingsdirecties en die van de ten behoeve van de
geestelijke gezondheidszorg van gedetineerden werkzame, fiuictionarissen. Met andere
woorden: de mate waarin gedetineerden toegang tot psychotherapeutische voorzieningen hebben verschilt van inrichting tot inrichting, en ook ten aanzien van de
vonn van psychotherapie en de wijze waarin een en ander ingebed is in de totaliteit
van het uirichtingsbestuur, is geen sprake vau een centraal gesnrurd dan wel geregtrleerd beleid. Binnen sonuiiige iru-ichtingen hebben psychotherapeuten zich een meer
of nunder vaste plaats weten te verw-erven, birulen andere inrichtingen is dat veel nunder of in het geheel ruet het geval.~'} De beschrijvin~~ van de positie van psychotherapie in gevangenissen en huizen van bewaring in de voor Nederland relevante
Uuiter~landen is dan ook noodzrakelijkerwijs algemeen en beschouwend, en kan ruet
bogen op statistische gegevens. Evenals in de vorige paragraaf zullen de opvattingen in
het buitenland besproken worden ten aanzien van: a) Doelstc(ling van de behar:dclir:q; b)
na Twnim 1c3c36, p. ]5.
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Wer{zrrnj~c; c) Aard van de toe te p~assen rrret{roderr; d) Wie komen voor psychothfwnpie in
nnrrrnerkint~ en e) Typerin~ vnn de beroaps{aeocfenaar.
Doelstelling van de behandeling

In de internationale literattnrr is er eenduidigheid over de opvatting dat het veranderen
van het -elf~onir~~t of de persoonlrJk{reirí.istnrctnnr geen dc~ielstelling van behandeling in
detentie kan zijn.t'' Therapiedoelstellingen dienen met name gericht te zijn op 6et
beperkenweniunderen van de làctoren die bij de delictgevaarlijkheid een rol spelen.~'`'
Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het leren beteugelen van woede en ergeniis en het
veranderen van een a-socía{e instelling of derilcschema's. Andere genoenlde doelstellingen betrefken het opbouwen van relaties met niet-criininele personen, het
ontwikkelen van ulee empathisch vemiogen ten aanzien van slachtoffers en andere
personen, het aar~leren van pro-soánle vnarc!{,;~herlen en het tegengaan van verslaving aan
dnr~ en alcohol.t'' llaamaast worden, binnen het kader van de psychotherapie,
doelen op het gebied van de resocialisatie nagestreefd: bij jeugdigen het motiveren
voor het volgen van een geschikte opleiding, bij volwasseuen het realistisch iruchatten
van hun tnogelijkheden op het gebied van werk en inlcomen.~'~
Ten aanzien van de doelstelling van de behandeling van seksueel-delinquenten is er
sinds de jaren zestig en zeventig een verschuiving opgetreden van het po~en hun
seksuele fantasieën en behoeften te veranderen, naar het nemen van verantwoordelijkheid voor hun daden. Onderdeel van deze behandeling vomit het ontwikkelen
van `slachtofferenlpathie': het aanleren van aandacht eu begrip voor de gevoelens van
het slachtot~èr, waardoor de delinquent ervoor tentg zal schrikken opnieuw seksueel
gewelddadig gedrag te ontplooien. Voorts hebben deze behandelitigen tot doel het
irilevinf,~svennogen van dadets voor de gevolgen van hun daden voor de slachtof~ers te
verbeteren. t'"

Bulten wijst erop dat de resultaten van de behandelinterventies bepaald niet eenduidig
zijn. Onderzoeken ketmen methodologische beperkingen zoals het ontbreken van
controle~,rroepen. Daamaast zijn zij onderling slechts in beperkte uiate verl;elijkbaar
otndat doelstellingen, organisatie, inhoud, intetuiteit en de defiuitie VaTl succes verschillen vertonen. t ~„
Werkwijze
Vrij algerneen wordt aangenomen dat de psychotherapie ten behoeve van gcdetincerden met narne een gesprekstherapeutisch karakter dient te hebben.'`~' De centrale taak
van de psychotherapie ten behoeve van gedetineerden worcit wel omschreven als het
pogen om samen met de cliënt zowel intellecnreel als etnotioneel de totale situatie
rond het delict te be~-ijpen.ts'- Dit neemt niet weg dat binnen het kader van de
gesprekstherapeutische situatie in toenemende tnate col,~riitief gedragsthenpeutische
techiueken worden toegepast. Toch zijn verschillende auteurs op basis van internatiot'~ Miiller-Isbemer c.s. 1998, p. 57.
t~b Cordess c~ Cos 1996, p. 3.

r~~ L~sel 1999 pp. 16-17, Polaschek 21N13.
ns Tornan 1999 p. 14.
179 Marshall cX Serr~n ?1~2.
16~ Bulten e.a. 21N)l, p. 3p5.
tHt Gwui 1996 p. ~~ii.
t~z Cordess ~ Cox 1996, p. 3.
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naal literatuuronderzoek ' voorzichtig positieF. Bulten verwijst in dat verband naar
onderzoek door Iledondo e.a.'~" die als resultaat van behandelinterventies ~vijst op een
recidivereductie van 1?'~,.
Aard van de toe te passen methoden

De binnen de psychotherapie in detentie toe te passen methoden zijn binnen het kader
van de intemationale literattrur tenr~ te voeren op psychodynanusche en (cognitiet}
gedral,~stherapeutische theoneën.'"; Sonuiril;e auteurs nemen daarbij een positie in
waarbij ze `het andere kamp' diskwalificeren. `Hoc vaker therapenten te~~en rleze re~Jels'~'
zor:rli~rcn, (...) rtannnatc zc zelf ncticver zijn en rncc~r van oefcnirf~en, rontines, spelelerrterttcn,
nctiviteiten en zefvnthnl(ingen geGntik rnakert, tles te verder zijn zij vnn de kl~usieke psycltvtherapic vena~ijdc7d, dcs te rrteer kontt hnn behanddin~ over nls ccn cnnusenrents- ert bezi~rheids, i~c,

thE~rnpie-nchtiq prv~ranrntn.
Andere theoretici kiezen een meer eclectisch~integratief
gezichctipunt, waarbíj ervan uitgegaan wordt dat beide theoretische retérentiekaders
naast elkaar hun waarde kunnen bewijzen.'"' In het Verenigd Koninkrijk worden ook
de zo~enaamde crcntive nrt dtcrnpies die activiteiten op het gebied van de beeldende
kunst, drama, daru en muziek kunnen ornvatten tot het domein van de forensische
psychotherapie.' ``"

Waar in Europa (Duitsland, Engeland) de psychor~ynamische therapieën ten behoeve van
delinquenten doorl,,aans uit de Frendiannse school voortkomen'```', zijn de birrnen het
kader van individuele psychodynamische therapie toegepaste nrethoden gebaseerd op
de Adlerinanse school. Het gaat hier om een proces~Jerichte benadering die een viertal stadia
kent en waarvoor een chronologische verschuiving op het continuiim vohren ert inverttnrisercn versus irtfonneren en sntrert kennrerkend is.'`"' De eerste twee st~idia hebben
betrekkin~ op het opbouwen van de therapeutische relatie''" en een onderzoeksproces
waarbij de therapeut zich verdiept in de levensstijl en persoorilijkheidstrekken van de
dader.'''' In het derde stadium staat het geven van inzicht op de voorgrond. Het gaat
hierbij onder andere om inzicht in `slachtotFerschap', wat het betekent om slachtotFer
van een (geweld)delict te zijn, inzicht in venvrongen denkbeelden, en r-isicofactoren. ~"' Het vierde stadiurn in de behandeling wordt aangeduid door nuddel van de
ternr rcoricntntior: of nctivn stage. In dit stadium worden de in het derde stadium verworven iuzichten omgezet in actie. De dader dient er daadwerkelijk blijk van te geven dat
hij wat betrett gevoelens denkbeelden en gedral; veranderíngen heett ondergaan. Het
l;aat daarbij zowel om empathie voor de slachtoffers, als vaardi~heden om niet
opnieuw in cyclische processen die tot het plegen van dehcten aanleiding zijn, verzeild
te raken.'"~
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Redondo e.a. 1999.
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Bedoeld worden de regek va,i de klassieke psychoanalytische en Rogeriaanse gesprekstherapieën.
Toman 1999. p. 1?.

Lí~sel 1 ~I99, p. 17.
Cox 1~K)G. PP. 543-572.
Cordess L~ Cox 1~Jc)(~; Reinfi-ied 19c~3.
Carich, Newbauer t?r Stone 2lk)1, p. 12.
Blanthard 1995.
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Carich. Newbauer ~ Stone 201)1, pp. 12-13.
Caldei 1999.
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Naast de psychodynanusche invalshoek is er, zoals hierboven aangegeven, in de
afgelopen jaren ten aanzien van de psychotheripie in detentie, met name vanuit de
Verenigde Staten, een toenemende belan~~telling voor binnen de co~~rritieve en grdr~i~~sthernpic ontwikkelde methoden. Deze zijn er met narne op gericht orn delinquenten te
'leren' verant~voordelijkheid voor hun daden te nemen en hun neiging om de gevolyen van hun activiteiten te bagatelliseren, tenrg te dringen.'`'' Daamaast zijn ai~nitie~f
gerlrn~~sthera~ierrtisc{ic interventies gericht op het verbeteren van vernchillende sociale
vaardigheden '`'~ en worden methoden op het aebied van de co~iitieve herstnicnrrering toegepast. ` 7,crlerrilclirrqucrrten lererr binnerr d~u karlcr ro~irritieve vertekerririt~err óij tidr-clf
fC i(ÍEr1(1flCfYCI1, Lilt fC (~t7~~Cfl ~il tf VeYV[1Y7~~fR lÍUOY OVE'YINItTIN~~fit [~IC .)C~iSrlff~ ~~C'LI~C~C~C~tl[~1~~ ~~P(ÍYII~~

rriet onrlerstcru:cn'.'`" Én zoals hierboven werd aan~egeven zijn deze methoden ook
gericht op het vergroten van het ernpothi~di vemr~E~err van delinquenten.
In de afgelopen jaren is n~en zich tot slot, zowel in Nederland als in de Verenigde
Staten in toenemende mate gaan richten op het verschatièn van inzicht aan delinqueuten in het leren herkeruren van t~ctoren die bij een individuele dader het risico
van tenitwal vergroten.'`'" Afgaande op onderzoeksresultrlten lijken deze ~~~E~rririe~gerlrci~~srrratige methoden de beste resultaten in tennen van ven~undering van recidiver ~,"
risico op te leveren.
Wie komen voor psychotherapie in detentie in aanmerking?

Biruien zowel de Engels- als de Duitstalige literatuur worden met name daders van
seksuele en andere geweldsnusdrijven opgevoerd als ~egadi~den voor psychotherapie
in detentie. Gedetineerden die uitsluitend zichzelf tot last zijn worden nauwelijks
genoenid.
Typering van de beroepsbeoefenaar
In tegenstelling tot de Nederlandse situatie, waarbinnen de positie van de psychotherapeut biruien het kader van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
geregeld is, wordt in de `relevante buitenlanden' de registratie van psychotherapeuten
overgelaten aan de verschillende, elkaar deels beconcun-erende, beroepsveretugingen
overgelaten. Zowel in de Duits- als in de Engelstalige landen vonnt de opleiding tot
psychotherapeut het vervolg op een andere beroepsopleiding die kan variëren van
beroepen op HBO-ruveau als verpleegkundige, maatschappelijk werker of sociotherapeut, tot acadeniisch gevonnden als psychologen, pedagogen, artsen, theologen
en juristen.

~ys
~`'~
~`'~
~y~
19`'

Marshall Se Serran 21~x).
Carich tk Stone2(XII.
Veeu 8c De Ruiter 21N15.
LUe Haas 19~J3, 1~)7; Carich óc Sto~ie 3(x)1; Polaschek 3f103.
Bulten e.a. 2UU1 p. 3U6.
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Hoofdstuk 8
Het 4-factorenmodel als multiconceptueel
en integratief ordeningsprincipe voor de
analyse en psychotherapeutische behandeling
van delictgevaarlijkheid
8.1

Inleiding

'[~eel antercrs bemar{nckkcn, zij {iet de ééra rnccr rlnii de an~{cr, dat de {iehandc{ii~~r varr
rk~lictqevaar ecn rrni{ticonccptne{e analyse in c~en ntnltirnethorliscke inte~~rnticve benarlerirrt~
~~ractQt' ~ou
In de afgelopen decemua hebben zich ten aanzien van forensische psychotherapie twee
belangrijke onrtvikkelingen voorgedaan. Men is delictgevaarlijkheid gaan zien als de
resultante van interactie van persoon{ij~le, sitiiationele, socíale en niaatschappelijke tàctoren in
plaats van het resultaat van eeu scheefgegroeide persoonlijkheicl. Deze factoren dienen
dan ook bij de dia~,mostische beoordeling van delictgevaarlijkheid betrokken en gewogen te worden. Zoals hierboven aangegeven wordt dit proces aangeduid met de teml
rnu{ticonce~ttuele annlyse.'"~ Bij niu{ticoncepnca{iteit gaat men ervan uit dat een verschijnsel
te comples is om vanuit één model beschreven en begrepen te kurmen worden.
Multicorrceptnnliteit impliceert dan ook dat er meerdere, soms zelís aan elkaar strijdige
concepten tegelijkertijd gebnrikt worden.'"~ Parallel aan bovenstaande ontwikkeling is
men bij de ps}~chot{rerapeiatisrke be{tancie{in,~ van delictgevaarlijkheid tot het inzicht
gekomen dat deze een rnn{tirnethndisc{ie '"j benadering vraagt waarin de verschillende
psychotherapeutische referentiekaders geintegreerd dienen te worden.'"'

Auteur dezes stelt zich op het standpunt dat het, zowel voor de multiconceparele
analyse van delictgevaarlijkheid als voor de multimethodische en integr-atieve behandeling daarvan, gewenst is om over een rneta-rnode{ te kunnen beschikken om rnet
behulp daarvan de samenhang en onderlinge relaties van de verschillende modellen en
reterentiekaders inzichtelijk te kumren maken. Een model dat in de praktijk lijkt te
voldoen zou voorts op temrijn de basis kunnen von~ien voor het ontwerp van theorieën over diagnostiek en behandeling, waanrit tálsiheerbare hypotheses afgeleid
kunnen worden.
[n een, in opdracht van het Ministetie van VWS door het Trimbosinstinrut uitgevoerd
onderzoek wordt vastgesteld dat het door de auteur in 1993 in de Dr. S. van Mesdagkliniek geïntroduceerde 4-fzctorenmodel in de torensische praktijk veel gebniikt wordt
bij het analyseren van de oorzaken van gepleegde delicten en duidelijke aanknopings'-~'
'-c'~
'-o'
'-~'
'-~'~

Que A Groen 1997, p. L3.
idem.
De Caluwé, Que 8t Vemiaak 21N11, p. 39.
Nlillon 1996.
Que !~ Groen 1997, 13?.
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punten voor behandeling biedt."" En ook uit andere tèiten blijkt dat het 4-factorenmodel zijn plaats binnen de forensische psychiatrie heett ingenomen: Een nveetal tbs
klirveken hanteett het model als uitgangspunt voor hun diat,niostiek- en behandelinl,nbeleid.""' Voorts wordt het nadnrkkelijk in een aantal beleidsnota's van het Ministene
van f ustitie"", in een recente nota van de Inspectie voor de Gezondheidszorg"'" en in
een brief van de Minister aan de Tweede Kamer genoemd.'"~ Tot slot is het model
ook binnen het kader van de Algemene Geestelijke Gezondheidszorg genoemd als
ordenin},~sprincipe bij de eclectische behandeling van borderline patiënten.'~"
Het ge~even dat het 4-tàctorenmodel vanaf zijn introductie in 1993 kennelijk aanknopint,~spunten biedt om ordening aan te brengen in de veelheid van variabelen die
bij de dia:,rrlostiek en behandeling van personen met complexe problematiek een rol
spelen maakt aannemelijk dat het zinvol is dit model ook op zijn wetenschappelijke
merites te onderzoeken. Vanuit het adagium tkeorie voltJt prnktij{r hjkt het zinvol om
binnen het kader van deze disserTatie de volgende stappen uit te ~verken:
1.

2.
3.
4.
~.

Het realiseren van een geacttraliseerde en op psychotherapie in detentie toegespitste
beschrijvuig van het ~l-tàctoremnodel. Vertrekpunt vornit daarbij de eerste presentatie van het rrrodel door auteur dezes in 1994. Het betrof een inten~e publicatie
binnen de Dr. S. van Mesdagkliruek.'" In de presentatie in dit hoofdstuk zijn
aanpassingen en toevoegingen geïntegreerd op basis van tussentijdse publicaties
over het model, waarvan enkele in het buitenland.''' De laatste publicaties waarvan
in dit verband gebruikgemaakt is, betreft toepassing van het -1-táctorerunodel op
forensische psychotherapie casu quo psychotherapie in forensische setting.'''
Het ~;even van een indnrk van de plaats die het 4-tàctorenmodel binnen de
forensische psychiatrie seden de introductie daarvan in ?(1(13 is gaan innemen.
Het onderzoeken van de mogelijlcheden varl het 4-tàctorenmodel om als Illetnrrlorlcl
voor p.rychotherapie-integratie te kunnen fungeren.
Het fomiuleren en toelichten van enkele stellingen met betrekking tot de toepassin~nmogelijkheden van het model
Het doen van enkele aanbevelingen voor verdere toepassing en onderzoek.

8.2

Het 4-factorenmodel

8.2.1

Cultuurverandering als aanleiding

Toen de auteur in 1992 als algemeen directeur zijn intrec deed in de Dr. S. van
Mesdagkliniek stelde hij vast dat, hoewel de kliruek ot~icieel vanuit een psychoanalytisch gezichtsptmt opereerde'' ` en persoonlijkheidsverandering de centrale doelstelling
~o; Van de Klippe ~ Van Ginneken 31riN1, p. ?I1.

~u„ website mesdagkliniek: http:~~www.mesdagkliniek.nl~indea:.php~id-137t3:
website de lneren: http:~~ws~tiv.demeren.nl~indez.php~StyleSheet-lcXLink-DMM-Loader.php`Y~
3FDOCUMENTID"~o3Do~o7B6aG66RSbe i 64d17aSd9712d9bc235ca-~~~7D.
Mi~usterie varr)tutit7e 1~)`)9; Mitusterie van jusátie 311(1-4.
Inspecrie voor de Gezondheidswrg 20114 p. 31.
Ministerie van Juscitie 31N1-~.
Hurnmelen, De Haas t~ Spinhoven 2Ol)2.
De H.ias 1993.

De Haas l cJ`3S, 19c)R.
lle Haas 2o1)3b.
Van Made 1995.
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van de behandeling vomide, zich in de voorgaande jaren een aanrcrl ontsvil:kelingen
voorgedaan had waardoor de vlag de lading niet meer dekte. Deze ontwikkelingen
vorniden een onderdeel van een cultuurverandering die zijn beginpunt in 1~)138 had. [n
dat jaar werd een 22 jarige vrouw door een terbeschikkiJiggestelde niet onbegeleid
verlof verkracht en gedood. Achteraf blijkt dit voor de kliniek het st~irtpunt van een
geleidelijke ombuig~ing van het toen vigerende behandehngsbeleid te zijn geweest.
Traditioneel stond binnen het behandeling~sbeleid van de kliniek de verandering van
de persoonlijkheid centraal. De psychoanalytische behandeling had tot doel de persoonlijkheid in positieve zin te veranderen.'~' Er werd van uitgegaan dat persoonlijkheidsgroei zou leiden tot vemiinder-ing van delictgevaarlijkheid.
De gewelddadige dood van de vrouw leidde tot een heroriëntatie van het verplet,~ing~sen behandelin~~sbeleid. Het terugdringen van de delictgevaarlijkheid ging de verandering van de persoonlijkheid als exclusief behandeldoel vervangen. Het gepleegde
delict gold daarbij .rls L.r~itrnotiv. Door middel vau nauwkeurige analyse van de psychosociale omstandigheden ten tijde van de delicten (het zogeuaamde delictscerrnrio) ontstoud het inzicht dat, voor het be~-ijpen van de delictgevaarlijkheid van een individu,
naast diens persoonlijkheid ook andere t~ictoren in beschouwing genomen moeten
worden zoals de psychosoci~ile situatie waarin de persoon verkeerde toen hij zijn
delicten pleegde, zijn maatschappelijke inbedding en de vaardigheden waarover hij
beschikt.
Voorts hadden naast het psydronrtalytisdi referentiekader ook theorieën en methodieken
vanuit andere psychotherapeutische referentiekaders bimien de kliniek hun intrede gedaan en kon vastgesteld worden dat in de voorgaande jaren de aanzet tot een multidisciplinaire praktijk tot ontwikkeling gekomen was. De hiërarchie tussen enerzijds de
l~elrnndelnars (psychiaters, psychologen en psychotherapeuten) en diegenen die werkten
aan de bchmrrlelirr~sonderstertr~irig (werkrneesters, sociotherapeuten, onderwijzers, maatschappelijk werkers) had nun of ineer plaatsgemaakt voor meer horizontale verhoudingen, waarbij de verschillende disciplines vanuit eigen deskundigheid en verantwoordelijkheid hun bijdrage aan het tenrgdringen van de delictgevaarlijkheid trachtten
te leveren.
Met de introducáe van het 4-tàctorerunodel binnen de Dr. S. van Mesdagkliruek beoogde de autelrr een bijdrage te leveren tot de mogelijkheden de delictgevaarlijkheid
van een individu op een gewogen wijze aan verschillende detcmlinanten (persoonlijkheid, situatieve gegevenheden, maatschappelijke inbedduig en vaardigheden) toe te
rekenen en vervolgerts handvatten te bieden om verschillende behandelingsmogelijkheden op een geïntegreerde wijze toe te passen.
Eind 1993 werd de gewijzigde visie op verpleging en behandeling aan het Ministerie
van Justitie als beleidsvoomemen voorgelegd en werden met betrekking tot het
verplegings- en behandelinl,~sbeleid o.m. de volgende uitgangspunten fonneel vastgesteld.'' `'
-

Doel van behandeling vonnt het wegmemen, of althans in belangrijke mate
venninderen, van de kans dat patiënten zullen recidiveren ten aanzien van de
delicten waarvoor de tbs-maatregel is opgelegd.

