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ACHTERGROND 
In vergelijking met de algemene bevolking bestaat er bij psychiatrische patiënten een verhoogd risico op 
(gewelds)incidenten. In vergelijking met een delinquentenpopulatie blijkt dit risico bij psychiatrische patiënten lager 
te zijn en vooral gericht naar bekende slachtoffers (Monahan, 1992; Monahan et al., 2001; Douglas, Guy, & Hart, 
2009). 
Clinici en leken overschatten de gevaarlijkheid van patiënten (Steadman & Cocozza, 1974; Philipse, 2005), hetgeen 
niet enkel stigmatiserend werkt, maar ook weerstand en angst oproept om deze patiënten in (vervolg)behandeling te 
nemen. 
 
DOEL 
Na behandeling in een ‘medium security’ instelling wordt de ‘gevaarlijkheid’ beschreven aan de hand van incidenten 
die er tijdens en na behandeling, in de ‘time at risk’ periode variërend van 1 tot 10 jaar, plaatsvonden. 
 
METHODE 
199 van de 203 patiënten die behandeld werden, gaven toestemming hun data te gebruiken voor onderzoek. 
De populatie wordt beschreven aan de hand van een aantal socio-demografische en diagnostische variabelen. 
Gerechtelijke dossierstudie levert incidentenregistratie op (frequentie, aard, ernst en relatie tot slachtoffer). 
 
RESULTATEN 
Gemiddeld zijn er 3,81 incidenten per geïnterneerde. 
De meerderheid van de incidenten is niet gewelddadig, en heeft onder andere te maken met compliance (21,5%), 
onttrekkingen aan toezicht (31,53%) of druggebruik (11,61%). 
23,6% is wel gewelddadig, waarvan de helft verbaal. 
Vier van de geweldsincidenten waren ernstig (2 pogingen tot een levensdelict en 2 brandstichtingen met gevaar 
voor personen). 
Bij de 11 seksuele delicten was er slechts één ‘hands-on’. 
Vooral bekenden (85,86%), in ruim de helft van de gevallen een hulpverlener of superviserende instantie (48,99%) 
of medepatiënt (25,76%) werden slachtoffer. 
 
CONCLUSIE 
Bij een vierde van de geregistreerde incidenten was er sprake van (verbale) agressie, in de meerderheid van de 
gevallen gericht naar een bekend slachtoffer, zoals een hulpverlener of medepatiënt. 
De geregistreerde geweldsincidenten waren in 4 gevallen ernstig. 
De resultaten zijn in overeenstemming met internationale onderzoeksgegevens. 
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