'~s Miiusterie va~i Jusriáe 1~2; Leeuwestein 1994.
'i~ De Haas 1993.
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Het delict en de delict~evaarlijkheid staan centraal in de behandeling.
Delict en delict~evaarlijkheid worden geïnventariseerd aan de hand van ~
tàctoren: persnonlijklreid ~ psychintrisch toestar[rlsbeeld, situationele gc~~er~enlrerlerr,
rrtaatsd[appelijke inbedclír~~ en vaard['ghedert. Deze factoren vornaen de bouwstenen
van het ~l-Càctvrenmodcl.
Het -F-tàctorenniodel vonnt aldus een basis voor de behandeldia~~nostiek, de
voorlopi~e behandel~~isie en de vast te stellen behandelpla[uien.
Uitgingspunten ve~le~ngs- en behandelingsbeleid de S. van Mesdagklirriek 1993

Het stczndpunt dat de kliniek zich primair op persoonlijkheidsveranderin~ richt, werd
met de vaststelling van deze uitgangspunten aldtu fornieel verlaten en vervangen door
het standpunt dat de dehctgevaarlijkheid het centrale focus van het verple~,~ings- en
behandelingsbeleid vornTt.
Hieronder wordt de actt[ele webpagina weergegeven waarn~ee de llr. S. van Mesdagkliniek vaiidaag de dag het 4-tàctoremiTOdel als onderdeel van de visie op behandeling
op intemet presenteert'''
Viert~ctoren model
Het viertàctorenrnodel wordt gebn[ikt om te analyseren welke factoren tot dehctgevaar van een patiënt kunnen leiden. De vier tàctoren vonnen samen het dehctscenario. Die factoren zijn:

Persoonlijklrcíd cu psydriaMsrh roestarrclsliccld
Aan welke stoonus lijdt de patiënt~ Wat is het psychiatrisch beeld?
Situationelc ge~~cvenherlen
De exteme tàctoren, die invloed hebben gehad op het gedrag van de patiënt
tijdens het plegen van het delict, worden in kaan gebracht. De dehctgevaarlijkheid wordt verklaard vanuit de kenmerken van de specibeke situatie, zoals: een
gebroken gezin, verslaving, in een isolement verkeren, een chaotische omgeving, et cetera.

L'aarcíiqlrcrlcrr
Deze tàctor verklaan dehctgevaarlijkheid vanuit het gebrek aan sociale en
rnaatschappelijke vaardigheden. Iemand heeft bijvoorbeeld nooit geleerd zich
aan te passen of kan zichzelf alleen verdedigen door zich agressief te t;edragen.
-

Maatsihappel~kc inbcAding
De nadnik ligt op het belarn~ van adequate gezirvs- en familiebindingen en
contacten met vrienden en anderen. De sociale structuur van de patiënt in de
maauchappij moet inzicht geven in de delictgevaarlijkheid. Hier wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar opleidingsruveau en camère.

Homepage~De Mesdagkliruek~Visie op behandeling~Vietfa~tore[uiiodel~~"
'-[' http:~~wwsv.mesda~kliruek.rillindes.php?id-1378 (27-11-20Q5 17:52).
'-~~ http:~~ws~v.mesdagkliruek.ril~inde~.php?id-137H.
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8.2.2

Delictgevaarlijkheid als een bio-psycho-sociaal fenomeen

Binnen het kader van de introductie van het ~-tàctorerunodel werd delictgevaarlijkheid als volgn onischreven:'~"
Onder delictgevaarlijkheid verstaan we het risico, dat een individu, als inadequaat
antwoord op een crisissituatie, op geweldd:idige wijze de grenzen van anderen zal
overschrijden.
Onuchnjving delict~evaarlijkheid
Uitgegaan werd van de observatie dat de ontwikkelingsgeschiedenis van forensische
patiënten vrijwe] zonder uitzondering gekerunerkt wordt door emstige tekorten gedurende de eerste levensjaren. Vastgesteld was dat het dikwijls ~ring om het ontbreken
van stabiele volwassenen die zich iers van het kind aantrekken, en slachtot~erschap van
al dan niet seksueel getinte nushandeling gedurende de vroege of latere jeugd. Een
andere observatie was dat niet ieder individu dat verwaarloosd en nusbniikt is, zelf
r{~arlrr wordt. Kemlelijk waren er ook andere tàctoren van belang en kreeg men in
tegenstelling tot de daaraan voorafgaande 711-er en 8()-er jaren, toen bij het onr,staan
van delictgevaarlijkheid vooral aan ps~~chosociale factoren gedacht werd, in toenemende mate oog voor genetische en andere biologische factoren.

De redenering rnet betrekking tot het 4-tàctoremnodel was dat de yersoon{ijkheid (tàctor
1), die zich vanuit dergelijke omstandigheden ontwikkelt, vaak derniate instabiel of
juist star is, dat angsten die in de vroege jeugd zijn ontstaan, ook op latere leeftijd door
sitnationc{e gegcvenheden (factor ?) losgemaakt ktmnen worden. Men kende aan het
delict dan ook een belangrijke (inadequate) tiinctie toe bij het beteugelen van dergelijke anf,~sten. In deze visie is de delictgevaarlijkheid van een persoon dan ook niet
alleen athanlcelijk van de persoorilijkheid van het individu, maar speelt de specifieke
situatie waarin de persoon zich ten tijde van het delict bevindt een essentiële rol,
aihankelijk van het soort gevoelens ea gedachten die de situatie bij betrokkene
oproept.
De derde factor van het 4-tàctorerunodel heeft betrekkuig op het onvoldoende beschikken over essentiële sociale en maatschappelijke vnnrdiL~herlen. Vaardigheden die
kinderen, pubers en jong vohvassenen als het ware "vanzeltsprekend" binnen het
kader van een stabiele gezins- en opvoedingssituatie "meekrijgen" ontbreken bij de
forensische patiënten of zijn in onvoldoende mate geïnte~~reerd iii het totale gedragspatroon. Ook het ontbreken van sociale en maatschappelijke vaardigheden vomit een
belangrijke factor van de delictgevaarlijkheid.
De vierde tàctor van het 4-tàctorenrnodel, die voor de forensische populatie kenmerkend is, wordt gevonnd door het ontbreken van een adequate nrantschapEie{ij{~c irtbeddin~. De mens is een sociaal wezen en om als zodanig te kunnen tunctioneren moet
het individu deel uit kunnen maken van systemen als gezin, tànulie, vrienderilcring of
werksituatie. Het ontbreken daarvan of een gebrekkige maatschappelijke inbedding,
vomit een factor die tot de delictgevaarhjkheid van een individu bijdraagt.

'i'~ De Haas 1~)3.
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De hier aangegeven tàctoren: persoonlijkheid, situationele gegevenheden, maatschappelijke inbedding en vaardigheden vonnen dan ook de elementen van het -i-tàctorervnodel. De theorie achter het 4-tàctoreruilodel gaat uit van de stelling dat delict~evaarlijkheid steeds het resultaat is van de intE~ractie van deze 4 factoren.

persoonlijkheid
8t
situatieve
~ gegevenheden
psychiatrisch
toestandsbeeld

II
maatschappelijke inbedding

E3

II

~~ vaardigheden

het 4-factoremnodel voor delictgevaarlijkheid

Dit leidde tot een bio fisycho-socinle werkhypot{lese "" voor oorzaken van delictgevaarlijkheid, van waantit een delictgevaarlijke patiënt onderzocht, behandeld en beoordeeld
kan worden aan de hand van biolo~~ische, psychísche en sociale tàctoren.
-

biolol,~ische (pre-) dispositie
ernstige tekorten in de ouderlijke zorg
zelf vroeg slachtoffer van (seksueel) geweld

kutulen zowel atzonderlijk als in combinatie leiden tot
-

instabiele of stan-e (as-if} persoonlijkheidsstructuur
situatie-specifieke crisis-gevoeligheid

-

gebrekkige ntaatschappelijke inbedding
gebrekkige vaardigheden

door bovenstaande factoren positief te beïnvloeden wordt een essentiële bijdrage
tot de vernundering van delictgevaarlijkheid gerealiseerd.
De aan het -4-tàctoretwtodel ten groudslag liggende werkhypothese
8.2.3

De 4 factoren nader uitgewerkt

Factor 1: persoonlijkheid 8t psychiatrisch toestandsbeeld
Persoorilijk{leíd

~~~ De Haas 1 y93.
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A1 in de vroege jeugd wordt de basis gelegd voor de persoonlijkheid. Gebeurtenissen
in de eerste levensjaren hebben een zowel in positieve, als in netiaáeve zin bepalende
invloed op de persoor~lijkheid: hoe eerder deze gebeurtenissen plaar,svinden, des te
groter hun invloed. Het gaat daarbij uiteraard in de eerste plaats om de kansen die het
kind krijgt om zich in het contact niet de ouders en verzorgers veilig en geborgen te
weten. Vanuit deze geborgeriheid kuruien mogelijkheden geëtploreerd en grenzen
gezocht en gevonden worden. Onder de tàctor persoonlijklieid vallen dan ook de
gedurende langere tijd waameembare eigenschappen of kernnerken die moeilijk te
veranderen zijn en die in het rnerendeel van de situaáes, w aaán ienrand zich bevindt,
een bepalende invloed hebben.
Voorbeelden van ztilke eigenschappen zijn: star, joviaal, betrouwbaar, gezellig enzovoon. Het gaat daarbij om enigemiate voorspelbare reactiepatronen, die wij bij onszelf
en anderen waar kurmen nemen. Worden het vaste negatieve patronen in de omgang
met anderen, waar rnet name bij eeu venninderde of ontbrekende gewetensfirncáe
anderen last of hinder van ondervinden, dan spreken we van ~ersoonlijk{reirfsstnnrrrissen.
Voorts vallen onder de noemer persoonlijkheid vonnen van inr:c~rlijke drant~, die leiden
tot gedrag dat schadelijke et~ecten op het psychisch en lichamelijk tiuutioneren van
anderen heett (sadisten, verkrachters, brandstichters en dergelijke).
Andere eigenschappen, die we onder de noemer persoonlijkheid brengen zijn bijvoorbeeld het vemiogen tot zeltcontrole, het kwmen verdragen van uitstel van bevredi~ring
et cetera. Binnen het psychoanalytisch retèrentiekader worden deze en andere eigenschappen aangeduid door nuddel van het begrip e~cf mcties.
Psychiatrisck toestaridsbeeld
Onder de noemer psyduntnsch toestandsbecld vallen allereerst de zogenaamde psydiotische
stoomissen als er sprake is van wanen, hallucinaties, bizar en~of ontremd gedrag. Bij
ríissocíatieve toestanden zien we een psychische gesteldheid, waarbij rnen als het ware van
zichzeli vervreemd is en dingen doet, die men in een later stadiurn zelf ruet voor
mogelijk had gehouden.
Naast ontwikkelingspsychologische fenomenen kunnen eigenschappen ook het gevolg
zijn van, al dan niet geneásch bepaalde, biolol,rische afwijkingen. De persoonlijkheid
dient dan ook te worden gezien als een bio-ps}~cho-sncia~zl fenorneen.
Factor 2: Situatieve gegevenheden
Slechts buitengewoon weirug mensen zijn bij voonduring delictgevaarlijk. Doorgaans
is de delictgevaarlijkheid gekoppeld aan specifieke sittraties. Onder de omstandigheden
die in die speciheke situaáes kuruien optreden is de desbetreffende persoon gevaarlijk.
Om delictgevaarlijkheid in te kunnen schatten en te kunnen vernunderen is het dan
ook nodig inzicht te verkrijgen in die situaties. Deze situaáonele gegevenheden
kwuren betrekking hebben op de sorrraásche aspecten van het psychosociaal tuncáoneren, zoals dronkenschap, drugsintoxicatie et cetera. Het kunnen ook psychosociale
tènomenen in de engere zin als verlaáng, eenzaamheid, inánuteit, succes et cetera
betret~en. Delicten vinden veelal plaats doordat een bepaald individu in een sociale
situaáe komt, waar hij of zij geen passend gedrag voor beschikbaar heett. Het individu
valt bij wijze van spreken tenrg in "oude" gedragspatronen, die vanuit vroegere

71

PSYCH()77-[ERAP~ IN [)E7FfvT[E l: i`' BECFID .~-{,iR ('ITl'( ~ERL7'G

situaties "bijgebleven" zijn. Kennis en inzicht in de vraag welke sittraties voor betrokkene risico inhouden, is van eminent belang, zowel wat betrett de preventie, als wat
betrett de behandeling en begeleidin~ daarvan.
Factor 3: Vaardigheden
De basis voor zeltstandig tirnctioneren wordt gevomid door de vaardigheden, die
onderdeel van cie "nomiale" opvoeding uinnaken. Het y;at daarbij om de zorg voor
en de verzor~~inl; van het ei~en lichaarn en de directe omgeving, het handhaven van
een dag-nachtriniie, het bereiden van een maaltijd, het huishouden mm~en, budl;etbeheer enzovoort. lleze vaardigheden worden doorQaans aangeduid door nuddel van de
temi nf~emecn d~i~~elijlzse le(~ens{icru-rie~ (ADL-tuncties). Het gaat voorts om de zogenaanide svdnle rn~ardiLThederl. Deze categorie vaardigheden is bepalend voor het vennogen van het individu orn op constructieve wijze met contlicten om te kunnen gaan,
om ei~en wensen op een niet dwingende of chanterende manier kenbaar te kurmen
maken. In staat zijn tot onderhandelen, strijd op een constructieve wijze aan te kurmen
gaan of deze op een niet deténsieve svijze uit de we~; te kunnen gaan. ~llaatschappelijl'e
vaardi~j{rerlerr hebben betrekking op het vennogen om verschillende maatschappehjke
rollen op adeyuate wijze te kunnen vervtrllen: de rol van vader, schoonmoeder,
~vinkelende consument en dergelijke. Mensen beschikken doorgaans zonder dat te
besetFen over een uitgebreid repertoire aan vaardigheden hoe zich in allerlei situaties
te
gedragen. Het ontbreken van deze vaardigheden verkleint de maatschappelijke redzaaniheid en vergr'oot daannede de delictgevaarlijkheid. Prof~ssioncle vaarr(r~~{rcdrn tot
slot hebben betrekking op die vaardi~heden die nodig zijn onr op een betrekkelijk
zeltstandige wijze in het eigen onderhoud te voorzien. Het ~;aat c{aarbij om vaardigheden die het basis-schoohuveau overstijgen en via de praktijk of toe~espitste schohng
verkregen worden.

De penoonlijke, sociale, maatschappelijke en protèssionele vaardigheden vonnen de
belant,nijke instnimenten door nuddel waarvan het individu in staat is de dagelijkse,
middellan~;e en lange-temiijn problelnen, waarniee een ieder gecontronteerd wordt,
het hootd te bieden. Het onvoldoende, of in het geheel niet beschikken over genoemde vaardigheden, maakt de kans op luet tirnctionele, voor anderen gevaarlijke
oplossinl;en, groter. Andersom geredeneerd wordt t;csteld, dat het vergroten van het
vennogen van een individu oni problenlen op "aangepaste" wijze het hoofd te bieden,
daam~ede - overi~e omstandi~heden gelijkblijvend -, diens delictgevaarlijkheid zal
doen atiiemen.
Factor 4: Maatschappelijke inbedding

:~i~tlucrk(~n
De vierde factor, de maatschappelijke inbedding, heeft betrekking op de vraag in hoeven-e de patiënt deel kan uinnaken van en tenrg kan vallen op nenverkerr als het gezin,
de tánulie, een vriendenkring, een werksituatie, verervgings- en clubleven, kerkehjke
verbanden en dergelijke. De nrens is primair een sociaal wezen en ontleent veel van
zijn zekerheden en stabiliteit aan zijn sociale omgeving. De kans op delictgevaarlijkheid, overige omstandigheden gelijkblijvend, is belangrijk gr'oter bij mensen aan wrie
de rnaatschappelijke inbedding ontbreekt en die in maatschappelijk opzicht weirug te
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verliezen hebben en niemand hebben die ze corrigeert of ~vaarop ze terug kunnen
vallen.
Uitstoting rloor sti~rrnatiserirtg

Het grote probleern van de sti~lrl~~tiscrin~7 speelt met n~une bij mensen die voor delicten
zijn veroordeeld, zeker als ze ook nog het etiket "gestoord" met zich meedragen. Stigmatisering verkleint de kansen op maatschappelijke inbedding en ver~,n-oot daarmede
kansen op een desperaat huictionereu, dat de kans op grensoverschrijdingen ir1 de sfeer
vau delicten doet toenemen.
Het onderst~aande schema vonnt een weergave van het 4-táctorerunodel in relatie tot
de E~ictorspecifieke probleemgebieden.
factor-specifieke probleemgebieden
~
~
- persoolilijkÍle1d5S[OOnlls

kerrmerken van
de delictsinratie

van de patiënt
- psychiatrisch
beeld

persoonlijkheid
á
situatieve
~ gegevenheden
psychiatrisch
toestandsbeeld

~

II

maatschappe- ~
vaardigheden
lijke inbedding

inadequate
gezins- en
fanuliebindingerl,

sociale structuur
opleidin~ti en

gebrek aan
sociale eu nraatschappelijke
vaardigheden

~ aniè~re.

de factoren met de factor-specifieke probleemgebieden
NB
Zoals eerder aangegeven, wordt de essentie van het -i tàctorenmodel gevonnd door de
gedachte, dat het zinvol is om bij de diag~iose, planning en uitvoeriiig van de behan-
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dehng van delictgevaarhjke patiënten, ervan uit te gaan dat de delictgevaarlijkheid het
resultaat vomlt van de interactíe van de genoemde factoren. Enlcele consequenties van
die gedachtegang worden aan de hand van een aantal stellingeu nader uiteengezet.
8.2.4

Stellingen

Aan de hand van een vijttal stellingen zal een aantal aspecten van het model worden
verduidelijkt.
cte{lir:~i 1

Bij {tet pn~~en zic{u op de ddict~Jevaar{ijkheir! vart een individu te krijgen, is {tet ~invol ortt vast te
ste{lcn a) Il~e{keJàctor bij de rlelict~evaarlykheirl van die perseon op de voorgrorrd staat cn b) cf het
tno~~c{'y'k is orn nok voor de overiqe factc~rcn een rar:gorde te hepnlen.
Als we bij wijze van voorbeeld twee extremen tegenover elkaar willen plaatsen,
kunnen we denken aan enerzijds de lusrn~oordenaar die geen enkele vrouw met nist
kan laten en waarbij de persoonlijkheidsfactor op de voorgrond staat. Daar tegenover de
vrouw die in de rechtszaal de moordenaar van haar kind met pistoolschoten om het
leven bracht en waarbij we kutuien stellen dat de factor sitr~atieve gegevenheden doorslaggevend was

~rcl{ing 2
L'i~rsckillenc{e irtterventiernotielijk{tcdert sluiten aarr op versc{:illertde Factoren.
Psychiatrie in combinatie tnet uizichtgevende psychotherapie grijpt aan op de factor
personn{ijk{reir! ~ p~ychiatrisc{t tvestandsbeeld. [nzicht van de patiënt in de situationele
gc~~even{teden m.b.t. de delictgevaarlijkheid wordt verkregen aan de hand van senugestnrctureerde interviews. Deze interviews leiden tot de consmtctie van een cle{ictscenario. (Cognitieve) gedragstherapie verschatt vaardigheden door het toepassen van
leerprincipes. De maatschappelijke inbedding kan tot slot geoptunaliseerd worden door
nuddel van systeem en nenverkbenaderingen.
- tàrn~acotherapie
- opetileggende
en inzichtgecendc

persoonlijkheid
á
situatieve
1
~ gegevenheden
psychiatrisch
toestandsbeeld

inten~rnties

systeeminterveuties

dehctscenarioprocedures
1
(tentgvalpreveutieprogrammá s)

II
maatschappelijke inbedding

~ vaardigheden

1

cogrutief
gedra~,ntherapeutische
interventies

de factoreu met de daaraan verbonden intervenáemogelijkheden

7-}

HFT -1-FACTCIRENMCiDHL

stellinL~ 3
Het is tinvvl om cJe planniri~~ vnn rle behnndelin~ aan ~le hand van de factorer~ te strurtnreren.
Bij de opstelling, evaluatie en herijking van het verpleeg~behandeling~splan is het zinvol
om de verschillende tàctoren ckrarbij als ordeningsprincipe te hanteren. Telkens opweuw kunnen de verpleeb en behandelactiviteiten van de afgelopen periode geëvalueerd worden en kan vervolgens worden bezien óf en zo ja op welke wijze er in de
komende periode een positieve invloed uitgeoefend zou kunnen worden op a) persoonlijkheid; b) sirtrationele component; c) vaardigheden en~of d) maatschappehjke
inbedding.
stellirt~~ 4
De Jàitoren vertonen eerr onderlint~e sanierrhan~~ in de ;in dat positieve vernndering tcn aan~ien
vnn écn of ineer factoren, een positieve veranderirrt~ vp cle overige Ireeft.
Verbetering van bijvoorbeeld vaardigheden, rnaatschappelijke inbedding en inzicht in
risicosituaties, kan op de langere ternujn wel degelijk een positieve invloed op aspecten
van de persoorxlijkheid hebben. Stelling 4 impliceert aldus dat, indien de voor een
bepaald individu priinaire tàctor, bijvoorbeeld de persoonlijkheid, raiet rechtetreeks
beïnvloedbaar is, (tijdgebrek, gebrek aan motivatie, allerbrisch voor traditionele psychotherapeuten), het wel degelijk zin kan hebben energie te steken in de positieve
beïnvloeding van de andere tàctoren.
stelling ~
De fnrtoren vertonen vnderlinge verschillen betreffcw:de de tijtls- en ener~ie-investerins, rrodi,~ voor
vcrbeterirr~r van rle desbetre~~nde (iitor.
Deze volgorde wordt enerzijds sterk bepaald door de individuele eigenschappen van
de patiënt, anderzijds kan in algemene zin worden gesteld dat het doorgaans relatief
veel tijds- en energie-investering verb om aspecten van de persoonlij~heid te veranderen. Ook het werken aan de verbetering van de nxaatschappclijke inbedding is buitengewoon moeilijk en tijdrovend. Naar verhouding kan sneller resultaat worden geboekt
niet het vergroten van vaardí~~he~len en het verkrijgen en vervolgens verschat~en van
inzicht in specifieke n~icosituaties. [n die gevallen, waarui de beschikbare tijd voor
behandeling beg-rensd is, zal de keuze van de interventie met name door de duur van
de beschikbare tijd kunnen worden bepaald waardoor toch een etFciënte inzet van
nvddelen mogelijk is.
Het model heett vooralsnog geen weterxschappelijke pretentie. Nu het zich in de
dagelijkse praktijk lijkt te bewijzen zal getracht worden de effectiviteit ervan ook
empirisch te toetsen. Voorts biedt hct model wellicht aarrknopingspunten om deelgebieden uit de bio-psydiv-soáale n~erhhypvthese voor wetenschappelijk onderzoek te
ontsluiten.
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factor-specifieke probleemgebieden
~
~
- persoorilijkheidsstoomis
van de patiënt
- psychiacrisch
beeld

kenrnerken van
de delirtsituatie

~
- famr:rcotherapie

- operile~ende
en inzichtgevende
]nCCIVeI]C1eS

:~ arrn,intcr~ rnti~s

persoonlijkheid
~
situatieve
1
~I gegevenheden
psychiatrisch
toestandsbeeld

II
maatschappe1
lijke inbedding

1

dehctscenarioprocedures

~

~ vaardigheden

co~ntitiefgedragsthera1
peuásche
interventies

i,iadequate
~ezins- en
fanuliebindiugen,
sociale s[ructuur
opleiding eu

gebrek aan
sociale en
maatschappehjke
vaardigheden

c:rmère.

het ~-factorentnodel irr ujn totahteit

8.3

De plaats van het 4-factorenmodel binnen de forensische
psychiatrie

In een onderzoek vanuit het Trinibos instituut te Utrecht met betrekking tot beheetsproblemen tnet forensisch psychiatrische patiënten in de uitrarnurale GGZ, wordt het
4-táctorerunodel als vol},n biruien de forensische psychiatne gepositioneerd.
"[n de hedendaagse forensische psychiatrie wordt veel gebntik gemaakt van het
-1-factorentnode] (voor een beschrijving van de 4 táctoren zie hiema. Zie ook
Htilstijn, I~ombout en de Haas 1997). Dit tnodel helpt bij het analyseren van de
oorzaken van het gepleegde dehct en biedt duidelijke aanknopingspunten voor
behandeling. Doel van de behandeling van forensische patiënten is altijd wegnemen van de oorzaken van delictgevaarlijkheid. Daaronder wordt verstaan het
risico dat een individu als inadequaat anttivoord op een crisissiatatie op een gewelddadige wijze de grenzen van anderen zal overschrijden. Voor het wegnemen
van de ootzaken van delictgevaarlijkheid is een grondige analyse van het gepleegde
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delict en de psychosociale omscandi~heden waarin dat delict is gepleegd (delictscenario), noodzakelijk (...) Het delicGSCenario is op~ebouwd uit de interactie tussen
de vol8ende vier tàctoren:
1.
?.
3.
4.

Persoor~lijkheid en psychiatrisch toestandsbeeld;
Situatiouele ge~evenheden;
Maatschappehjke inbedding;
Vaardigheden.

De essentie van het ~-tàctorecnnodel wordt gevonnd door de F;edachte dat het
zinvol is oln bij de dia~nose, planning eu uitvoerin~ van de behandeling van delict~evaarlijke patiëntcn ervan uit te gaan dat de delictgevaarlijkheid het resultraat
vornit van de interactie ttusen de vier genoemde tàctoren. Voorts gaat met ervan
uit dat een positieve beïnvloeding van één van de tàctoren ook zal resulteren in
cen verbetering van de andere tàctoreu." "~
Voor een auteur is het natuurlijk plezierig om vast te stellen dat ee n door hem of haar
~;epubliceerd product levensvatbaar blijkt te zijn. Bovenstaand citaat niaakt duidelijk
dat dit wat betreft het 4-factorenmodel binnen de forensische psychiatrie, althans
volgens de auteurs, zonder meer het geval is. In deze paragraaf zal aan de hand van cen
aantal andere voorbeelden de prolitèratie van het 4-tàctoremnodel verder géillustreerd
worden.
Het gebnlik van het 4-factorenniodel beperkt zich, zoals bovenstaand citaat impliceert,
niet tot de Mesdagkliniek te Groningen, alwaar het in 1993 geïntroduccerd werd.
Minstens twee andere forensische klinieken (De Meren te Atnsterdam en De KijvelandCll IIl Poomlgaal) ketulen aan het -1-tàctorentnodel aLc ordenin~,'sprilicipe voor de
beoordeling en behandehnF; van delict~;evaarlijkheid een centrale plaats toe. Voorts
wordt het als zodanig genoemd in rapporten van de hispectie voor Gezondheiciszorg,
in een beleidsnota van het Ministerie van Jusritie en in een brief van de minister van
Justitie aan de Tweede Kamer. Tot slot hebben belanghebbende instituties ~ils het
Tritnbos-insintut en de Stichting lnfomiatie Yersoonlijkheidsstoornissen'`" de aandacht
op het -1-tàctorenmodel gevestigd.

8.3.1

TBS-klinieken

De Dr. S. van Mesdagkliniek te Groningen

Op de website ven de Dr. S. van Mesdagkliniek~ wordt binnen het kader van de
visie op de behandeling van geestelijk gestoorde delinquenten het ~}-tàctorclmiodcl als
voll,n ~epresenteerd:

'--~ Van de Klippe ót Vazl Giniuken ZUOU, p. 20.
'-'-' http:~~w1~u-.moeilijkeineiuen.iil
'-'-3 htt},:~~wtivw.mesdigkliniek.~il~inde~c.php~id-137ti.
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Homepage ~ De MesdagkliLUek ~ Visie op behandeling ~ Vierfactoren mode]

Viertàctoren model
Het viertàctoretmiodel wordt gebniikt om te analyseren welke factoren tot delictgevaar van een patiënt kunnen leiden. De vier tàctoren vonnen samen het delictscenario. Die t`lctoren zijn:
1. Persoonlijkheid en psyihiatnsch toestandsbee{d
Aan welke stoornis lijdt de patiënt? Wat is het psychiatrisch beeld?
2. Situationele gegevenherien
De exteme tàctoren, die invloed hebben gehad op het gedrag van de patiënt
tijdens het plegen van het delict, worden in kaart gebracht. De delictgevaarlijkheid wordt verklaard vanuit de kenmerken van de specitïeke situatie, zoals: een
gebroken gezin, verslaving, in een isolement verkeren, een chaotische omgeving, et cetera.

3.

L'narrli~~herten
Deze tàctor verklaan delictgevaarlijkheid vanuit het gebrek aan sociale en
maatschappelijke vaardigheden. Iemand heeft bijvoorbeeld nooit geleerd zich
aan te passen of kan zichzelf alleen verdedigen door zich agressief te gedragen.

4.

Maatsr{Lappelijkc in~~edding

De nadnik ligt op het belang van adequate gezins- en tàmiliebindingen en
contacten inet vrienden en anderen. De sociale stnlcatur van de patiënt ui de
maatschappij moet inzicht geven in de delictgevaarlijkheid. Hier wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar opleidingsniveau en camère.
Het 4-factorelmiodel zoals weergegeven op de website van de Dr. S. van Mesdagkluuek
Ook wordt het model in het Jaarplan 2~05 '-'-a genoemd:

Voor wat betreft het primair proces werd een basale ordening vastgesteld, die
enerzijds loopt via het 4-factorenmodel en anderzijds volgecvs een vastgestelde
tàsering van het priniair proces.
Hec -1-tàctorenmodel zoals weergegeveu in het Jaarplan 2005 van de Dr. S. van Mesdagkli]iiek

Forensisch Psychiatrische Kliruek De Meren in Amsterdam

Binnen de website vu~ De Meren in Amsterdam"-' wordt de rol van het 4-factorenmodel bitn~en behandelingsbeleid van de poliklituek als volgt aangegeven:

"-~
225

7 (7
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ForerLSisch-psychiatrische dia~~riostiek
We kijken vauuit verschillende invalhoeken naar de problematiek van de cliënr.
1. persoorilijkheidsproblernatiek en psychiatrisch ziektebeeld: cie delictgevaarlijkheid verklaard vanuit de cliënt zelf
2. situationele tàctoren: de delict~~evaarlijkheid verklaard vanuit specitïeke sociaalmaatschappelijke situaties
3. vaardi~heden: de delictgevaarlijkheic{ verklaard vanuit het gebrek aan sociale er~
inaarschappelijke vaardi~;heden
-~. maatschappelijke inbedding, svaarbij de nadnrk li~,n op het belau~ van adeyuate
gezins- en fanuliebindingen, van contacten ulet vrienden en anderen.
Aan de hand hiervan bren:~en we de delictgevaarlijkheid en het recidiverisico ui
kaan. ln samenspraak met de cliënt fomnrleren we vervolgens specitieke behandeldoelen en stellen we een behandelplan op.
Presenratie van het l-tàctorenniodel biuueu de Forensisch Psvchi.itrische Polikliniek vali PPK
De Mrrrn te Anuter(iam.
De Kijvelanden te Poortugaal

De Kijvelanden is een particuliere kliniek die, als onderdeel van het Delta Ziekenhuis
te Rotterdam, zich in opdracht van het Ministerie van Justitie bezighoudt met de
verplel,~ing en behandeling van terbeschikkinggestelden. Op de website van lle Kijvelanden"`' wordt het 4-tàctore~unodel l;enoerud biruien het kader van de door de
afdelins,3p.sycholoog te verrichten activiteiten op het gebied van diaLmostiek en behandelingen.
Het werk van de afdelingspsycholoog is onder te verdelen in dia~~raostiek en
behandeling:
Diagnostiek:
Mondelinge delictanalyse. Aan de hand van een aantczl modellen (4-factorenmodel, Biosociale leertheorie van Marshall 8~ Barbaree, timctieanalyse) maakt de
afdelingspsycholoog sanien met de patiënt een analyse van het delict en de risicotàctoren.
Presentatie van het 4-factorrnmodel bimien de Forensisch Psychiatnsche kliniek [)e Kijvelanden, te Poortugaal.

8.3.2

Ministerie van Justitie: Longstay beleidskader
(ministerie van Justitie) "- en Brief van de minister van Justitie
aan de Tweede Kamer der Staten Generaal "~

Het Longstay beleidskader beschrijft het beleid voor langdurig zorg- en beveilit,~in~~athankelijken die een voorziening behoeven met een hoog beveiligingsniveau (longstay
'-6 http:~~www.kijvela)ideu.com~afdelingpsychologeu.haiil (2-12-21IU5 13:24).
'-~~ Ministerie van Justitie 2(~)4.
'--'a Miiusterie van Justitie 2l)U5.
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afdeling). Dit beveilil,~ingsniveau wordt geboden in justitiële (particuliere en rijksinrichtingen) tbs-klilueken.
Biruien het kader van het Longstay beleidskader wordt als volgt aan het -1-táctorenrnodel l;eretëreerd:
(..-)
Langdurig zorg en beveiligin~,~safhankelijk impliceert niet dat deze tbs-gestelden
direct delictgevaarlijk zijn. llelictgevaar ontstaat op temujn en onder bepaalde
omstandigheden, het is atharilcelijk van vier tàctoren die van invloed zijn op het
vóórkomen en voortduren daarvan. Deze tàctoren zijn:
1. persoonlijkheid en psychiatrisch toestandsbeeld,
3. situationele gegevenheden,

3. maaCSChappelijke inbedding en
4. vaardigheden.
factoren beuwloeden elkaar onderling en zijn voor iedere tbs-gestelde individueel
te analyseren. Op basis van deze analyse k~ui op individueel ruveau een risicomanagementplan worden opgesteld.
Weergave van het -1-factorermiodel in het Longstay beleidsk:rder voor TBS kliluekeri'brief
van de lniluster van Justitie aan de Tweede kamer

De tekst over het 4-tàctorernnodel in het Longstay beleidskader is vervolgens letterlijk
overgenomen in de brief van de Minister van Justitie aan de Tweede Kamer d.d. ?3
augusais 2UU5.
8.3.3

Inspectie voor de gezondheidszorg 2001~2004

[n een tweetal rapporten van de inspectie voor gezondheidszorg wordt gewag gemaakt
van het -1-tàctorenmodel. In ?IIUI werd het rappon 'Het ah~emeen toezicht op de
justitiele tbs-inrichtingen in 2l)OU' uitgebracht."`' Het betrof een onderzoek naar de
k~valiteit van (de organisatie van) de zorg van negen justitiële TBS iru'ichtingen. Het 4factoreruiiodel werd in dat rapport als een irLStnrment voor risicotaxatie opgevoerd en
at;tiezet tegen het gegeven dat de risicotaxatie in andere klinieken op persoor~lijke
uischatting gebaseerd ~vas.

Daarnaast is recent besloten om de risiconlxatie die tot voor kon in enkele kliriieken was gebaseerd op het 4-tàctoren model en in een aantal andere klinieken
met name op persoonlijke inschatting was gebaseerd, landelijk te oudersteunen
met de periodieke atname van een gestandaardiseerde en gevalideerde psycholoI,~ische test.
Het -~-factorenmodel in het rapport van de [nspectie voor de gezondheidszorg 2(1(ll

Het rappon in ?(H)4 'Klifusche torensische psychiatrie, bnigrfuncne of zelfstandig
circuit~ -"' ging in op de vraag of de foreruisch psychiatrische klinieken gezien dienden
te worden als een zeltstandig zorgcircuit of dat er argtrmenten waren ernaar te streven
'-"r
'-3!'
H(1

hispectie voor de gezondheidszorg 21 N)], pp. 19-20.
hupectie voor de gezondheidszor~ ?I N)4, pag. ? 1.
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onl de kliFUSChe forensische psychiatrie zodanig te organiseren dat een bnFgtunctie naar
o.Fii. de algemene geestelijke gezondheidszorg gerealiseerd zou worden. Ook in dit
rapport werd aangegeven dat het gebnFikmaken van het -1-factoreFUnodel goede
diensten zou bewijzen bij het werken aan de delictpreventie.
De meeste afdelingen hebben vastgelegd dat delictpreventie een belan~n-ijke doelstelling van de behandeling is. Meerdere atdelingen gebnFiken het viertàctorenFnodel van lle Haas oFn deze doelstelling handen en voeten te geven en alle
instellingen Fnaken gebruik van dehctscenario's.
Het 4-factorenmodel in het rapport van de [nspectie voor de gezondheidszorg ?(~Ol

8.3.4

Het Trimbos-instituut

Naast het onder 1.3 genoemde rapport `Beheersproblemen met forensisch psychiatrische patiënten in de intramurale GGz''~ is het in dit verband relevant om nog een
ander rapport aan te halen. Het betrefr de rapportage van een onderzoek uitgevoerd in
opdracht van het Ministerie van Justitie en het Ministerie van VWS, in samenwerking
met GGz NederlaFid en het FFF-overleg: AarFZCt tot een basisprogrurFlma voor forensisch
psyc~Fintn~cHe Pntienten inet eeFF persoonlij~{FCid~~toornis cn ngressiefgerlrng, Utrecht: Trimbosinstituut 2004.'32
Empirisch onderzoek naar gewelddadig gedrag en persooFrlijkheidsstoornissen is
relatief jong, maar laat zien dat een persoonlijkheidsstoonus het risico op gewelddadig ~edrag ver~root. Het hebben van een borderline persooF~lijkheidsstoonus
vergroot het risico op boos en iinpulsief gedrag. Het hebben van een antisociale
persoonlijkheidsstoornis vergroot het risico op inipulsief en instruFnenteel geweld.
(...)

Aanvullend hierop kunnen genoemd worden:
- Sirtiatieve factoren, zoals bijvoorbeeld geen of slecht betaalde arbeid, slechte
huisvesting, weitug scholing
- Vaardigheidstekorten, inadequate cogFUties en sociale infonuatieverwerking
- Gebrekkige Fnaatschappehjke inbedding
Ue factoren van het ~}-factorenmodel in Boerema 2(~0~} p. 1]-12

In deze publicatie worden de factoren van het 4-factoreFUnodel ook gezien als zilivolle
aangrijpint,~spunten voor behandelinterventies die aansluiten op de specitieke probleniatiek van de patiënt. Hier wordt het model dus niet alleen binnen het kader van de
dia~,mostiek, maar ook ten behoeve van de indicatie voor een vorni gedifferentieerd
behandelen ingezet. Voorts is interessant dat de verschillende factoren in deze publicatie gebruikt worden zonder verwijzing naar het 4-factorenmodel waar deze factoren
deel van uimiaken.

'31 Van áe I{lippe en Van Ginrriken 2W1.
~}'- Boerema 2(X)4 p. 9, cuzsivering door de auteLtr.
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Deze ernságe persoon{íjkheirlspatho{ogie vereist dat biruren het therapeuásch programma intervenáes vemcht s~~orden die aarvsluiten op de specifieke problematiek
van de paáënt. Greeven (1997). Hierbij spelen situarieve gegevenheden, co~riáeve schema's en vaardigheden alsmede de maatschappelijke inbedding een rol.
De factoreu van het -}-factorervnodel in Boerema ZOU4 p.9

8.3.5

De Stichting Informatie Persoonlijkheidsstoornissen

De Sáchting Iníónnaáe Persoorrlijkheidsstoomissen (StIP) heett tot doel kenrus en
achtergrondirtYónnaáe over diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen te verspreiden. Dit is ten behoeve van cliënten en hun tànulieleden, GGz-protèssionals en andere geïnteresseerden zoals onderzoekers en sttrdenten. Zij stelt zich tot
doe] actuele inforniaáe over nieuwe ontwikkelingen op dit terrein te geven. Ook wil
zij de vakin}roudelijke uitwisseling tussen GGz-professionals die mensen met persoonlijkheidsstoonussen behandelen, sámuleren. De sáchring beheert een website die
bereikbaar is door middel van de url wv~tiv.moeilijkemensen.ril
Ook in deze `publicaáe wordt ten aanzien van het 4-factorenmodel de koppeling
tussen diagnosáek en behandeling gemaakt.';i
Bovenstaande ui acht nemend is een belangrijk werkmodel dat gebruikt wordt bij
het analyseren (van de oorzaken) en het behandelen van het gepleegde delict, het
`Vier-factoren-model' (De Haas). Onder delictgevaarlijkheid wordt binnen het
mode] het risico verstaan dat een individu als inadequaat antwoord op een crisissituaáe op gewelddadige wijze de grenzen van anderen zal overschrijden.
Voor het wegnemen van de oorzaken van de delictgevaarlijkheid is een grondige
analyse van het gepleegde delict en de (psychosociale) ontstandigheden waarin dat
delict gepleegd is noodzakelijk.
De delictanalvse is opgebouwd uit de interactie tussen de volgende vier tàctoren:
1. persoonlijkheid en psychiatrisch toestandbeeld.
2.
3.
4.

siaraáonele gegevenheden.
maatschappelijke inbedding.
vaardigheden.

(...)
Het `Vier-tactoren-mode]' is gebaseerd op de aanname dat delictgevaarlijkheid het
resultaat is van de interacáe tussen de vier hierboven genoemde factoren. Het
slecht hrnctioneren op één van bovengenoemde vaardigheden verkleint de kans
van een persoon op maatschappelijke redzaamheid.
Het ~F-tàctorenmodel, zoals beschreven door De Stichting Informatie Persoonlijkheidsstoorrussen op haar website http:~~w~vw.moeilijkemensen.rrllDelictgedragMdH.htm

'~3 http:- ~s~-sr~v.inoeilijkemensen.~il~DelictgedragMdH.hmr.
H2
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8.3.6

Voorlopige conclusie

Boveust;tande paragratèn maken duidclijk dat het -4-táctorenmodel binnen de forensisrhe psychiatrie een rol vervult bij het ~uialvseren van delictgevaarlijkheid en het
indiceren van interventies voor de behancieling ciaarvan. Het tèit dat het model ingeburgerd is, wordt onderstreept door het gegeven dat de auteurs van de verschillende
hierboven aangehaalde publicaties het 4-factorenmodel veelal zonder bronvemielding
bespreken.
Het gegeven dat het model zich in de dagelijkse praktijk lijkt te bewijzen zou aarileiding kunnen zijn om na te gaan of het de toets van wetenschappelijk onderzoek zou
kunnen doorstaan, door a) het ~ils basis voor theorievomling te gebnriken en b) uit
deze theorievonning vervolgeru tastbare hypotheses te kurvlen atleiden.
8.4

Naar een theoretische basis voor het 4-factorenmodel

8.4.1

Ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg vanaf de 80-er
jaren

Het l;egeven dat het -1-tàctorenmodel biruien de forensische psychiatrie een plaats verworven heett, roept de vraag op w~aaraan dat model zijn succes te c{~lnken heett. In
tegenstelling tot andere ontwikkelingen (zoals de uitw.erking van de dclirtsrc~zannproredrlrcY3~ en het gebnrik van instnimenten voor nsírotaxatic~3') heett het 4-t;ictorenmodel weirvg ptiblicitaire aandacht gekregen en is er tot op heden geen wetenschappelijk onderzoek niee uitgevoerd. Het model wordt evenwel niet een zodanige ~uate
van vanzeltsprekendheid gebniik, dat het kennelijk aaruluit bij actuele ont~vikkelingen
over ontstaan, beloop en behandeling van ernstige psychische stoonussen zoals deze
zich in het afgelopen deceruvum voltrokken hebben.
Aannemelijk is dat het oorspronkelijk als a-theoretisch gepresenteerde -1-tàctorervnodel
aansluiting vindt bij een verschniving met betrekking tot de doelstellingen van geestelijke gezondheidszorg die in de 8O-er jaren ingezet is. [n de loop van de jaren 8U was
geleidelijk de opvatting ontstaan dat de hooggespamien verwachtingen ten aanzien van
de rrrnakbaarblei~! van de persoonlijkhcid gerelativeerd moest worden en dat de Geestelijke
Gezondheidszorg niet ttitsluitend moest streven naar een vornl van persoonlijkheidsverandering, maar dat het wegrremen van klachten en het beter leren omgaan met
beperkingen acceptabele behandeldoelen zijn.'"' De exclusieve gerichtheid op 'genezing' maakte plaats voor het besef dat kwetsbare mensen ook op andere manieren
geholpen kunnen worden om, zo nodig niet extra ondersteuning en beschernung, van
de sarnenleving deel uit te ktinnen niaken.'" Biruien deze verschniving past het
binnen het kader van theorievorniing rond de behandeling en begeleiding van mensen
met schizot~enie ontwikkelde `kwetsbaarheidsmodel'.''" [n de voorli~gende paragraaf
wordt de relatie het -1-tàctorenmodel in relatie ~net het kwetsbaarheidsinodcl uiteengezet.

'-~
'-3~
-M
-"
'

Van Beek 1~9.
Philipse e.a?000.
Mi~usterie van VWS 21x12 p. 9.
Slooff e.a. 199?.

'-i~ Van den Bosch 1988, Appelo 1995.
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8.4.2

Het kwetsbaarheids-stress coping model

Kwettibaarheidsmodellen gaan uit van het gegcven dat persoorrlijkheids-stoomissen of
psychiatrische toestandsbeelden niet gezien worden als een pennanente conditie van
een individu. Volgens het kwetsbaarheidsmodel kan een psychiaa-ische episode tot
ontwikkcling konren als belastende omgevin~,~sim~loeden en stress de dnagkracht van
het individu te boven gaan. Het model gaat uit van een basale onderli`sX;ende - biologisch en psychosociaal bepaalde - kwetsbaarheid."" Het kwetsbaarheid-stress-coping
model'~" ~;aat en~an uit dat gestoord gedrag zich met name manifesteert in sintatic~s
waarin, door genetische, ontwikkelingspsychologische of traumatische omstandigheden, ktvetsbnre mensen, geen adeyuaat gedrag beschikbaar hebben.';~ Het is daarom van
belang om ruet alleen enerc,~ie te steken in het behandclen van het psychiatrische
toestandsbeeld en de persoonlijkheidsstoornissen, maar ook aandacht te besteden aan
de psycholo~nsche, sociale en maatschappelijke rehabilitatie van deze personen.'~'
De basisgedachte rond het Izlvetsbaar{rcíd-strc~ss-ropin~J nlvrJcl w-as en is van grote invloed
op het onderzoek naar het ontstaan, beloop en behandeling van schizotrenie en de
rehabilitatie van schizotrene patiënten.';' Voortc is het model ook op andere terreinen
binnen de Geestelijke gezondheidszorg toepasbaar. Het model is bijvoorbeeld toegepast op onderzoek naar depressieve stoomissen'~; en onderzoek naar behandelin~~smethoden die effectief blijken te zijn in het tenrgdringen van recidive in allerlei andere
vormen van disftrnctioneel gedrag.';'
Zoals aanl;egeven gaat het model crvan uit dat individuen op basis van hun biologische
(~vaaronder genetische), ont~vikkelin~,~spsycholol,~ische en~of sociale omstandigheden
kll~etsbnnr ktmnen zijn. Dat betekent dat situaties die voor anderen "overkomelijk" of
zelts plezierig en prettig zijn, voor hen dermate veel belasting met zich medebrengen,
dat zij symptomatisch gedrag gaan vertonen. De sorns neergaande spiraal in het psychisch functioneren wordt deels wel uit de vicieuze cirkel verklaard, die ontsrs~at
doordat svrnptonrcn de levensomstandig}reden ne`~atief bcïm~loeden, waardoor de
stress toeneemt, het verniogen tot coping nog verder achteruitgaat enzovoort. Binnen
het kader van het kwetSbaarheid-stress-coping model wordt ervan uitgegaan dat het
aan het in dergelijke situaties ter beschikking staande vermogen tot royirit~ tekortschiet.
Dat vi7l ze~tien dat het ruet in sriiat is tot adequaat te reageren of te handelen, maar
tenr~n-alt op inadeyuaat "overlevin~- of reparatiegedrag".'"' Ook verniijding of
systematische rolbeperking kan in dit verband als een po~,ring tot ro~in,;~ gezien worden.
Het kwetsbaarheid-stress-copingrnodel en de doelstelling van de behandeling
Werkend vanuit het kwetsbaarheid-stress-copinl,nnodel is de behandelin~ gericht op
het venninderen van de kwetsbaarheid van het individu. Zo mogehjk probeert nten
uiteraard de oorzaak van de kw.etsbaarheid weg te nemen. Is dat rvet mo~;elijk of biedt
-3`'
'
Ss,'ildenS i ~I`l5. p. -19.
'-~' Zrlbin Sc Spnng 1977; Nuechterlein LR Dawson 1y84.
'-41 Zubin tti Spring 1977. pp. 103-1?6.
zaz pe Hert St Wampecs 2l~)5.
'~3 Slootfe.a.1~34.
-'~ Bm~~n ti Hams 1978.
'~5 Bou~ckamp ~ de Vries 1~~2.
'~ Van drn Bosch 19i~8.
~~
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dat op korte tennijn onvoldoende soelaas d~ui kan gezocht wrorden naar andere invalshoeken om de kw.etsbaarheid van het individu te vemunderen. Voorbeelden van
dergelijke invalshoeken zijn het trainen van sociale vaardigheden en psycho-educaác
om mensen te leren welke sintaties extra risico's voor hen met zich meebrengen. Het
is binnen het kwetsbaarheid-stress-copin~~rnodel aldus zeer w-el mogelijk dat behandeling niet op het wegnemen van de oorzaak van de klacht gericht wordt, maar dat
andere wegen gekozen worden om de speciheke risico's te beperken die de kwetsbaarheid van het individu niet zich tneebrenl,n.
Het kwetsbaarheid-stress-copingmodel en psychotherapie integratie
Er zijn nogal een aatlrcll, elkaar uitsluitende verklaringen, voor };estoord ~;edrag. Het
tijdperk waarin het "ware geloof' opgeld deed, lit,n inniiddels achtcr ons. Het ada~rium
is thans: de juiste theorie op het juiste moment hct~een in de praktijk betekent "de
juiste interventie" op het juiste ruoment. Daarom `is {rr~t voor de thcr~rpr~nti;c{re yrn~ltijl~ varr
bclantc te vcrtrc~kcn vnnnit ccn verklaringsrnodcl dat rccdrt doct aan cíe vcclvonnr;t~r rc~aliteit (...).
liior rlc~ pra~ltij{r is lret vcrstandit~ voor een ~rat~nratisc{r rniddenstandprnN te kir~crr.~ '" Het
kwetsbaarheid-stress-copin~nnodel is school- respectievelijk theorieneutraaL Geen
gangbare therapeutische invalshoek of werkwijze kan op basis van hct niodel bij
voorbaat uitgesloten worden. Oprueuw~: de vemiindering van de k~vetsbaarheid van
het individtr staat centraal. Hoe dit gebeurt hangt geheel van de omstandigheden en de
mogelijkheden at:

8.4.3

Het kwetsbaarheid-stress-copingmodel en het 4-factorenmodel

Binnen het kader van de presentatie van het 4-tàctorenniodel ~verd delictl;evaarlijkheid
omschreven als het risico, dat een individu, aLc inadeqnaat antu~oorrl o~~ ee~n crisissinrntir, op
Sca~~eldrJadis,~c unj~c degren~cn van andcren zal oversc{tnjrlrn.'~"
Ten aanzien van de achtergrond cn behandeling van delictgevaarlijkheid werd onderstaande werkhypothese gepostuleerd, waarbij oorzaak, gevolg en behandeling met
elkaar verbonden worden.''`'
-

biolo~,rische (pre-) dispositie
ernstige tekorten in de ouderlijke zor~
zelt'vroeg slachtot{èr van (seksueel) geweld

kunnen zowel atzonderlijk als in cornbinatie leiden tot
- instabiele of stan-e (as-it} persoorilijkheids-stnutuur
- situatie-specifieke crisis-l;evoeligheid
- l;ebrekkige maatschappelijke inbedding
- gebrekkige vaardigheden
door bovenstaande tàctoren positief te beïnvloeden wordt een essentiële bijdrage
tot de verniindering van delictgevaarlijkheid gerealiseerd
lle aan het 4-tàctorenmodel ten grondslag li~~ende werkh~-pothese

'-;~ Bouwl:amp cX De Vries ]9y?.
'-~ De Haas l~K)7 p. 332.

'-~9 De H:~, 1997 p. 234.
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De elernenten van de het kwetsbaarheid-stress-copingmodel zijn in bovenstaande
hypothese tenrg te vinden. Er wordt van nitgegaan dat een combinatie van genetische
en sociale factoren tot kwetsbaarheid voor het plegen van delicten kan leiden. Deze
kwetsbaarheid kan contbmi het ~-táctoreruaiodel het resultaat vonnen van tekorten op
het gebied van persoonlijkheid, situationele crisisgevoeligheid, gebrekkige maatschappelijke inbedding en (sociale) vaardigheden. Een crisissittratie kan er vervolgeru toe
leiden d.at ~,renzen van anderen op gewelddadige wijze overschreden worden. Maar
ook andere delicten, zoals vennogensdelicten en brandsrichting kurmen vaak als een
verstorin}; van de draa};kracht~draaglastbalans met daaropvolgende pathologisch gedra~
begrepen ~vorden.
8.5

Aanbevelingen voor verdere toepassing en onderzoek

Zoals de titel van dit hoofdstuk aan};eeft is het ~-titctorenrnodel binnen de Dr. S. van
Mesdagkliniek onrtvikkeld als een mlrltie~~ncc~tueel en irltE,~~ratief orderruigsprincipe voor
de analyse en (psychotherapentische) behandeling van delict~evaarhjkheid. In dit
hoofdsnrk is vast:,resteld dat het model, ondalilcs het tèit dat er nau~velijks over gepubliceerd is en het zeker niet het object van w-etenschappelijk onderzoek is geweest, zijn
weg binnen de Foreruische psychiatrie gevonden heett. Het gegeven dat 4-fàctorenmodel blijkt te passen in de traditie van het kwetsbaarheid-stress-copingruodel rechtvaardi};t de verwachting dat het wellicht niet alleen geschikt is als orderungsprincipe
van táctoren die bij de behandeling van delictgevaarlijkheid een rol spelen. Onderzockrt zou kuru~en worden in hoeven-e het mogelijkheden biedt om als orderun},nprincipe bij de (psychotherapeutische) behandeling van psychopathologische verschijnselen
in al~emene zin };oede diensten te bewijzen. Het kwetsbaarheid-stress-copin~Inodel
heett zich vanuit het onderzoek en de behandeling van schizofrenie ontwikkeld tot
een rnodel dat op alle vonnen van psychopathologie toepasbaar is.'s" Voor een atbeelding van het 4-tactorenmodcl in zijn totaliteit zie pagina 76.

zso
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Zuckemian ?I)112, p. ~117.

Hoofdstuk 9
Psychotherapie in detentie
9.1

Inleiding en opzet

Zoals bij de bespreking van het beleidskader aangegeven werd, heett psychotherapie
ten behoeve van gederineerden niet alleen tot doel de psychosociale gezondheid van
gedetineerden te bevorderen. Het andere - nevengeschikte - doel is het tenrgdringen
van de kans op recidive. In navol~,~ing van Tervoort''~ spreken we bij psychotherapeutische behandelingen die als onderdeel van de therapie vemunciering van de kans
op delictherhaling nastreven van forerrsische psyrhvt{rerapie.
Forensische psychotherapie vormt één van de behandelingsmogelijkheden voor
personen met psychische stoornissen, die om uiteer~lopende redenen met het strafrecht
in aanraking gekomen zijn. hi een aantal gevallen bestaat er een rechtstreeks verband
arssen de stoomis en het gepleegde delict. Dit hoett echter zeker niet altijd het geval te
zijn. Forensische psychotherapie kan een onderdeel vormen van het totale behandelingspakket van een forerLSisch psychiatrische kliniek waar onder andere TBS-gestelden
opgenorneu zijn. Forer~sische psychotherapie kan als afzonderlijke behandeling in een
forensisch psychiatrische polikliniek aan ambtilante cliënten gegeven worden. Daarnaast zullen, zoals in de voorgaande para~,n-atèn werd aangegeven, in Nederland ook
personen die in huizen van bewaring of gevangenissen gedetineerd zijn, in toenemende mate voor psychotherapeutische behandeling in aarunerking kunnen komen.'''
Forensische psychotherapie heeft uiteraard haar wortels in en volgt de ontwikkelingen
van de psychotherapie in algeniene zin. Naast kenmerken die specifiek op de foretuische sinratie van toepassing zijn, is er dan ook sprake van een grote mate van overlap
met de algemene psychotherapie. In deze paragraaf wordt vanuit de psychotherapie in
algemene zin de forensísche psychotherapic nader uitgekristalliseerd aan de hand van een
aantal kennierkcn dat specifiek is voor de detentiesituatie. De para~,rraaf wordt besloten
met het fonnuleren van een aantal rancwoonvaardcn die voor psychotherapie in detentiesituaties van belang zijn.

9.2

Psychotherapie in algemene zin

In de voorgaande paragraaf is op basis van een aantal op dat rnoment biruien Nederland vigerende defiruties een `samenvattende onuchrijving' tot stand gekomen waarbiruien de elementen uit de verschillende definities rond een aantal kemtherna's samengevoegd zijn. Deze samenvattende omschrijving is door de ledenraad van de Nederlancise Vereniging voor Psychotherapie vastgesteld als vervanging van de tot c~1t
moment geldende defiruties. De in deze omschrijving gebnrikte kemthema's zíjn:
doclstclling van de beharrdeling; u~erkunjze; aard van c{e tve te pnssen rncthodert; une komerr voor
psychotherapie in aannrcrking; typcrírag van dc berocpsbeocfenaar en prvfessionclc nchdijncn cn
standaardcn.
'~! Ten~oort 1999 p. 80.
-'' Zie ook Boeykerrs 1993, Oei 1996, Vegter 1999, Leenaars ~ Snues 2tx N1.
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9.3
9.3.1

Forensische psychotherapie
Inleiding

Zoals in para~aaf I. werd aangegeven vormt forensische psychotherapie een van de
behandelingsmotiehjkheden voor personen die met het strafrecht in aanraking gekomen zijn. I~e uidicatie 'forensische psychotherapie' kan een onderdeel vormen van een
gerechtelijk vonnis, het is ook mogelijk dat deze indicatie pas gesteld wordt nadat
iemand a] binnen het stratiechtcircuit zijn intrede gedaan heeft. Een van de belangrijkste doelen van forensische psychotherapie is steeds de vennindeting van het risico dat
de cliënt hetzelfde of een vergelijkbaar delict plee~,n. Dit is uiteraard tuet alleen het
belang van de cliënt. Het gaat hier ook, of in feite primair om een maatschappelijk
belang. Que t~ Groen geven aan dat dit een voor de forensische psychotherapie
kenmerkend spamungrsveld opleven : de ttiade tnnntschappij (in veel gevallen vertegenwoordigd in de persoon van de rechter), clicrtt en beha!!rlelaar. Meer nog dan bij de
psychotherapie in algemene zin (waarbij het maatschappelijk belang natuurlijk ook een
rol speelt) vervult het belang van de maatschappij bij hec tetugdringen van de delictgevaarlijkheid bij de forensische psychotherapie een centrale rol.''3 Deze auteurs brengen
overigens een ondencheid aan dat door mij niet overgenomen wordt. Zij maken een
onderscheid tussen forensische psychotherapie en psychotherapie ten bchoeve van in
huizen van bew-aring en gevangerussen verblijvende gedetineerden.

Uiteraard kunncn ook gedetineerden op basis van psychische problematiek gebaat zijn
bij psychotherapie en hebben zij zoals alle Nederlandse ingezetenen recht op psychotherapeutische behandeling als daar een indicatie voor bestaat.`''` Naar de mening van
Que en Groen is deze behandeling echter ruet gericht op dehctpreventie en ontbreekt
het dwang~drang element bij een dergelijke behandelin~;.
Iu dit proetschrift wordt de bredere omschrijving van de Nederlandse Veretuging voor
Forensische Ps~-chotherapie gevolgd, waarbij forensische psychotherapie omschreven
wordt als: 'Het behandelen van een psychische en~of persoorrlijkheidsstoonvs, teneinde de kans op recidive in een delict, als gevolg van die stoomis te vernunderen'.'"
Bij deze omschrijving is de doelstelling van de therapie en de justitiële setting bepalend
en tvet de vraag waar de desbetreffende behandeling plaatsvindt. Que en Groen geven
zelf overigens in hetzelt~ie artikel aan dat ook het opbouw~en van een werkrelatie en
het starten van een zogenoemde `pretherapie' grote (forensisch)psychotherapeutische
deskundigheid van de behandelaar vereist.'`'c'
Het specitiekc van de forensische psychotherapie ten opzicht van de psychotherapie in
algemene zin wordt in de volgende stappen aan u uiteengezet. Als eerste zullen de
kemthema's zoals deze hiervoor bij de omschrijving van psychotherapie in algemene
zin gehanteerd zijn, in het licht van de fomnsische psychotherapie uitgewerkt worden.
Binnen dat kader zal aangegeven worden op welke wijze de ontwikkelingen van de
psychotherapie in de hoofdstrotnen persoorrs~~cricht, relatieYencht en klncht~~encht vorni en
inhoud gekregen hebben.
''3 Que cX Groen 1997, p. 124.
'-s4 Zie ook Boevkens 1993.
~ss

~gemene Ltthmiatie. Folder Nederlandse Verelugng vcwr Forensische Psychothrrapie (NVFP),
uitgegeven in ?I l1 Nl.

'-'~ Que cX Groen l~X)7, p. 132.
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9.3.2

De plaats van de forensische psychotherapie binnen de totaliteit
van `psychotherapie in algemene zin'

Forensische Psychotherapie vonnt een verbijzonderiug van p~ydiotherapie in al~~enieiie
ziri, zoaLs in het eerste deel van deze bijdrage werd omschreven. Binnen dat kader
worden verschillende vonnen van psychotherapie op basis van theoretische achtergrond onderscheiden.'S7 Voorts wordt onderscheid gemaakt naar setting (pannerrelatie- en groepstherapie) en doelgroep (kinder- en jeugd versus volwassenen). Tot slot is
binnen dit kader de verbijzondering ,~linische psyckothcrapic van belang, waarbij gedoeld
wordt op een therapeutisch milieu waarbumeu individuele en groepspsychotherapie
een onderdeel van het tot~rle behandelingsaanbod vormt.
Van psychoanalytisch via cognitief gedragstherapeutisch naar integratief

Waar tot begin jaren 90 de forensische psychotherapie met narne psychoanalytisch en
cliëntgericht georiënteerd was''ti, ''`', is in het afgelopen decennium de (cognitieve) gedra~therapie tot ontwikkeling gekomerr'`'" en wordt deze werkwijze thans omschreven als multimethodisch en als zijnde `~~ebaseerd op het iiitganE~spiatt rlat coruepten er~
r~tet{iodcngeirttei~recrd zijn'.'~~
Nationale en internationale verenigingen
De toenemende belangstelling voor forensische psychotherapie in Nederland komt
ondernieer tot uíting in de recente oprichting van de t'éreni~~ing vnor Forensis~-he Psychothcrapie, in januari 200O.'6`'Reeds in 199U werd in Engeland de Intemationaf A~sociatiorl
ofForertsic Psychvthcrnpy opgericht.

9.3.3

Typering Forensische Psychotherapie aan de hand van de in de
algemene omschrijving gehanteerde kernthema's

Doelstelling van de behandeling: zowel hulpverlening als voorkoming van
recidief

Bij forensische psychotherapie gaat het steeds om twee doelstellingen: naast het tenrgdringen van de psychische problematiek van de cliënt als direct belanghebbende, speelt
het maatschappelijk belang van het terugdringen van de kans op recidive steeds een
centrale rol. Que en Groen wijzen in dit verband op het gegeven dat het niet alleen
om het tenrgdringen van het recidiverisico in de toekomst gaat, maar dat ook steeds de
mogelijkheid van actuele delictgevaarlijkheid onder ogen gezien dient te worden.'`''
Onder delictgevaarlijkheid wordt daarbij het risico vetstaan dat een individu als in~tdequaat anhooord op een crisissituatíe de ~rerzzen van de wet zal oversc{irijden. Ligeval van
geweldsdelicten worden de grenzen van één of ineer anderen zodanig overschreden
'-s~ Het gaat hierbij respectievelijk an het psychoanalvtisch, het gedra~therapeutisch, het experiëntieel
en het systeemtheoretisch refereutiekader.
-'S8 Van Marle 199~.

z59 Pieck A Tophoff 1994, Swildetu 1980.
'~ Van Beek Sc Mulder 1992, Wright e.a. 1993, Schacht Sc Peeters 21x~, Van Beek 1999.
'-et Que ~ Groen 1997,p 129.
'-fi'- Lanuners 2(X10.

'-b~ Que 8c Groen 1997 pp. 123-]24.
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dat er psychische en~of lichamelijke schade toegebracht wordt.'`'~ Delictgevaarlijkheid
wordt gezien als het resultaat van een sametupel van verschillende factoren die deels
met de persoon en deels uiet de situaáe te maken hebben.'`" Hierover later meer.
Er zijn echter ook situaáes waarbij iemand die in een forensische setting verblijft (TBS
kliniek, gevangenis of huis van bewaring) psychische problemen ondervindt die geen
rechtstreeks verband met het gepleegde delict vertonen. Ook in die gevallen kan het
verhelpen van de problemaáek een belangrijke bijdrage leveren tot het terugdringen
van het recidiverisico. Psychische problemaáek kan inuners tot crisissituaties leiden die
op hun beurt de kans het plegen van delicten vergroten.
Werkwijze

Verschillcrtde benadrrrn~~en
Evenals bij de psychotherapie in algemene zui valt de werkwijze bij de forensische psychotherapie uiteen in drie hooEdgroepen: het cluster persoonsgerichte benaderingen dat
de wortels in de psychodynanusche en experiënáële richángen heett en een openexploraáeve benadering als vemekptmt heeft; het cluster kkuht~~erichte benaderingen die
uit de (cogtuáef) gedrrs~therapeuásche benaderingen voortkomt en waarbij een
programmatische werkwijze gehanteerd wordt, en tot slot de relatiegerichte benadering die zich op systemische en interpersoonlijke theorieën baseen en waarbij voor wat
betrett de mate waarin open-exploraáef en~of programmaásch gewerkt wordt een
nuddenposiáe ingenomen wordt.
Bij de persoonsgerichte benadering wordt binnen de gesprekken steeds zoveel mogelijk bij de beleving van de cliënt van dat moment aangesloten. De cliënt wordt aangemoedigd te spreken over zaken die hem emotioneel raken. De therapeut probeert de
chënt inzicht te verschatfen in de wijze waarop hij met zichzelf en anderen omgaat
door de cliënt te helpen raáonele en emoáonele aspecten van het besprokene te
integreren. De therapeut is er op gericht om - waar mogelijk en telkens oprueuw het besprokene en de verworven inzichten in relaáe te brengen met achter~,~r-onden
van de delicten en de omstandigheden waaronder deze plaatsvonden. Eén en ander
steeds in relaáe tot de prevenáe van toekomstige herhaling. Open-exploratief is de
werkwijze door de mate waarin de cliënt zelf gespreksonderwerpen kan kiezen en de
therapeut in beginsel erop gericht is het besprokene samen met de cliënt rationeel en
emotioneel uit te diepen. Progranunaásch is de werkwijze rnet betrekking tot het
gegeven dat temgdringen en zo mogelijk elinuneren van de kans op recidive het
primaire therapiedoel is en het delict en alles wat daannee te maken heefr stelsehnaág
door de therapeut in het gesprek op tafel gebracht wordt. De petsoonsgerichte benaderingen richten zich op zodanige veranderingen van een door vroegkinderlijke
verwaarlozing scheefgegroeide persoonlijkheid dat herhaling van nieuwe delicten
voorkomen wordt. De kwaliteit van de therapeuásche relatie vom~t een belangrijke
voorwaarde voor de werkzaamheid van deze benadering. Niet alleen om (zoals in de
prograrrunatische benaderingen) de door de therapeut nodig geachte stnrcttmr van de
therapie te implementeren en te handhaven, maar vooral in verband met de eerder in
deze paragraaf genoemde correcáeve emoáonele ervaring. In Nederland is de persoonsgerichte tóreruische psychotherapie met name bimien de Dr. S. van Mesdag-

~e' Zie ook Van de Klippe t~ Va~i Gunieken 2t~10.

~~s De Haas 1993, 1997, Hulsájn 1~7, Van de Klippe 8~ Van Ginneken 21X1p, Braud ~i Diks 2tx)1.
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kliniek in Groningen tot ontwikkeling gekomen~`'`, inaar ook binnen andere TBS
klinieken in Nederland wordt de persoonsgerichte benadering gepraktiseerd.'"
De progranwiatische benadering wordt binnen de foreiuische psychotherapie met
naine vertegenwoordigd door de cogiutieve gedraf,~stherapie. De belaiiorijkste stappen
in deze benadering zijn a) samen met de cliënt wordt een te bewerken probleenigebied in termen van emotioneel, rationeel of direct waarneeinbaar gedrag geïdentitïceerd; b) er ~vordt een historische analyse gemaakt ten aanzien van het ontsrszan of juist
het ontbreken van dat gedrag; c) van het probleemgebied wordt vervo{gens een
ti~~lctiorlele a~ialyse gemaakt niet een uit;,rebreide ouischrijving van uitlokkende factoren
en (eventueel bekrachtigende) gevolgen; d) er wordt op basis van de functionele
analyse een interventieprogramma ontwoipen en uitgevoerd met het doe] de gewenste
gedragsverandering te realiseren; t} er vuldt een evaluatie van de bereikte resultaten
plaats; g) atsluiting van de behandelin~r dan wel een 'doorstart' waarbij weer bij stap a)
begonnen wordt. Binnen de co~iitieve gedragstherapie worden tv~~ee hootr.{stromen
onderscheiden'`'": de schernngenchte bennr~enng, zoals met name ontwikkeld door Beck
e.a. en Young.'1'" en een op de behandeling van verslaafden geënte werkwijze: het
zogenoemde ten~gvnl~rencrlticmodel.'~"

['crschillende nnn~~rijpin~spiltucr:
[n een recent door het Trimbos Instituut verricht onderzoek waarbij verschillende
forensische instellingen betroklcen waren, '" wordt vastgesteld dat in de hedendaagse
forensische psychiatrie bij het analyseren van oorzaken van het gepleegde delict en het
vinden van aanknopingspunten voor de behandeling veel gebniik gemaakt wordt van
het in de Dr. S. van Mesdagkliniek ontwikkelde 4-t~lctorenmodel.'" Binnen het kader
van de (in de volgende paragraaf beschreven) I~elicUCCrlnrioyrocedlare,273 wordt een grondige analyse gemaakt van de interactie van de volgende vier factoren: l. Persooc~lijkheid en psychiatrisch toestandsbeeld; 2. Situationele gegevenheden; 3. Maatschappelijke inbedding en ~. Vaardigheden. De essentie van het ~-factorenmodel wordt (aldus
Van de Klippe en Van Giiuiiken) gevonnd door de gecíachte dat het zinvol is om bij
diagnose, platuling en uitvoering van de behandeling van delictgevaarlijke patiënten
ervan uit te gaan dat delictgevaarlijkheid het resultaat vornit van de interactic nusen de
vier genoeinde factoren. Voorts gaat nien ervan uit dat een positieve beïnvloeding van
één van de factoren ook za] resulteren in een verbetering van de andere táctoren.
Werkend vanuit het 4-factoreninodel zal de forensisch psychotherapeut binnen hec
kader van de plaiuiing van de behandeling steeds op rationele gronden keuzes inaken
~~-elke factor voor therapeutische beïnvloeding in aanmerking komt.

'-~ Zie ook Van Marle 199~ pp. 66-67.
'-67 Hildebrand 8~~ De Ruiter 1999 pp. 21-23.
-68
'
Hildebrand tt~ De Ruiter 1999 p. 31.
'-bv Beck ~ Freema,i 1990; Young 1994.
'-~~~ Marlatt t~ Gordon 19R5.
'-71 Van de Klippe en Van Giluuken 20U1.
'-''- Hiilstijn e.a. 1~3~)7.

'-73 Van Beek ~ Miilder 1993, Van Beek 1999.
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de vier factoreu in htui onderWrge sarnenhang met de bijbehorende
psychotherapeutische interventiemogelijkhedeu
In het bovenstaande scherrra worden de vier factoren in hun onderlinge samenlrang
weergegeven. Bij elke tàctor is de therapeutische benadering aangegeven die op de
desbetretFende tàctor aangrijpt.
Aard van de toe te passen methoden

Persoonsgerichte bcriadcrir~~en
In het Nederlanáse gevangeniswezen beperkt de ervaring met petsootugerichte benaderingen zich, naast enkele incidentele activiteiten in verschillende inrichtingen in het
verleden'';, tot de individuele psychotherapie op basis van een cliëntgerichte benadering, zoals deze tot op heden in het PSC uitgevoerd wordt.'" Als onderdeel van de
behandeling in de milieutherapeutische setting op de Therapie Aldeling `(...) heeft
iedere gerletineerde Ivekelijlz,e een indivirlueel psychot)ternpcluisclr rvntnct. Dit cont~ut is voor rie
gedetirreerde ~oveel rnc~t~elijk een vrijplaats, met nit~or~rlerin~r vari aan delict en tent~wnlpreventie
gerelatecrráe thenrn's. Ook bie~It rle iruensieve ínríivirlucle he~eleiding rle rno~clijkhcid oni het
proccs van de bc~trokk~ene tc bcu~nken en op gurig tc hotrden en, ~o ntogelijk, irrgebrnrbtc therria's
dynnrriisrh te ve~rbre~len'.'"' Van Marle`" fonnuleert met betrekking tot persoonsgerichte
psychotherapeutische behandeling binnen de TBS situatie de volgende kenmerken:
Secundaire preventie'~y door het opheffen van recidivegevaarlijk gedrag;

a.

doelstellingen van de interacties gericht op het intrapsychisch tirnctioneren op basis
van de geestelijke stoomis;
b. de patiënt draagt medeverantwoordelijkheid voor het proces;
c. blijvende persooralijkheidsverandering wordt nagestreefd

-'7a Melk 1993, Pieck ti Tophoff 1994.
-75
'
Leetraars, Slnits A Koudstaa] 2(11)3.
276 idem p. 369.

-'~~ Van Marle 1995, p. 71.
'-7e Bedoeld wordt de prevenàe van recidi~-e up langere temtijn.
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d. oprakelende benadering waarbij ahveennecharusmen, aandritten etcetera ~~~orden
blootgelegd ten behoeve van emotioneel inzicht;
e. uiteindelijk doel: beveili~,ring op langere ternriju, in de toekoutst.
Evenals Snuts pleit ook Van Marle voor een beperkte geheimhouditig binnen het
kader van de gesprekken: er worden geen beperkingen aan de fantasieën van de cliënt
gesteld, wel uiteraard ten aanzien van (~is;ressiefj gedng."`' Een bela~Igrijk ketmierk
voor de psychoanalytische benadering vonnt het bevordesen van regressie naar vroegkinderlijk gedrag. Bij de cliëntgerichte benaderiug staat met name de integ-ratie van
gevoelens en deukbeelden in het heden op de voorgrond.'s~~
In het buiteriland (Veretugd Koninkrijk, Duitsland) kan rnen tenrgblikken op een
jaretalange ervaring op het gebied van persoonsgerichte psychotherapie in detentie.'sI
Helaas is ook in deze landen geen wetenschappelijk onderzoek ten aanzien van de
persoonsgerichte vomien van psychotherapie in detentiesituatics verricht, zodat er ten
aanzien cklarvan een duidelijke achterstand bestaat ten opzichte van de klachtgerichte
benaderingen, zoals de cognitieve en gedral,~stherapie.

De I~elictscenarioprocecírrre
Zoals in de vorige paragraaf werd aangegeven, is de zogenoemde delictsrenanoprocedlrre
specifiek voor de forensische psychotherapie. Deze wordt zosvel in de persoongerichte
als in de programmatische werkwijze toegepast en heett betrekking op het op een zeer
nauwgezette wijze doomemen van cogniitieve, emotionele, gedragsmatige en sinrationele factoren die voorafgaand, tijdens en na het delict een rol gespeeld kunnen hebben.
Het gaat eroni om zowel voor de cliënt als voor de therapeut een zeer duidelijk en
gedif}érentieerd beeld te hebben van zaken die rechtstreeks of indirect met het delict te
maken hadden. Binnen het kader van de persoonsgerichte benaderingen zal de procedure veelal rTiuider systematisch uitgevoerd worden dan bij progranunatische benaderingen. Essentieel voor alle vormen van forensische psychotherapie is het in beeld en in
kaart brengen van zoveel nrogelijk zaken die bij het plegen van het dehct een rol
gespeeld kuruien hebben.
De delictscenarioprocedure wordt zowel als onderdeel van de dial,mostiek als van de
behandeling gezien.'``' Binnen de progranunatische werkwijze kent de delicrscenarioprocedure de volgende stappen: een edt~cntieve fnse waarin de cliënt op de hoogte
gebracht wordt van de inhoud en het beloop van de procedure. In deze fase wordt hij
e~pliciet aangemoedigd om op de voorgestelde wijze aan het werk te gaan.

Na de educatieve fase volgt de oeFerfue, waarin de cliënt ervaart wat zijn delict voor hem
betekent, wat daaraan voorafgring en de gevolgen onder ogen te zien en leert hoe het is
om op deze wijze met zichzelf en zijn delict bezig te zijn. Dan komt de corfronutticfasc,
waarin de cliënt `niet rneer orn de tèiten heen kan'. De cliënt wordt telkens optueuw
gecottfi-onteerd met de verant~voordelijkheid voor zijn gedrag. Uitvluchten, pot,~ingen
tot bagatelliseren of ontkenrungen worden door de therapeut gesil,nialeerd en besproken. In deze fase wordt ook het tenr~vnlprca~errtieprogrnnuna opgesteld. Het betrett een
inventarisatie van gebeurtenissen, gevoelens en gedachten waarvan therapeut en cliënt
het erover eens zijn dat deze de kans op herhaling vergroten. Per risicovolle gebeurte-

'~y
-RC~
'~I
?a'-

Van Marle 1995 p. 139.
De Ha:is 198f).
Cordess c~ Cox 1996; Lósel 19~53; Reintiied 1999.
Van Beek cC Derks 1999 p. 36.
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nis wordt vastgesteld welke activiteiten de cliënt dient te ondememen om de `oorzaak
- gevolg keten' die naar een rueuw delict zou kunnen leiden, te doorbreken. In de
laatste fase, die door Van Beek en Mulders' de behandeltàse'h` wordt genoemd,
neemt de cliënt ten opzichte van zijn sociale netwerk verannvoording voor zijn
delicten door uirvoerig met een aantal zorgvuldig geselecteerde betrekkingspersonen
de tijdens de voorgaande tásen benoemde zaken te bespreken en door te nemen.'s' In
tegenstelling toc de persoongerichte benaderingen is de delictscenarioprocedure uitgebreid onderwerp van onderzoek geweest.'sb
Systeem~enc{uc henaderingen

Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat een systeempsychotherapeutische
behandeling tegen het einde van de detentie van grote waarde kan zijn. Aannemelijk is
dat er een verband is tussen de mate waarin iemand in staat is emotioneel betekenisvolle relaties op te bouwen en te onderhouden omgekeerd evenredig is aan de kans op
recidive. Detentie heefr veelal een negatief effect op de maatschappelijke inbedding en
gesteld kan worden dat het tot de verantwoordelijkheid van het Gevangeniswezen
behoort om deze negatieve effecten zoveel mogelijk te beperken.
Janssen en Beuzekom'~' wijzen bimien het kader van de ambulante behandeling van
forensische patiënten met verslavingsproblematiek op het belang van het betrekken
van het netwerk bij de behandeling. `Aan het eind vnn het ~rogrnmma n~orrlt ecn bijeenkomst tussen hchnnríclingsteam, pntiënt en ~ijn netwerk georgnniscerd. De patii~nt irrfomieert de
fanrilie en er~cwtnrele vríenderr over venvorven inzichten en prescrneert zijn tenrgvalpreventieplan.
Dc presentatie nan .íjn ne.hverk l~recft zorvel een ritueel aLs cetr inhourlc(ijl~ karaktc~r. De pnticrtt
gecft informatie over ~ijn vcrslavings~edrqE~ en Itne ditgedrag bij lrem werkt. 6~cn~ohrcns ~~ccft {rij
rle rnnrtieren nnn waarop dit gedn~~ voorkornen kan rvordcn in dc toclzornst. I~oor Iret netrr~er{z
worrlt inzichtelij{z n~nt rle patiënt ~elf en wnt nacuten kunnen doen vm terrt~rval te voorkornen.''ss
Klnc{ttgenchte henarlerinqen
Met name in Duitsland, maar ook in Engeland wordt birmen detentie gebnrik gemaakt van psychotherapeutische methoden die gekenmerkt s~-orden door een klachtgerichte benadering.'s`' Zoals eerder werd aangegeven zijn de ervaringen binnen het
Nederlandse gevangeruswezen vrijwel beperkt tot de zogenaamde voorbeeldprojecten.""~ Wel is de nodige ervaring opgedaan binnen de ambtilante forensische gezondheidszorg."'~ Onderzoek in het buiteraland wijst evenwel uic dat recidive van gedetineerden met seksuele en andere agressieve delicten door klachtgerichte behandeling
tenrggedrongen kan worden. Het gaat daarbij met name om behandelingen vanuit een
cognitiet- gedragstherapeutisch referentiekader."'Z

'-83 Vari Beek St Mulder 1992.
'-84 De benanung is ongelukkig omdat de behandeling ook de aridere fasen omvat (OdH).
's5 Van Beek 1~~.
'~~ idem.
'-~~ Janssen 8t Van Beuzekom 1999 pp. 87-88.
~sg idem 1999, p. 87.
'-89 Miiller-Isberner 23~ Gonzalez Cabeza 1998.
z~' Miiusterie van justitie 2(x)3a, p. 19 e.v.
'-91 Jarusen en Van Bet~zekom 1999.
~9- Bulten, Zwenutri fi Pullens 3111)I.
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Kenmerken van de doelgroep

Dadersdlnp
In veel gevallen vonnt het plegen van een c{elict de aat~leiding voor Eorensische psychotherapie en wordt ervan uitgegaan dat (emstige) psychopatholo~rie een belan~n-ijke
factor bij het plegen van het delict was. Que en Groen reserveren de temi foretui~the
psychvthernpie voor deze categorie cliënten."'~; Zij wijzen op een verschil tussen forensische psychotherapie en psychotherapie voor ~edetineerden die om uiteenlopende
redenen hulp bij psychosociale problematiek behoeven."'~ In de intemationale
vakliteratuur wordt dit onderscheid niet op die manier gemaakt en wordt alle psychotherapeutische hulpverlening binnen een detentiesituatie aangeduid met de tenn
forensische psychotherapie. Vooralsnog wordt hierbij aangesloten en is bimien dit
kader de tenn Jorensisch~~ ps}~rhotk~~rnE~ie van toepassing op de psychotherapeutische
behandeling van die cliënten die zich op basis vati (de verdenking van) het plegen van
een ernstig delict binnen een justitieel kader bevinden.

Extnnsicke tnotivatie cn rlubietfzc I~njllnlligheid
Het meewerken aan een forensisch psychotherapeutische behandeling kan voor de
cliënt voordelen bieden die te maken hebben met stra(-vermindering, voorkomen van
gevangenisstrat, het verkrijgen van bijzondere vrijheden. Dit speelt in hoge niate als
het ondergaan van een psychotherapeutische behandeling als voorwaarde - bumen de
uitspraak van de rechter - tot de hierboven genoenide door de cliënt gewaardeerde
voordelen met zich meebrengt. De vrijwilligheid van de behandeling konlt daannede
onder dntk te staan. 'Op deze manier is er bij forensische psychotherapie steeds sprake
van een stok achter de deur, een drangsituatie, waarnlee de behandelaar moet kunnen
omgaan. . a~~s
Dingnostisc{tc rupccten

Er zijn bij cliënten die voor forensische psychotherapie in aanmerking komen in veel
gevallen meerdere persoottlijkheidsstoornissen vastgesteld. Binnen de TBS situatie is er
een toename van de combinatie van persoot~lijkheidsstooniissen en As I problematiek
als psychosen en stenu~ungsstoonussen.
I3eschadi~íngen vanfiit ~~e onnt~ikkelirl~~sqesc{iie~lenis
De achtergrond van forensische cliënten wordt veelal gekemuerkt door atiectieve verwaarlozing. lladers van seksuele geweldsmisdrijven zijn zelt dikwijls slachtoffer van
seksueel misbntik. Met de opkomst van de biologische psychiatrie wordt ook een
grotere rol toebedeeld aan biolo~~ische factoren.

'-93 Que ~ Groen 1997 p. 132.
'-9a Zie ook Oei 1997, Daiuëk 1998.
'-95 Que en Grcen 1997 p. 125.
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Typering van de beroepsbeoefenaar
Professiortele achter~rrond van.fvrerrsische ysydrotllerapenten
Forensische prychotherapie wordt gegeven door psychotherapeuten met de basisdiscipline klirusche psycholol,~ie, psychiatrie of onhopedagogiek. De specifieke kennis en
ervaring nodig om in de fc~rensische setting te kumien opereren wordt in Nederland
voomamelijk v1 de vonn van praktijkstages en postdoctorale cursussen verw-orven. In
Duitsland, Engeland, Canada, Zweden en verschillende staten in de VS vormt de
forensische psychotherapie een regulier onderdeel van forensische psychiatrie en
psycholog~ie zoals deze in die landen aan afzonderlijke niedische en psycholo~,~ische
tàculteiten gedoceerd wordt. Het is opvallend dat Nederland in dat opzicht een achterstand ten opzichte van landen met een erugemlate met ons vergelijkbaar systeem
van tenuitvoerlegging van stratfen en maatregelen heeft.

Bijzorlrkre eiserl rlie aan de hehartdelaar in ftirensisdu scttin~ert gestelt! u~orden
Cliënten die voor forensische psychotherapie in aanmerking komen, worden door hun
gedrag veelal als lastige `onaantrekkelijke' klanten beschouwd."'n Er wordt in dat
verband ook gesproken van zogenoemde `tnoeilijke mensen'.'"' Het opbouwen en
hanteren van een therapeutische relatie met deze mensen is bepaald niet iedere therapeut gegeven en vereist een hoge mate van frustratietolerantie. Daarnaast dient de
behandelaar zeer goed in staat te zijn de eigen grenzen en die van de therapeutische
situatie nauwlettend te bewaken. De weirug aar~lokkelijke situatie waarin forensische
cliënten doorgaans verblijven kan tot een teveel aan mededogen leiden, de urtórntatie
die de cliënten over hun delicten of achtergrond verstrekken kunnen atkeer en weerzin oproepen. Ook het doorwerken van seksuele en sadistische tántasieën kutuien veel
van het incasserinl,~svemlogen van de therapeut vergen. Een zorgvuldige regtiler-ing
van het evenwicht tussen de therapeutische afstand en nabijheid is van gTroot belang.
Professionele richtlijnen en standaarden

De professionele richtlijnen en standaarden die op de psychotherapie in algemene zin
van toepassing zijn, gelden uiteraard ook voor de psychotherapie in de forensische
setting. Zo verkeren gedetineerden en terbeschikkinggestelden, ondarilcs hun wettelijke rechtspositie, in een kwetsbare positie. Ook de dubieuze vrijwilligheid waarniee
de cliënt in de forensische setting de psychotherapeutische behandeling ondergaat,
brengt met zich mee dat de professionele zorgvuldiglteid in alle opzichten ge~vaarborgd moet worden. In het bijzonder dient aandacht besteed te worden aan de wijze
waarop de geheimltouding geregeld wordt. [n ieder geval dient steeds aan de cliënt
volstrekt duidelijk te zijn over welke aspecten van zijn of haar behandeling wél en over
welk uitdnrkkelijk niet gerapporteerd wordt. In situaties waarbij het ondergaan van
een psychotherapie onderdeel van een gerechtelijke sanctie vormt, zal ook extern over
de behandeling gerapponeerd dienen te worden. Dit om over de doehna[igheid van
de behandeling verantwoording af te kunnen leggen.'"'~ Er wordt in die situatie gerapporteerd aan een uistantie die ruet (zoals in de reguliere GGz-sinratie) het welzijn van
'vb Que ~ Groen 1997 p. 126.
'97 Schacht c~ Peece~ 20( Ill.
-`'x
'
Que ~ Groen 1997 p. 1?5.
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de cliënt op de voorgrond plaatst, maar die beslissingsbevoegdheid ten aaiizien van het
vrijhede nbeleid ten aanzieii van betrokken cliënt heett.
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Hoofdstuk 10
Organisatie van psychotherapie
in detentie (logistiek)
10.1

Inleiding

In deze paragraaf komt de logistieke vraag aan de orde ten aanzien van de wijze
~vaarop georgaiuseerd kan worden dat de juiste patiënt op het juiste moment bij de
juiste psychotherapeut een behandeling kan ondergaan. Zoals in de voorafgaande
hoofdstukken en paragrafen aangegeven werd, wordt hierbij van de volgende prenussen uitgegaan:

De penitentiaire inrichting rekent het tot haar verantwoordelijkheid om te
bevorderen dat aedetineerden waarvoor psychotherapeutische hulp of interventie
geboden is, deze ook feitelijk krijgen.
b. De ten behoeve van de inrichting werkzame psychologen en psychiaters hebben
hierbij met name taken op het gebied van de indicatie en verwijzing.
c. De uitvoering van de psychotherapieën binnen detentie kan plaatsvinden door
- vrijgevestigde psychotherapeuten, waannee de penitentiaire inrichting vaste
afspraken gemaakt heett;
- aan forensisch psychiatrische poliklirueken verbonden psychotherapeuten;
a.

d.

e.

f

aan overige GGz-instellingen verbonden psychotherapeuten waannede samenwerkingsatspraken gemaakt zijn.
Deze psychotherapeuten dienen confóml de wet op de BIG als p.rychotherapeut,
klinisch psycholoog of psychiater gere~ristreerd te zijn en op basis van een door het
nunisterie van justitie geaccrediteerde vervolgopleiding aan door het n~irusterie gestelde eisen te voldoen.

Het nunisterie van Justitie bevordert de organisatie van opleiding inclusief de
mogelijkheid tot gesuperviseerde praktijk van respectievelijk voor psychotherapeuten die zich op het zeliuitvoeren van psychotherapieën wensen voor te bereiden.
Het is bij de orgarusatie van de psychotherapeutische zorg gewenst om te streven
naar "korte lijnen" zodat de tijd die verloopt tussen de indicatiestelhng en de feitelijke start van de behandeling zo kort mogelijk is.

10.2

Actoren

10.2.1 Binnen de inrichting: gedetineerde, psycholoog, psychiater
Bij psychotherapie in detentie zijn op inrichtin~nniveau onder meer de volgende
actoren betrokken: allereerst de gedetineerde die voor de psychotherapeutische hulp in
aanmerking komt. Voor-ts zijn belangrijke rollen weggelegd voor de inrichtingspsycholoog, dan wel de psychiater die vanuit de Forensisch Psychiatrische Dienst aan
de inrichting verbonden is. Samen met de inrichtingsarts vormen zij het psychvrnedisch
team. Birmen dit team wordt in voorkomende gevallen de indicatie voor psychotherapie gesteld. Van belang voor de zogenaamde casefindin~~ (het signaleren dat er met een
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gedetineerde "iets loos is") is een belangrijke taak voor het executieve personeel: de
PIW-ers en hun leidinggevenden.
10.2.2 Buiten de inrichting: De forensisch psychotherapeut
Bij psychotherapie in detentie wordt de behandeling gegeven door gekwalificeerde
psychotherapeuten die door het succesvol afronden van een `kopcursus forensische
psychotherapie' het predikaat fvrensisch psychothernpeut verworven hebben.
Vervolgopleiding
Het nunisterie van Jusritie formuleert aan de forertsisch psychotherapeut te stellen eisen
en bewaakt de kwaliteit van opleidingen die psychotherapeuten tot forensisch psychothernpel~t opleiden. Een dergelijke opleiding dient tetuninste kennis te verschatFen over
juridische aspecten van de detentiesitttatie, psychosociale etfecten van de detentie in
het algetneen en de gevolgen van detentie voor psychisch kwetsbare personen in het
bijzonder. Daarnaast dienen zij kennis te hebben van de de mogelijkheden en beperkingen van psychotherapie in detentiesintaties en dienen zij over gesuperviseerde
ervaring te beschikken over het werken in die sector. Tot slot dienen zij een nader vast
te stellen aantal uren onder supervisie in een petvtentiaire setting gewerkt te hebben.
Vrijgevestigd of vanuit GGz
De forensisch psychotherapeut kan zowel als vrijgevestigde, als vanuit een GGzinstelling diensten psychotherapie aan gedetineerden verstrekken. De petvtentiaire
inrichting heefr daartoe v~ute atspraken ntet een of ineer vrijgevestigde psychotherapeuten en~of inet psychotherapeuten die aan nabijgelegen GGz-instellingen verbonden zijn. Doorgaans zal de feitelijke psychotherapie binnen de inrichting in een daarvoor geschikte spreekkamer plaatsvinden. [n een uitzonderingsgeval kan het wenselijk
zijn de psychotherapie op een andere locatie te doen plaatsvinden.

10.3

Stappen

Het traject tussen het vaststellen dat een gederineerde in aamnerkuig dient te komen
voor psychotherapeutische hulpverlening, en de nazorg en eventuele overdracht die
het sluitstttk van de prychotherapie in detentie vornlt, omvat de volgende str~ppen:
ca.sefinding, indicatiestellulg, contact met de psychotherapeut, sluiten van een behandelingsovereenkotnst met de cliënt, uitvoering van de psychotherapie, atsluiting,
tentgt'apportage aan het psycho-medisch team, nazorg en eventueel overdracht.
10.3.1 Casefinding
Door het Penitenriair Selecriecentntm wordt onder het begrip `casefinding' het gehele
proces van `opsporen, wegen (indiceren) verwijzen en plaatsen' verstaan. Bimien het
kader van het voorliggende onderzoek wordt de tenn casefinding beperkt tot het
opsporen van die gedetineerden die hetzij biruien het kader van gezondheidszorg in
curatieve of palliatieve zin, hetzij ter preventie van recidive in aamnerking voor psychotherapie zouden kunnen komen. Bitirten het voorliggende kader wordt toepassing
van de term aldus beperkt tot de táse van het 'opsporen'. Casefinding wordt aldus het
PCS bemoeilijkt door het gegeven dat het petutentiaire klimaat met name op orde en
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nlst gericht is. De gedetineerde die weinig (ne~,ntieve) aandacht trekt komt dus niet
snel in beeld voor hulpverlelung. Vaak ten onrechte. Depressiviteit leidt er bijvoorbeeld doorgaans toe dat men zich als dat utogelijk is op cel tenFgtrekt. Ook andere
psychische stoomissen worden gekenmerkt door introvert gedrag, gedrag ciat vanuit
beheersoogpunt biruien een penitentiaire inrichting gemakkelijk in de schaduw kan
komen van extravert gedrag, zeker als dat n~et verbaal, dreigend of c{aadwerkelijk
geweld gepaard gaat. De speciheke aandacht van de penitentiair inrichtingw'erkers en
diegenen die hen bij arbeid, sport en dergelijke begeleiden, dient dan ook speciaal
gericht te zijn op het detecteren van deze zogenaamde `introverte' gedetineerden.
EtFectieve 'casefinding' is ondenneer athankehjk van de basale kenlus van de betekenis
die afw~ijkend gedrag kan hebben én dat or~anisatorisch geref;eld is waar zij dergelijk
gedrag kuruien melden. Een probleeln dat bij casefinding een rol speelt wordt gevornid door de motivatie van een gedetineerde om een behandeling te ondergaan.

10.3.2 Indicatiestelling
Ue indicatiestelling voor psychotherapie wordt op basis van rapportrlge biluien het psycho-medisch overleg gesteld. Binnen dat overleg passeren gedetineerden die op basis
van hun gedrag ouder de aandacht komen de revue en wordt vastgesteld in hoeverre
de in- en exteme htilpverleningsmogelijkheden waarover de inrichting kan beschikken
een geschikt antwoord op de vastgestelde problenTatiek vonnt. Indicatiestelling wordt
bij voorkeur in tem~en van de DSM [V classificatie f;efonnuleerd. Maar ook gedetineerden die Inet aan de criteria voor een dergelijke classificatie voldoen moeten, als
daar goede redenen voor zijn, - bijvoorbeeld als het gaat oni de preventie van recidive
voor een psychotherapeutische behandeling in aanmerking kunnen komen.

10.3.3 Pre-motivatie door de inrichtingspsycholoog
Als biluTen het kader van het psycho-medisch overleg vastgesteld is dat een bepaalde
gedetineerde voor psychotherapie in aanmerking kortit, wordt door de psycholoog of
psychiater contact met betrokkene opgenornen. Doel van dit contact is om binnen het
kader van één of ineer gesprekken de gedetineerde te wijzen op de mogelijkheid van
een (psychotherapeutische) behandeling. Hierbij wordt zo duidelijk mogelijk irrtómiatie verstrekt over de nrogelijkheden en beperkin~en van een psychotherapeutische
behandeling. Hierbij wordt ervoor gewaakt cíat de gedetineerde niet op basis van
verkeerde argulnenten met een behandeling begint. Het is nadrukkelijk luet de bedoeling de gedetineerde `binnen te praten'. De beslissing of contact met een psychotherapeut voorbereid wordt ligt bij de gedetineerde.
10.3.4 Contact met de psychotherapeut: één of ineer
kennismakingsgesprekken
Bij een positieve beslissing van de gedetineerde met betrekking tot het ondergaan van
een psychotherapeutische behandeling, wordt zo snel mogelijk een eerste keruusFnakingsgesprek met de psychotherapeut in-spe gearrangeerd. In dit gesprek maken de
deehreurers keruus met elkaar, wordt duidelijk gelnaakt wat psychotherapie inhoudt en
gaat de psychotherapeut na of hij ten aanzien van een aantal essentiële zaken de te
volgen psychotherapie met de cliënt tot overeenstenuiung kan komen.
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10.3.5 Sluiten van een behandelingsovereenkomst met de cliënt
Op basis van één of ineer van dergehjke gesprekken fornluleert de psychotherapeut
een concept-behandelingsovereenkonrst. Hierin worden in ieder geval de volgende
zaken vastgesteld:
- doel van de therapie
- werkwijze
- aard van de toe te passen methoden
- gx-enzen aan de geheimhouding waar orde en veiligheid van de inrichting in het
geding is
- mogehjkheid zich over zaken te beklagen (zowel bij de directeur van de inrichting
als bij de binnen het kader van de wet op de BIG timctionerende tuchtcomniissie)
10.3.6 Uitvoering van de psychotherapie
Uirvoering van de therapie gebeurt coritórm de gernaakte atspraken en de `state of the
art'

10.3.7 Afsluiten van de behandeling
Wanneer de therapie in de eindfase van de behandeling komt, wordt dit tijdig aan de
gedetineerde aangekondigd en wordt het feitelijk beëindigen van de therapie voorbereid. Er vindt een tenrgrapportage aan het psychomedisch team plaats dat in ieder
geval de volgende onderdelen omvat:
-

aantal zittirn~en
genuste zittingen

-

motivatie van de cliënt
bereikte resultaten
afspraken met betrekking tot nazorg en~of niogelijkheden de therapie te hervatten

lU2

Hoofdstuk 11
Conclusies, aanbevelingen
Het voorliggende onderzoek leidt tot een aantal conclusies en enkele aanbevelingen.
Voor een overzichtelijke presentatie daarvan is gekozen voor het W~H2 uiodel (wat,
waarom, wie, waar, hoe en hoeveel)
W A"T

11.1

Wat is psychotherapie in algemene zin?

Psychotherapie is één van de methoden die biiinen de Geestelijke Gezondheidszorg
toegepast worden oin psychische stoonussen teni~; te dringen dan wel de schadehjke
etlècten daarvan te venninderen. Psychotherapie krijgt vorrn en inhoud binnen een
reeks van gesprekken tusseu de cliënt en een c~lartoe gekwali6ceerde hulpverlener.
Onderscheid wordt gemaakt atssen persoonsgerichte en klachtgerichte benaderingen.
Bij klachtgerichte benaderingen wordt ervan uitgegaan dat het tentgdringen of beter
onigaan met een af te grenzen probleemgebied het totale huictioneren van de cliënt
verbetert. Bij persoonsgetichte benaderingen wordt hiervan onvoldoende soelaas
venvacht, maar wordt de stelling betrokken dat het totale tinictioneren van de cliënt
het aandachtsgebied van de therapie dient te vom~en.
11.2

Wat is psychotherapie in detentie?

Psychotherapie vindt steeds plaats binnen een bepaalde context. Ingeval van psychotherapie in detentie verblijtt de cliënt in een gevangenis of huis van bewaring. Psychotherapie in detentie kent een behandeling en een beveiligingsdoelstelling. Bij de
behandelingsdoelstelling staat het terugdringen van symptomen waar de cliënt last van
heett centraal. Bij de beveiligingsdoelstelling gaat het met name om het terugdringen
van het risico dat de cliënt wat betrett zijn delicten in herhahng vervalt dan wel andere
delicten pleegt. Psychotherapie in detentie stelt wat betrett deskundigheid speciheke
eisen aan de hulpverlener.
WAARC~M

11.3

Waarom psychotherapie in detentie?

Het psychotherapeutiseh referentiekader wordt naast het medisch~biologisch en
milieutherapeutisch referentiekader als een belangrijke invalshoek gezien om op een
medisch~psychologisch verantwoorde ~vijze met psychische problemaàek om te gaan.
Nederlandse ingezetenen hebben hetzelide recht op toegang tot de (geestelijke)
gezondheidszorg. Gedetineerden vomien hierop geen uitzondering. Voorts heeft
onderzoek uitgewezen dat psychotherapeutische behandeluig een belangrijke rol kan
spelen bij het tentgdringen van delictgevaarlijkheid en het voorkomen van recidive.
Psychotherapie in detentie kan dan ook een bijdrage leveren tot de beveiliging van de
maatschappij.
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WIE

11.4

Wie zijn bevoegd en bekwaam tot het uitvoeren van
psychotherapie in detentie?

Psychotherapeut is een wettelijk beschennd beroep. Alleen diegenen die als zodanig
birTnen het kader van de wet op de Beroepen op de Individuele Gezondheidszorg
geregistreerd zijn kuruien op de kwalificatie ysychotherapeut aanspraak maken. Op basis
van deze titelbescheniung mogen cliënt en werkgever er van uitgaan dat betrokkene
bevoegd en bekwaam is tot het zelfstandig geven van psychotherapie in algemene zin.
Zoals hierboven werd aangegeven stelt Psychotherapie in detentie w~at betreft deskundigheid speciheke eisen aan de hulpverlener. Dit impliceert dat voor een psychotherapeut aanvullende kentus, specifieke vaardigheden en onder supervisie opgedane ervaring noodzakelijk is oín zich voor het verlenen psychotherapie in detentiesituaties te
kwalihceren.
11.4.1 Kennis
Hierbij moet in ieder geval gedacht worden aan kerrnis op het gebied van juridische,
sociale en maatschappelijke aspecten van het gedetuieerd zijn als crulunologie en de
relatie tussen psychopathologie en crinur~iliteit. Deze kennis kan door nuddel van
literatuursnrdie en vanuit justitie te organiseren workshops en senunars overgedragen
worden.
11.4.2 Vaardigheden
Bij psychotherapie in detentie dient de therapeut in staat te zijn een werkrelatie te
leggen met personen die in het dagelijks leven niet of nauwelijks gewend over zaken
die voor hen van emotionele betekenis zijn te spreken en die niet geneigd of in staat
zijn verantwoordelijkheid voor hun situatie te nemen. Het vergt specifieke vaardigheden om mensen te motiveren het psychotherapeutisch proces tot een goed einde te
brengen, ook als dit voor betrokkene cortfronterend is en positieve effecten pas op
temTijn waarneembaar zijn.

11.4.3 Ervaring onder supervisie
Voor de integratie van kemus en vaardigheden geldt "al doende leert men". Voordat
psychotherapeuten zelí'standig binnen detentiesituaties hun werk kurmen doen zullen
zij geruime tijd in de gelegenheid gesteld moeten worden om hun therapeutische
activiteiten rnet gedetineerden, met een ervaren vakgenoot te bespreken.

11.5

Wie komen voor psychotherapie in detentie in aanmerking?

Zoals bij "het waarom" van psychotherapie in detentie al werd aangegeven zijn er
twee redenen om indicatie voor psychotherapie te overw-egen. In de eerste plaats het
terugdringen van delictgevaarlijkheid. Internationaal onderzoek heeft uitgewezen dat
delinquenten die binnen het kader van hun detentie een behandeling hebben ondergaan nunder recidiveren dan gedetineerden waarbij dat niet het geval is."'`' De andere
"'`'
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reden om een indicatie voor psychotherapie te overwegen betrett de lijdensdnik die
een gedetineerde door psychische problematiek ondergaat. Door deze lijdensdnik
vraa~n de ~edetineercíe bovenmatig .~lndacht van het personeel en kan ook de orde en
veiligheid binnen de inrichting in het geding konien. Maar ook ~edetineerden die zich
niet klagend of ordeverstorend uiten maar zich juist terugtrekken hebben recht op een
behandeling van svinptomen en voorzover inogelijk van de daaraan ten grondslag
li~gende problematiek.
W AAR

11.6

Waar vindt de psychotherapie plaats?

Psychotherapie in detentie vindt per dehnitie binnen de
neerde verblijtt plaats. Dit betekent dat de psychotherapeut
tot de inrichting en dat de gedetineerde en thei~lpeut in de
te worden in een voor psychotherapeutische behandeling
komen.

inrichtin~; waar de gedetitoegang dient te verkrijgen
gele~eriheid gesteld dienen
geschikte niinue samen te

11.6.1 Toegang tot de inrichting
De psychotherapeut heeft binnen het kader van zijn specialistische postdoctorale opleiding tot foreusisch psychotherapeut al kentus geuiaakt niet de toeganl,~sregelingen van
één of ineer penitentiaire iiirichtingen. Het is van belang í{at de psychotherapeut
voordat hij voor het eerst binnen een bepa~ilde inrichting met behandehngeu begint op
de hoo~,ne gesteld wordt van de voor die iiuichting geldende regehngen. Het gaat
daarbij om de volgeude zaken.
11.6.2 Op welke wijze dient de psychotherapeut zich te legitimeren
Het gaat hierbij om de vraag of een wettelijk identiteitsbewijs zoals paspoort of rijbewijs toereikend is of dat de therapeut in het bezit gesteld dient te worden van een
le~timatiebewijs dat specifiek op de desbetreffende inrichting van toepassing is.

11.6.3 Welke zaken mogen ten behoeve van de gedetineerde al dan niet
binnengebracht worden
Van tevoren dient duidelijk te zijn dat de psychotherapeut in be~~irLSel geen zaken teii
behoeve van de gedetineerde naar binnen brengt. Een uitzonderin~ kan gemaakt
worden voor hulpnuddelen die bij de therapie van belang zijn, zoals literatuur, forniulíeren en geluidsdragers met bijvoorbeeld ontspannin~~soetèningen. Als de psychotherapeut een psychiater is wordt door hem of haar voorgeschreven medicatie door de
medische dienst van de inrichting verstrekt.3"" De psychotherapeut verstrekt dus nooit
rechtstreeks medicatie.
11.6.4 Hoe is de beveiliging van de psychotherapeut geregeld?
De beoordeling of het verantwoord is op een psychotherapie zonder toezicht van
inrichtingspenoneel te doen plaatusvinden li~tt bij de inrichting. Dit geldt ook voor de
~i~ Oei 199-1.
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eventuele begeleiding van de psychotherapeut en gedetineerde bimien de inrichting
waruieer deze zich van de ene naar de andere locatie begeven. Voorts dient de psychotherapeut te beschikken over apparatuur met behulp waarvan hij of zij (lietst
onopvallend) alarm kan slaan en dient er duídelijkheid te bestaan over de tijd die
tnaximaal kan verlopen tussen het slaan van alarm en de aanwezigheid van gealanneerd
personeel op de plaats van waaruit het alami gegeven wordt. De psychotherapeut dient
op de hoogte te zijn van het voor de desbetreffende inrichting van toepassing zijnde
gijzelingsbeleid.
11.6.5 In hoeverre en op welke wijze zijn risico's die de psychotherapeut
zou kunnen lopen al dan niet verzekeringstechnisch afgedekt?
Tussen de directie van de ilirichting en de voor de inrichting werkzame psychotherapeuten dient duidehjk te zijn in hoeverre en op welke wijze schade aan de psychotherapeut voor vergoeding in aanmerking kotnt en wie in voorkomende gevallen aansprakelijk is.
HC)E

11.7

Hoe dient de inrichting van de ruimte waar psychotherapie

gegeven wordt minimaal uitgerust te zijn?

[n bovenstaande figuur wordt een plattegrond geschetst van de niinimale ruuntelijke
vooniening voor psychotherapie met één cliënt. In de siutatie dat er met twee cliënten
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gesproken wordt moet een extra stoel van elders gehaald worden en zit men wat dicht
op elkaar.
Uitgegaan is van de srrlndaardmaat van een traditionele celkatner. [n oude petutentiaire
voorzieningen is het vaak nodig om daar met de maatvoering rekening mee te houden. hi de bovenstaande fil,ntur zijn de volgende voorzieningen aangegeven:
-

-

-

Een bureautatèl van 21)U k 75 cm. Op of onder deze tafel dient in ieder geval een
computer ge'installcerd te zijn. T~vee bureaustoelen, waarvan de stoel van de cliënt
zodarug verstelbaar moet zijn dat hierop ook ontspaiiningsoeferungen gedaan kunnen worden. Het kan nodig zijn dat daarvoor ook een voetenbank beschikbaar is.
Cliënt en therapeut zitten in de aangegeven positie aan tafel. Dit maakt het niogelijk om op tatèl evencueel samen scheuia's en dergelijke door te nemen. Op of in
de directe om~eving van het bureau dient zich een "alam~iop" te bevinden. Dit
is tuet noodzakelijk als de psychotherapeut een persoonlijke alamwoorzietung ter
beschikkin~ is gesteld.
Een whiteboard is gewenst om zaken op een overzichtelijke wijze te ktmnen
schet,sen.
De atsluitbare kast is noodzakelijk om psychotherapeuten in de gelegenheid te
stellen enkele persoocilijke zaken en eventueel dossiers weg te kunnen bergen. Als
er meerdere therapeuten van dezelfde kamer gebntikniaken of in siaiaties waarbij
deze ook voor andere activiteiten beschikbaar is, is het beter om de psychotherapeuten ieder een kast op een andere plaats in de inrichting toe te delen.
Het werkt prettig als zowe] cliënt als therapeut een klok binnen hun gezichtsveld
hebben. Men weet dan steeds hoeveel tijd er nog van de zitting rest.

De hier geschetste voorziening is uitdmkkelijk mitumaa] gehouden. Als bij een therapie structureel meer personen betrokken worden, zoals bij een systeemgerichte benadering, dan is deze onvoldoende. Een grotere niunte is ook om veili~heidsredenen aan
te bevelen. Men zit ntinder dicht op elkaar, kan zich in onprettige situaties beter
temgtrekken of de kamer verlaten om escalaties te vemujden. De hierboven gekozen
opstelling sluit aan bij een ontwikkeling van de afgelopen jaren waarbij de voorzieningen speciaal ontworpen zijn om een actieve en taakgerichte opstelling van therapeut en
cliënt te bevorderen. Dit betekent dat men vaak ervoor kiest aan tafel te zitten en de
beschikking wil hebben over voorzieningen als het hierboven geschetste whiteboard.
Tegelijkertijd dient de inrichtin~ ook niogelijkheden te bieden voor meer bespiegelende momenten en het uirvoeren van ont-spantvngsoefeningen.
11.8

Hoe wordt gewaarborgd dat gesignaleerd wordt dat een
gedetineerde voor psychotherapie in aanmerking zou kunnen
komen?

Hier wordt opnieuw uitgegaan van de tweedeling arraticf~prcventief.
Ten aanzien van de groep waarbij het temgdringen van psychische stoomissen centraal
staat en de preventie van recidive als secundair beschouwd kan worden, moet vastgesteld worden dat a) niet iedere gedetineerde met psychische problematiek daarover
klaagt; b) gedetineerden vaak negatieve vooroordelen hebben tegen psychotherapie
en~of behandelaars van psychische problemariek. Voor de sigrralering dat gedetineerden aan psychische probletnen onderhevig zijn, is men in eetste instantie afhatilcelijk
van de penitentiair inrichrinberkers (PIW-ers). Zij zijn degenen die in de dagelijkse
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omgang kunnen vaststellen dat een bepaalde gedetineerde `rvet goed ui z'n vel zit', of
dat een gedetuieerde zich op cel terugtrekt en contact met personeel en medegedetineerden vemrijdt. Binnen de inrichting dient er zorg voor gedragen te worden dat
PIW-ets zich uitgenodigd voelen htm bevindingen over de psychosociale conditie van
individuele gedetineerden te melden aan hun leidinggevenden. Geregeld dient te zijn
dat deze de infórn~atie doorgeven aan één van de leden van het psychosociaal team: de
psycholoog, psychiater of aan de inrichting verbonden huisarrs. Bituien het psychosociaal team kan venolgens afgesproken worden dat één van de leden contact met de
desbetretFende gedetineerde opneernt. De bevindingen worden vervolgens biruien het
psychosociaal team besproken worden, waama de mogelijkheid bestaat om de indicatie
tot een uiedische en~of psychologische interventie te stellen. Vanuit het psychosociaal
team wordt vervolgens contact met de voor de inrichting beschikbare psychotherapeut
gelegd.
Bij gedetineerden waarbij niet zozeer hun persoonlijk lijden, maar het tenrgdringen
van het recidiverisico aarileiding tot de indicatie voor een psychotherapeutische behandeling vomu, zal de gedetineerde veelal actief voor het volgen van een psychotherapie gemotiveerd moeten worden. De inrichtingspsycholoog kan daarin een belangrijke rol vervullen. Maar ook de houding en opstelling van PIW-ers, en anderen die
bij de begeleiding van gedetineerden betrokken zijn kan een doorslaggevende invloed
hebben op de bereidheid van de gedetineerde om zich ten behoeve van het terugdringen van het recidivegevaar onder psychotherapeutische behandeling te stellen.

11.9

Hoe wordt gewaarborgd dat er voldoende psychotherapeuten een
postdoctorale opleiding kunnen volgen?

Het ministerie zou in contact kunneu treden met een landelijke opleidin~~sinstelling op
het ~~ebied van de psychotherapie (bijvoorbeeld het 1ZIN0 Utrecht). Een dertielijke
instelhng is zeer wel bereid eu in staat om op basis van een door Justitie te fomluleren
pakket van eisen een adequaat cumctilurn op te stellen.
11.10 Hoe ziet een post doctorale opleiding tot forensisch
psychotherapeut eruit?
De opleiding stelt BIG registratie als psychotherapeut of GZ psycholoog met als
specialisatie Klinisch psycholoog, dan wel Psychiater als vooropleidingseis. De opleiding onrvat een drietal thenia's: kemiis, vaardigheid en ervaring onder supervisie.
Kennis betrett capita selecta uit a) de relatie tussen psychopatholot,rie den wel middelengebnrik en crimineel gedrag; b) crinunologie; c) juridische aspecten van de detentiesituatie en behandeling binnen een justitieel kader en d) algemene regelgeving ten
aanzien van het gedrag in penitentiaire inrichtingen in algentene zin en in relatie tot
gedetineerden in het bijzonder. Vaardigheid betrett speciheke aspecten van de omgang
met gedetineerden, zoals omgaan met bedreigende situaties en andere sittraties waarin
gedetineerden grensverleggend bezig kunnen zijn. Ervariug onder supervisie is noodzakelijk om de kloof tussen theorie en praktijk te overbn{ggen. Het is gewerLSt dat de
forensisch psychotherapeut, voordat hij of zij volledig zeltstandig aan het werk gaat,
gedurende een bepaalde tijd zijn of haar activiteiten onder supervisie van een ervaren
collega ver-richt.
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11.11 Hoe komt de inrichting aan de psychotherapeuten?
De irn-ichting kan met nvee cate~orieën van psychotherapeutcn contact le~;en: in de
eerste plaats kuruien sarnemverkin~,~sovereelilcomsten nret in de zelfde rel,rio als de
uirichting actieve GGz-insrellinf;en en evenaieel daaraan verbonden instelhngen voor
ambulante fl~rensische behandclin~ aangegaan ~~.orden. Voorts bestaat de mogelijkheid
om tot at~praken te kornen Inet in de regio ~verkzame vrijgevestigcie psychotherapeuten (als psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater gere~ristnerde protèssionals)
die daarenboven aan de door justitie gestelde ciscn ten aanzicn van de Eorensische
specialisatie voldaan hebben.
11.12 Hoe wordt de betaling van de psychotherapeuten geregeld?
[n betinnsel verschilt de betaling van psychotherapeutische verrichtingen als deze in een
detentiesetting plaatsvinden niet van psychotherapie in ambulante settingen. Wel kan
ulet de instelliu~ dan met de vrijgevestil;de psychotherapeut eerr bedrag voor zo~enaamde voorrijkosten en extra `leeglooptijd' door de reistijd en de tijd die in de
inrichting doorgebracht wordt, zonder dat er een tèitelijk cliëntcontact plaatsvindt
afgesproken worden. Voorzover de kosten die aan verzekerin~en doorberekend
kunnen worden, dnrkken deze op het ten behoeve van de inrichting vast te stellen
budget waam~ede alle niet betrekking tot de binnen het kader van de (para) rnedisch
noodzakelijke zorg te maken kosten voldaan worden.
HOEVEEL

11.13 Welk percentage van de gedetineerden komt mogelijk voor
psychotherapie in aanmerking?
Bulten e.a. wijzen op het gegeven dat prevalentiecijfers met betrekking tot depressieve
stoornissen variëren van nrini -}'ro tot 22`Yr~. Voorts geven zij aan dat volgens sonmu~e
onderzoekers nieer dan 50'~~ aan verslavingsproblemen onderhevig is. Onderzoek in
het Verenigd Koninkrijk naar as Il stoornissen wees uit dat 7fi"~, van de gedetineerden
in een huis van bewaring onderhevig is a.1n persoorilijkheidsstoonussen."" Daaraan
toegevoegd een tot op heden onbekend percenta~e van gedetineerdcn dat binnen het
kader van recidivepreventie van psychotherapeutische behandeling zou kunnen
profiteren, zou een voorzirhtige schatting ertoe kururen leiden dat warmeer 'case
finding' systematisch ingevoerd wordt, er een potentiële behandclin~ capaciteit van
ongeveer ~or~ van de inrichtinl,~scapaciteit beschikbaar dient te zijn.

In de praktijk zal het uiteindelijk percentage per (type) inrichting blijken te verschillen.
In ieder geval is het van belan~; om deze capaciteit tlexibel te kunnen benutten bijcoorbeeld door met de instrllingen en vrijgevestigden een vonn van 'ah-oep-beschikbalrheid~ overeen te konien.

~I

Bulten, Zw.enutra 8c Pulles 2Ot)l, p. 3U1.

lU9

Hoofdstuk 12
Resumerende slotbeschouwing
12.1

Inleiding

Het laatste hoofdstuk vonnt, zoals de titel aantieett, een combinatie van reswné en
slotbeschousvinti. Het onderzoek svorcit aan de hand van een vijttal hoofdlijnen
doorgenomen. Deze hoofdlijnen zijn:
Psychothe rapie als recht van gedetineerden
psychotherapie ten behoeve van het teni~dtinl;en van delict~evaarlijkheid
De bevindingen van de conunissie `Behandeling in detentie'
Het belang van een samenvattende omschrijving van het bel,~rip p~yiltothera~iic
Naar een inte~Tratief model voor psychotherapie in detentie

de or~;anisatie van psychotherapie in detentíe.
Na een kort resumé van de bevindingen, wordt de desbetretFende hoot~~lijn aan de
hand van de volgende dimensies besproken:
prngnrati~cH (wat zijn de praktische consequenties van deze hoofdlijn rneterrschnpyc~liik
(hoe kan de in de praktijk opgedane ervaring gegeneraliseerd vvorden naar al~emeen
toepasbare ketu~is,)
indívidueel (wat zijn de et~ecten op individueel niveau)
rrtantsdt~t~pelij~l (wat is de maatschappelijke impact van deze hooEdlijn)
12.2

Psychotherapie als recht van gedetineerden

Resumé

Uitgan~~spunt van het voorliggende onderzoek Pcydtuthempic irt detetttie~ was niet zozeer
de vraag óf psychotherapie in detentie wenselijk en n~ogelijk is, maar veeleer de vraa~
oEi u~dke tvij~e psychotherapie in detentie vorm en inhoud zou dienen te krijgen. Al
eerder was vastgesteld dat er geen wettelijkc bcletselcn zijn om psychotherapie aan
l;edetineerden die daar op basis van hun psychische probletnatiek en~of behandelbare
delictgevaarlijkheid voor in aanmerkinl; komen.;"' Voorts sverd vanuit de Forensische
Psychiatrie al in 1993 vastgesteld dat wanneer bij gedetineerden een niedische indicatie
voor psychotherapie gesteld is, zij evenals alle andere Nederlandse ingezetenen in
be~~insel ook recht op een dergelijke behandeling hebben."" De Motie Halsema""
(vaak aangeduid als Motie 38 of - ten oru-echte - als de Motie Dittrich) plaatste psychotherzpie in detentie vervolgens op de politieke agenda. Eén en ander ~vas voor de
Sectordirecteur Gevangeniswezen in 21H)2 aanleiding tot instelling van de conuiussie`
Behandeling in Detentie' die de opdracht kreeg tot het realiseren van een beleidskader
ucet haudvatten voor de uitvoering van het beleid terzake.
}'i'- Ve~,ner 1999.
3~'i Boeykens 1993.

3t1~ Tweede kamer, ver~degaar 1999-2~1~), 26 80(1, VI, cv 38.
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Beschouwing

Pra~~trrntisiIt
Als een gedetineerde geïndiceerd is voor psychotherapie dient deze daarvoor in aanmerking te kunnen kornen tenzij dwingende redenen zich daartegen verzetten. De
be~vijslast berust bij cie directie van de inrichting. Inrichtingen zullen maatregelen
moeten treffen orn geïndiceerde gedetineerden voor psychotherapie in aanmerking te
laten komen. Al~,~euiene nom~en en rnaatstaven zullen op centraal tuveau vastgesteld
dienen te wordcn.
LL~étcrrsilrappelijk
Op theoretisch niveau zal aandacht besteed dienen te worden welke mogelijkheden en
beperkinl;en de detentiesittratie voor psychotherapie in deze setting heett. Hierbij kan
in Nederland zowel gebruik gemaakt worden van ervarinl;en binnen Gevangeniswezen, als binaien de Terbeschikkin~telhng.
Inclir~idttt'cl
Gedetineerden krijgen de hulp die ze nodig hebben. Het gegeven dat zij voor psychische problematiek en stoonussen een adequate behandeling ontvangen zal ertoe
bijdragen dat zij zich zowel tijciens de detentie als daama beter kunnen handhaven.
Veelal zal dat de kans op recidive doen vemunderen. Nader onderzoek zou in dat
opzicht meer duidelijkheid kunnen verschati~en. lle vcrbetering van de psychische
conditie zal de dnrk die de gedetineerde vanuit zijn psychicch distitnctioneren op de
nlrichting legt vernunderen, waardoor ook een bijdrage tot de orde en veiligheid van
de inrichting geleverd wordt.
:1 Laatsih~tE~pelijk
Er mag van uitge~raan worden dat een adequate behandeling van psychische stoornissen van gedetuieerden tijdens detentie een positieve bijdrage levert tot de mogelijkheden tot (re)socialisatie eu dat daanuede de kans op recidive st,atistisch gezien atneentt.
12.3

Psychotherapie ten behoeve van het terugdringen van de
delictgevaarlijkheid

Resumé

De coninussie behandeliug in detentie gaat niet alleen uit van het belang dat een
gedetineerde heeft bij een verbetering van zíjn geestelijke gezondheid en een daarmede gepaard gaande toeneming van zijn kwaliteit van leven, het zogenaamde trccd
nspeit.;" Naast deze curatieve doelstelling yeldt bij behandeling in detentie ook een
preventieve doeLstelling: het nsk euEieit.'"'' 17adets waarbij op basis van psychiatrisch
ondetzoek vastgesteld is dat er een relatie tussen het gepleegde delict en een psychische
stoonus aanwezig is, ktuuien naast een opgelegde straf ook eeu maatrel;el tot terbe~5 Mitusterie van Jtutitie ?OU3a pag. 2~1.
3~ idern.
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schikkin~~stelling opgelegd krijgen en binnen het kader daarvan een psychotherapeutisrhe behandeling onder~,raan die primair het tenrgdringen van recidive als doel heett.
Ook bij tiedetineercíen die oni uiteerilopende redenen niet TBS-gesteld zijn uiaar
waarbij eveneens een relatie tussen delict en psychische stoomis vastgesteld wordt, kan
een psychotherapeutische behandelin~ ~;e'indiceerd worden met het doel het risico op
recidive te verkleinen of we~; te nemen. In die gevallen staat dus niet het welbevinden
van de gedetineerde, maar de veiligheid v~ui de sanrenleving op de voorgrond.
Beschouwing
Prri~~rtr~iti~clr

Het is van belang dat gedetineerden waarop het bovenstaande van toepassing is a)
~edetecteerd worden (case tinding); b) ~emotiveerd voor behandeling; c) feitelijk in de
~ele~;enheid ,;esteld worden deze te ondergaan.
Ii~i~terl~drappc~lijk

Ervaringen dic in de praktijk opgedaan worden met het detecteren, motiveren tot
behandeling en tèitelijk behandelen van gedetineerden met een hoog recidiverisico
zouden systenratisch verzameld en op hun et~ectiviteit beoordeeld dienen te worden.
Onderzocht moet worden op ~velke wijze l;edetineerden gemotiveerd kunnen worden en wat hierin ethische grenzen zijn.
Irr~lir~irírrccl

Vertrokken wordt vanuit de stelling d.1t een individu erbij gebaat is als hij~zij nunder
delictgevaarlijk wordt. Het plegen van delicten wordt gezien als een inadequate
oplossing voor levensproblematiek. Het individu is erbij gebaat als andere oplossings~vegen aangereikt worden of dat hijlzij geholpen wordt met een voor zichzelf en de
om~e~~in~ niet schadelijke wijze van om~aan met al dan niet stnrcnrrele beperkinl;en.
Jlantsrl~nppcliik
Het behoeft uiteraard ~;een betoog dat met het tenr~dringen van recidive een ~oot
ruaatschappelijk belang genioeid is. Ue impact van zeden- en andere gewelddelicten is
niet alleen emotioneel en humarutair groot. Ook de economische schade die dergelijke delicten aan slachtotlèn en de sociale en nraatschappelijke systemen waarvan zij
deel uinnaken is nauss~elijks te becijtèren. Zeker op macroniveau vallen de kosten die
met het tenrgdringen van recidive gemoeid zijn (onder andere door nuddel van
psychothenpie) in het niet bij de opbren},nt. Het is van bclang hiervoor eens een
rekervnodel te ontwikkelen.
12.4

De bevindingen van de commissie `Behandeling in detentie'

Resurné

Het voorlig};ende ondenoek bouwt voon op de bevindingen van de conu~ussie
'Behandeling in detentie'. Het is daarom van belang om de belan~rijkste binnen het
kader van deze nabeschouwing de revue te laten passeren. De conunissie wijst erop dat
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het van belang is om met betrekking tot behandeling in detentie een `svlide ir~rnstrurturcle bcuis te Ie~~~cn'. Een belangrijke voorwaarde daarvoor vomit de samenwerking
ttrssen de penitentiaire inrichtuzgen en GGz-voorzieningen. Als belangrijke aandachtspunten noenu zij voorts het waarborgen dat de juiste' gedetineerden voor behandeling in aanmerking komen (case finding en sneertín4~) en het zorgdragen voor de continuïteit van de behandeling en de nazorg bij doorstroming, overplaatsing en na ontslag
uit detentie. Ook ss-ijst de conunissie op een stnutureel tekort aan inrichtinl,~spsychologen waardoor de aueFndirt~~ en sneeninq van gedetineerden voor de behandeling
onvoldoende uit de verf kan komen.
De comrnissie doet ook aanbevelingen met betrekking tot het wetenschappelijk
gehalte van de behandelingen; het belang van het betrekken van táctoren die bij het
plegen van de delicten een rol spelen als cognitieve en praktische vaardigheden en
maatschappelijke reïntegratie. Voorts beveelt zij aan dat er ervaring opgedaan dient te
~~,.orden met de behandeling van gedetineerden met emstige en~of persoorilijkheidsproblemariek.
Beschouwing
Pr(i~~rnntisdt
lle bevindingen van de conunissie (die door het nurusterie van Justitie als basis voor
beleid aanvaard zijn) bieden de mogelijkheid om de politieke wenselijkheid van
behandeling in detentie orn te zetten in praktisch beleid. Door de conu~iissie gedane
aanbevelingen kunnen daarbij uiteraard goede diensten bewijzen. Het gaat daarbij om
het verstrekken van richtlijnen aan penitentiaire inrichtingen ten aanzien van een
prograuuna van eisen waaraan voldaan moet worden wil er sprake zijn van voldoende
infrastructurele voorw.aarden om gedetineerden zo nodig voor psychotherapie in
aanmerking te laten komen. Op departementaal rvveau zal in overleg met VWS
overleg gepleegd dienen te worden over de randvoorw-aarden van samenwerking
nrssen Justitiële [nrichtingen, GGz-instellingen en vrijgevestigde psychotherapeuten.
En inrichtingen zullcn op re~,~ionaal luveau contacten dienen te leggen en te onderhouden met individuele en instiaationele zorgaanbieder
l~i~tcrtscllnppelijk
I)aartoe geëigende instittrties zoals universiteiten en expertisecentra zouden in samenwerking met het WC)DC de wetenschappelijke begeleiding en ontwikkeling van
psychotherapie in detentie op een projectmatige wijze dienen te waarborgen en te
stinnrleren.

De conunissie doet ook aanbevelingen met betrekking tot het wetenschappelijk
gehalte van de behandelingen; het belang van het betrekken van tàctoren die bij het
plegen van de delicten een rol spelen als cogriitieve en praktische vaardigheden en
maatschappehjke reïntegratie. Voorts beveelt zij aan dat er ervaring opgedaan dient te
worden met de behandeling van gedetineerden met ernstige en~of persoonlijkheidsproblematiek.
De aanbeveling van de conuiussie tot het wetenschappelijk onderzoek naar de tàctoren
die bij het plegen van delicten een rol spelen biedt, sluit pertéct aan op de biru~en het
1 1-I
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-l-tàctorenmodel genoemde tàctoren. lle conunissie noemt espliciet de cognitieve en
praktische vaardil;heden en niaar,schappelijke inte~Tratie. Ook beveelt zij aan om
~rxniíiicht te besteden aan de behandeling van gedetineerden met emstige en~of persoorilijkheidsproblematiek. I~eze aanbeveling vomit een stimulans tot het toepassen
van langer durende en open-exploratieve benaderingen waarvan verwacht kan worden
dat deze ook biruien detentiesituaties - in aanl;epaste vomi - goede diensten ktuinen
bewijzen.
Het is verleidclijk oni in de penitentiaire praktijk aansluitirnti te zoeken bij dic therapeutische methoden en technieken waarvan de resultaten door en~pirisch onderzoek
ouderstcund worden. Het gevaar hiervan is dat ounvikkelin~; van nieuwe methoden
en technieken hierdoor geremd of zelts onrnogelijk gemaakt wordt. Binnen de detentiesiaratie is met name behoette aan methoden en technieken die de belotte op een
passcnd antsvoord op persoonlijkheidsproblematiek en meervoudi~e dia~iosen in zich
ber~en. Het lijkt van belang om binnen de penitentiaire setting met deze methoden rn
technieken ervaring op te doen.
Ir~cliviclfte~c~l

Het vinden van een goede balans tusseri een sobere en doelmati~e detentie en cie adequate behandeling van psyrhische stooniissen zal een positieve invloed op het totale
detentieklimaat kunnen hebbeu. De individuele gedetineerde profiteert daarvan door
het perspectief op een psychisch gezondere levenssituatie en een bestaan in de `brije
uiaatschappij" waarbinnen problemen op een andere wijze dan door orensoverschrijdingen tegemoet getreden en zo mol;elijk opgelost worden.
.1 L~intcdraEi~rclijk
De rnaatschappelijke rechGSOrde is gebaat bij een Justitieapparaat dat een sobere opvang
en zor~ry-trldit;heid voor diegenen die aan haar zorg zijn toevertrouwd, weet te realiseren.

12.5

Het belang van een samenvattende omschrijving van het begrip
psychotherapie

Resumé
Bij de voorbereiding van het ouderzoek werd vastgesteld dat er alleen al in Nederlaud
met betrekkinl; tot het begrip psychotherapie in no~al wat verschillende ontschrijvingen in oniloop waren. Het be~n-ip psyilrothern~ic moest binnen het kader van het
onderzoek dan ook van een éénduidige lading voorzien worden. Hiervoor werden de
in Nederland gangbare Olrrschn~vinl;en van psychotherapie aan een nadere analyse
onderworpen. Vastgesteld werd dat deze omschrijvingen ruet zozeer een concnrrentiepositie ten opzichte van elkaar innanien, maar dat deze een aanvtrllend karakter hadden. Het ~vas ckan ook mogelijk orn, met een aanrrll kemthema's als kader, een samenv~rttende onuchrijving van PsydlotlreruEiíe in ctl~~c~rnerre zirt tot stand te brcngen. Dezc
samem~attende omschrijving werd aan de verschillende relevante beroeps~n-oepen voor
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conunentaar voorgelegd en is in juru 2003 door de ledenvergadeàng van de Nederlandse Vereni;,nng voor Psychotherapie als basis voor het verdere beleid vastgesteld."''
Beschouwing
Prqs;m~rtí~dr

Psychotherapeutische hulpverlening kan op een etl-ectievere wijze geïndiceerd, uitgevoerd en geëvalueerd worden als deze vomi van hulpverlening temidden van alle
andere uuervenàemogelijkheden en eigenstandige en ook voor andere beroepsbeoefenaren heldere positie inncemt. Het realiseren van ecn eenduidige omschàjving is
daarvoor een belangrijkpe stap.
61'ctcn~r{i~rppdijk

In tèite is voor het onnvikkclen en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek het beschikken over een door de beroepsbeoetènaren onderschreven éénduidige omschrijving van psychotherapie een ronditiv sine qun rion. Zolang er geen eenduidigheid is over
de idenàteit van het vakgebicd in zijn totaliteit is het niet goed mogelijk de onderzoeksrc~sultaten die op dcelgebieden verkregen worden biruien de totaliteit van het
onderzoeksdoniein - psychotherapie in algemene zin - te integreren.
Irtrlii~iriuer~l

Voor de individuele cliënt is het van belang dat psychotherapie ontdaan wordt van
vage, mysterieuze en elitaire connotaàes. De drernpel naar de psychotherapie wordr
lager als deze op een éénduidige en toegankelijke wijzc beschreven kan worden en als
ook de werkzaamheid daarvan in tennen besproken kan worden die aansluit bij de
belevingswereld van die cliënt. Dit is overigens niet minder van belang voor de prakàserende psychotherapeuten. Ook voor hun posiàe en mogelijkheden om zich maatschappelijk op een heldere en éénduidige wijze te presenteren is een éénduidige
onrschrijving van hun werk en mogelijkheden van groot belang.
.llnat~rhaypclii~l
Een optimale uizet van psychotherapie in detenàe is van maatschappehjk belang. De
maatschappij vaart uitenard ~vel bij het opàmaal tcnrgdàngen van psychische stooriussen en - al dan niet daamiee samenhangende - delictgevaarlijkheid. Belangen op
het gebied van economie, volksgezondheid, veiligheid, algemeen welbevinden en
rehabilitaàe zijn uiteraard onlosmakehjk met elkaar verbonden. Het behoett ckrn ook
t;een betoog dat een positieve beïnvloeding van één of rneer van deze elementen een
posiàeve invloed op de andere heett. Door middel van een optunale inzet van psychotherapie in detentie kan een dergelijke positieve bijdrage gerealiseerd worden.
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12.6

Naar een integratief model voor psychotherapie in detentie

Resumé

Zoals Que en Groen in 1997 aangaven, vraa~ de psychotherapeutische behandehng
van delictgevaar een multiconceptuele analyse en een multimethodische en integratieve benadering."'s Het in 19~)3 door de auteur in de llr. S. van Mesc~agkliniek
geïntroduceerde -1-tàctorenmodel voor integratieve behandeling van delictgevaarlijkheid blijkt birulen hct Ncderlandse forensische veld als zodani~ te zijn ingeburgerd en
lijkt - in de praktijk althans - zijn waarde te bewijzen.~"`' Binnen het kader van het
voorliggende onderzoek is dit rnodel als integratief model voor psychotherapie in
detentie gepresenteerd.
Beschouwing

PrnE~rrinti~ch
De geschiedetus van de psychotherapie wordt gekemlierkt door een opeenvol~~ing van
theorieën die de vooraf~aande overbodig lijken te maken. Op dit mouient lijkt deze
rol voor de co~ vtieve gedragstherapie te zijn we~elegd. Waar in de praktijk veelal
eclectisch-inte~Tratief gewerkt wordt, lijkt er een weerstand te bestaan om voor deze
praktijk ook een passend paradigrna te accepteren. [n het ondeizoek blijkt het 4factorenmodel binnen het forensische veld een dergelijke rol te vervnllen. Het verdient
aanbeveling om te onderzoeken in hoeverre de TBS klirveken die aangeven vanuit het
4-fàctorenmodel te werken, dit ook tèitelijk doen en indien dit het geval is, welke
feitelijke ondersteurung dit aan de praktijk geeft.

ó~ctcnsch~appclijFr
Het ~-factorenmodel biedt mogelijkheden om in individuele gevallen zicht te krij~en
op het relatieve aandeel van persoo~~lijke, situationele, vaardi~heids- en maatschappelijke tàctoren in ongewenste gevoelens, ged~uhten en gedra~nngen. Het biedt op die
manier aanknopins~~spunten voor dial,niostiek die verder gaat dan classificarie op basis
van objectieve kenmerken en vornit daarniede een aanvullin~ op de actuele werkwijze
met behulp vau de DSM [V systematiek. Deze beperkt zich inunets tot beschrijving
en biedt geen aanknopin~npunten voor oorzaken en behandeling.
fYl (~IVI [~ídfE'~

De gangbare diagnostiek, of beter classiticatie contórni de DSM IV, bergt het gevaar
van sti~nilatisering en "ninnelvisie" in zich. Inmlers, hoewel in theorie de verschillende
assen van de DSM IV systematiek gelijkwaardig aan elkaar zijn, wordt - en dat wordt
door de DBC praktijk nog verder in de hand gewerkt - de indicatie voor behandeling
met name op As [ en As II gebaseerd. Het toepassen van het 4-faktorerunodel geett
een evenwichtiger beeld op het relatieve aandeel van de verschillende factoren op het
ongewcnste gcvoclcn, denkcn of handclcn en bicdt daarmede ook gcditFerentieerdere
i nterventiemogelij kheden.

j!'~ Que tl Groen 1997, p. 122.
}~~ Van de Klippe ~ Van Giiuieken 20l)1.
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.llaatschappelijFz
Het huidige gebntik van DSM IV, met de nadntk op As I en As II werkt stigtnatiserend. In de hand wordt gewerkt dat a-sociaal of anti-sociaal gedrag vooral en met
name voortkomt uit As [ en As [1 stoornissen. Andere táctoren als sociale, maatschappelijke en somatische komen door de svstematiek nunder snel in beeld. Problematiek
wordt door de thans in zwang zijnde classihcatiemethodiek geïndividualiseerd en
werkt patholo~~isering in de hand. lloor toepassing van het 4-fàctorerunodel wordt de
aandacht gelijkelijk op zocvel de As I en As II táctoren, als op de factoren vaardigheden
en maatschappelijke inbedding gericht. Dit leidt tot een meer afgewogen en minder
sti~nnatiserende dia~mostiek dan op dit moment het geval is.

12.7

De organisatie van psychotherapie in detentie

Resumé

Ten behoeve van het onderzoek is op basis van per5oonlijke ervaringen en ervaringen
met psychotherapie binnen TBS klirveken een opzet gemaakt voor de orgarusatie van
de behandeling in detentie. Hierbij passeren allereerst de actoren (de gedetineerde, de
aan de inrichting verbonden psychologen en psychiaters en de forensisch psychotherapeut die op basis van een contract psychotherapeutische diensten aan de iru-ichting
verleent) de revue. Vervolgens is het traject dat doorlopen wordt om de juiste gedetineerde, op het juiste moment, bij de juiste behandelaar, de juiste behandeling te laten
krijgen in beeld gebracht.
Beschouwing
Prngn[atisch
Toepassing van psychotherapie in de detentiesituatie valt of staat met een goede inbedding daarvan binnen de totaliteit van de gang van zaken binnen de perutentiaire
inrichtingen. Enerzijds dient het gegeven dat iemand een psychotherapeutische behandeling ontvangt de gang van zaken birn~en de inrichting uiteraard zo weinig mogelijk
te verstoren. Sessies worden bij voorkeur buiten de tijdstippen gepland waarin de
gedetineerde eigetalijk aan andere activiteiten zou dienerT deel te nemen. Geregeld
moet zijn dat de gedetineerde op het afgesproken tijdstip naar de juiste plaats kan gaan
of daar naartoe gebracht wordt. De psychotherapeut moet op een soepele manier de
inrichting kurulen betreden en - al dan niet onder begeleiding - zonder veel oponthoud naar de plaats te kutuien gaan waar de behandeling plaats zal vinden. Maar ook
de co~rdinatie ttusen de inrichting en de externe psychotherapeuten moet goed
georgvuseerd zijn. Geregeld moet worden dat de inrichting goede atspraken heett met
de GGz-uistellingen of vrijgevestigde psychotherapeuten dat er zo weinig mogehjk tijd
verstrijkt tussen de indicatie voor psychotherapie en de tèitelijke behandehng.

[~V'ctenschappdijk
Een éénduidige orgarusatie van psychotherapie in detentie maakt het mogelijk verschillende therapeutische voorzieningen binnen detentie en de relatie van deze voorzieningen met de regionale GGz onderling te vergelijken. Naannate de omstandigheden waaronder psychotherapie gegeven tvordt tneer tnet elkaar te vergelijken zijn is
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het nio~;elijk verschillen in resultaten te koppelen aan uihoudelijke en smlcturele
tàctoren.

Inrlivirltlecl
Naarmate de organisatie van de psychotherapie éénduidiQer is, is het beter mogelijk
om de continuïteit van behandeling te waarborgen, ook in die gevallen waarin gedetineerden om uiteel~lopende redenen van iIU-ichting veranderen of niet onCSla~; gaan.
a~lant~chuypelijk
In algemene ziri kan gesteld worden dat de ontwikkeling binnen het gevangeluswezen
naar een zo~enaamd "sober re~ime" alleen dan huniaan, ethisch en dus maatschappelijk verantwoord kan zijn als binnen het kader van dit sobere re~~ime gewaarborgd
wordt dat de niedische en psychotherapeutische voorzieningen voor de gedetineerden
goed geregeld zijn.
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Hoofdstuk 13
Samenvatting á Summary
13.1

Samenvatting

Tot voor enkele jaren w.as psychotherapie binncn gevant;enissen en huizen van bewaring politiek gezien een otunogclijkheid. Non in 1~)97 stelde de toetunalige tuinister
vau Justitie mevrouw Sorgdral;er kernachti~;: 'rlaar rn~it~ rn rnoct je nict br~lianrlelen'.311
Toch hadden toen al verschillende deskundigen op het gebied van de forensische
psychiatrie - waaronder prornotor van het voorliggende proetschritt Prot: Dr. T.I. Oei
- sinds gentime tijd voor een genuanceerder hauteriug van dit uitgan~~spunt geplcit." 1
In 19y~) toonde Prot: mr. dr. Vel,ner aan dat er ~een juridische beletielen voor behandeling in de gevangenis waren.'1' En toeu in datzelfde jaar door onder anderen Dittrich in een kamerbreed aanvaarde motie bij Justitie en de betrokken instellingen
(gevangenissen en huizen van bewaring) erop aangedrongen werd 'ric rrtoi~elijklrcid van
bclrandeliritt in r~etentie te besprekf~n (...) en op basis lriervan op knrte tcmrijn rcn notitic naar ~~e
l~amer te snrren' '~' keerde het tij. In opdracht van de heer Korthals, die i,imiddels
nrevrouw Sorgdrager als nunister van Justitie opgevol~d was, werd binnen gevangeruswezen enige ervaring met psychotherapie in detentie opgedaan (de zogenaamde
Pilot stndies). Deze ervaringen leidden aldus uutvster Korthals in het jaar 2U(IU tot de
conclusie dat 'Itet Ne~derlandsegevnnLTeniswe~en biruren 4 jaar cen lanríelij~l defrl~end behanrlelingsaanhod voor s,~rtletíneerden rnt7 psyclrische en~rf persnorrlijklacidsstouniissen dicnt tc~ hc~bben'.31~ Vanaf dat ruouient was dus niet meer de vraag aan de orde óÉ gedetineerden
met psychische problemen voor psychotherapie in aanmerking konden komen, tnaar
veeleer hóe dit gere.iliseerd diende te worden.
Voor ondergetekende was de bovetutaande ontwikkeling aatileidinl; om het initiatief
te neruen tot een onderzoek naar de ruol;elijkheden om psychotlrerapic in algernene ~in,
zoals deze op dat motnent binnen Nederland biruren TBS- en GGz-instellingen en
door vrijgevestigde psychotherapeuten gepraktiseerd werd, toe te passen op de Nederlandse detentiesituatie. Hiervoor zijn de volgende stappen ~ezet:

Allereerst is een litenttrursnrdie vemcht naar de toetuualige stanc{ van zaken tnet
betrekking tot het departementale beleid met betrekking tot behandeling in detentie.
De resultaten d:iarvan zijn in de hoofdstttkken -1 en ~ ~veerge~even. Ven-ol~ens diende
de acttrele stand van zaken in Nederland met betrekking tot psyrlrothe~rapie in alt,tenrene
zin op zijn merites ten behoeve van psychotherapie in detentiesituaties (gevangenissen
en huizen van bewarin~) beoordeeld te worden. Toen bleek dat ten aanzien van
psyclrotkevapie in al~Jernene zin alleen al in Nederland door gezaghebbende grenua (Uruvetsitcit, beroepsgroepen, opleidinl,~scentra) vier vernchillende ornschrijvinl;en voor
psychotherapie naast elkaar gehanteerd werden, nam dc auteur het initiatief oni in
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samenwerking met de NVP'r' op basis van deze verschillende otnschrijvingen een
`sarrterrvatterrdeonrschrijviriL~ voor psydrotherapie' te concipiëren. Nadat deze in concept aan
de vetnchillende verenigingen en voor psvchotherapie relevante beroepsgroepen voor
conunentaar voorgelegd zijn, is deze omschrijving door de ledenraad van de NVP in
etul,nzins gewijzigde vonn vastgesteld. Hoofdsatk 6 omvat een weergave van de wijze
~vaarop deze samenvattende omschrijving tot stand gekomen is. In het daarop volgende hootdsttrk (hoofdstuk 7) wordt deze samenvattende onLSChrijving in relatie tot
de door de Conunissic bchanrJeling in dctcrrtie ti~c~rrescnteerde aar:bcwelirrgen crr bc(cidskadcr
besproken.
Een volgend probleem dat opgelost diende te worden voordat de vertaalslag van
psyclrot{rerayic irr a1L~crnerrc tiir: naar Psychothcrapic irr drtcrrtic geniaakt zou kunnen worden
betrof het ontbreken van een binnen het veld van de psychotherapie algemeen aanvaard ordeningsprincipe op basis waarvan eerr rrurltirrret{roclisd:e cn rrrulticoncc~~tuele benadering van psychotherapie in detentie mogelijk zou zijn. hluners, C~ue en C'.roen
maakten in 19~)7 al aannemelijk dat foretuische psychotherapie in verband niet de
grote comple~iteit van de forensische situatie en de specitieke problernatiek van de
patiënten een dergelijke benadering noodzakelijk maakt. In hoofdstuk 8 wordt het
door de auteur in 1993 in de Dr. S. van Mesdagkliniek gepresenteerde 4-táctorenmodel ak zodarug gepresenteerd. Dit model blijkt in verschillende TBS-instellingen als
kader voor multimethodische en multicontepalele behandeling gebntikt te worden.
De auteur maakt in hoofdstuk 8 aatulemelijk dat dit model ook biruien de detentiesituatie goede dieristen zou kutuien bewijzen. [n de daaropvolgende hoofdstukken 9 en
1(I wordt onder gebruikmaking van de Sanrerrv~utcrrcle orruchrijvirrg voor psychotherapie en
het 4,~actorerrrrrorlelde vertaalslag van prychotherapie in algeniene zin naar psychotherapie in detentie gemaakt. In hoofdstuk 9 gaat het ei.zarbij onl de inhoudelijke kant van
psychothenpie in detentie, hoofdstuk 1( ( behandelt de orgarusatorische en lol,~istieke
aspecten daarvan. Zoals gebruikelijk wordt de dissertatic inhoudelijk afgerond met
mrrch~sics en aan6cvclirtgen (hoofdstuk 1 1) en een resurnererrde slothcschnrnrnn~ waarin de
bevindingen nog eetLS overzichtelijk op een rij gezet worden (hoofdstuk 1?). Besloten
~vordt met de voorligtiende samenvattingen (hoofdstuk 13) en een weergave van cie
aangehaalde literattntr (hoofdsnik 1 ~).
13.2

Summary

Until a couple of years ago prychotherapy ~vithin penitentiary instinltes was considered
impossible for political reasons. In 1 c)97 the Minister of Justice, Ms Sorgdrager, put it
succinctly: " in that environment one niust not, and should not give treatment". And
yet already at that stage several eXpens in the field of forensic psychiatry - amon~nt
whom the supervisor of the present thesis prof dr. T.I. Oei - had been pleading ti~r a
more nuanced approach to this issue.

[n 19y9 prof dr Veg~ter showed that there were no legal obsra~tcles against treamient in
prison. The tide tumed when in that same year Mr. B.Dittrich MP proposed a motion
in parliarnent which was broadly accepted and in which the Mitustry ofJustice and the
penitentiary institutions ~vere ezhorted " to consider the possibiliry of treatment under
detention and to send a report about this to the Chamber on short notice."
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Ms Sorgdrager"s successor, Mr. Korthals, created the condiáons under which a certain
amount of experience could be gathered with psychotherapy in detenáon (the so
called Pilot Srlldies).
These expeáments led Mr Korthals to conclude in 2UUU that "within -1 years the
Dutch penitenáary system should have at its disposal the naáonwide possibihry of
treatment for detainees with mental problelns and~or personaliry disorders." Fronr
then on the question was no longer whether detainees should be treated in case they
needed psychotherapy, but rather how this was to be realized.
These developments spurred the author of this thesis to invesá`~ate the quesáon
whether psychotherapy as it is currently pracáced within the Dutch Healthcare systenr,
in private pracáce, and in Secure Mental Hospitals;~`', can be apphed in detenáon.

The results of this inveságaáon are ot~ered in chapters 4 and 3.
Next the meáts of present day psychotherapy had to be weighed in order to assess irÁs
usettlhress in detention situations. [t turned out that there were Eour dit~erent descriptions cun-elrt of the nature of psychotherapy, stenurring tcoln such authoátíuive sources
as universities, trailung centres and professional associaáons. The author, in collaboration with the NVP (Dutch Associaáon of Psychotherapists), undertook the fonnulation of a"compound descripcion of psychothcrapy" based on these varying descripáons.
This compound descáption was then ot}ëred for conurrent to the various associations
and professionals relevant to psychotherapy and was accepted in a sliahtly modified
form by the Members Council of the 1vVP. [n chapter 6 the genesis of this compound
descripáon is sketched. [n chapter 7 the compound description is discussed in corrnecáon with the govemmental report "Conunittee on treannent in detention, recornmendaáons and stntet,ry".
The next problenr to be solved before the transiáon trom psychotherapy to psydrotírerapy
in deterrtion could be effectuated was the absence of a generally accepted framework
within which a rnnltimethodical and multicnnceptual approach to psychotherapy in detention would be possible.
Que en Groen had already in 1997 made it apparent that forensic psychiatry would
out of necessiry have to resort to such an approach in the tàce of the great complexiry
of the torensic situation and the particular type of problem besetting these patients.

In chapter 8 the ~}-tàctors model is presented which the author introduced in the Dr.
S. van Mesdag Kliruek in 1993. This niodel is now employed in several Secure Mental
Hospitals as a frarnework for uurlá-methodical and mulá-conceparal re~,rimens of treatment. In chapter 8 it is ar~nled that this nrodel could be oti equally good service in
detention situaáons.
The transiáon tronr psychotherapy to p~ychotherapy in detention is worked out in clrapters
9 and 10 with the use of the 4-factor nlodel and the mnrpound description. Chapter 9
concentrates on the content of psychotherapy in detention. In chapter 10 the orgarrizaáonal aspects and logisács are discussed.

As is customary the dissertaáon is rounded off by conclusiorrs and reconrnrendations (chapter 11) and a"final consideration" in which the findings are sunmred up in a surveying
statement (chapter 12). Next this sunmlaáes follow (chapter 13) arrd the literature
refen-ed to is listed (chapter 1-1).
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Wet bijzondere opnauies psychiatnsche ziekenhuizen
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Bijzondere zorgafdeling (binnen het gevangeniswezen)

DJI

Dienst Justitiële Inrichtingen

FOBA

Forensische Obseivatie en Be~eleidin~nat~leling

FPll

Forensisch psychiatrische dienst
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Geestelijke Gezondheidszorg
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Huis van Bewaring
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Interdepartementaal Beleidsonderzoek
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Penitentiaire Be~inselenwet
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Petutentiare inrichtin~;
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Penitentiair Inrichtint,~swerker
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Psychomedisch Overleg
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Psvchomedisch team
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Penitentiair Selectiecentnim
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Regionale instellin~ voor beschemld wonen
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Terbeschikkin~ntellinl;
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