
  

 

 

Tilburg University

Mad or bad?

Meynen, G.

Publication date:
2012

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
Meynen, G. (2012). Mad or bad? Over de grenzen van de psychiatrie. Tilburg University.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 23. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/2be40b34-da2d-4a98-ad57-aeafc3e94ba5


Mad or bad? 
Over de grenzen van de psychiatrie

Rede, 
uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van bijzonder 
hoogleraar Forensische psychiatrie aan Tilburg University
op 25 januari 2013 door Prof.dr. G. Meynen

Prof.dr. G. Meynen



Mad or bad? Over de grenzen van de psychiatrie  32  Mad or bad? Over de grenzen van de psychiatrie

 
© Gerben Meynen, 2013 
ISBN: 978-94-6167-134-9

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 

geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij 

elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier.

Mad or bad? 
Over de grenzen van de psychiatrie



Mad or bad? Over de grenzen van de psychiatrie  54  Mad or bad? Over de grenzen van de psychiatrie

Mijnheer de Rector Magnificus,

Mevrouw de Decaan van Tilburg Law School,

Dames en heren,

Inleiding
Geen medisch specialisme haalde het afgelopen jaar zo vaak de voorpagina van 
de krant als de psychiatrie. De zaak van de Noorse massamoordenaar Anders 
Breivik, de Amsterdamse zedenzaak met Robert M., en James Holmes die in 
een bioscoop waar men naar de nieuwste Batman film zat te kijken 12 mensen 
doodschoot, zorgden ervoor dat de vraag naar de aanwezigheid van een 
psychiatrische stoornis bijna voortdurend in de media speelde. Meer precies was 
hierbij de vraag: was Breivik wel toerekeningsvatbaar? In hoeverre was Robert 
M. toerekeningsvatbaar? 

Maar hoe stel je dat vast? Wat zijn eigenlijk de criteria om iemand (tot een 
zekere gradatie) toerekeningsvatbaar te noemen? De vraag naar de toerekenings-
vatbaarheid speelt op de grens van psychiatrie en strafrecht. Daarmee begeven 
we ons vanuit de psychiatrie dus in een grensgebied, en de vraag is dan: waar 
ligt die grens precies, en hoe moet de psychiatrie met deze grens omgaan?

Hoe en wanneer speelt de vraag naar de toerekeningsvatbaarheid in het 
Nederlandse strafrecht? Laten we kijken naar een tragische casus die bekend is 
geworden als de zaak van de ‘Bijenkorfmoeder’.

 De vrouw, Jane van T., om wie het uiteindelijk in deze rechtszaak gaat, heeft op de 

 dag van het vreselijke drama in 2007 een kerk en twee moskeeën geprobeerd te 

 bezoeken, omdat zij dacht dat alleen God haar kon helpen in haar angst voor 

satanisten. Ze dacht namelijk dat zij en haar 2-jarige dochter door hen vermoord 

zouden gaan worden. Ze heeft twee opties afgewogen: ofwel wachten tot zij en haar 

dochter door de satanisten zouden worden vermoord – waarover de moeder zegt “en 

* Tijs Kooijmans, Karel Oei en Jacco Verburgt dank ik voor hun waardevolle commentaar op eerdere 
versies van deze tekst.
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 God mag weten wat ze met mijn dochter gingen doen” – ofwel haar dochter zelf van 

het leven beroven. Ze kiest voor het laatste. Ze loopt naar de balustrade van de vierde 

verdieping van de Bijenkorf, vol met mensen, in het centrum van Amsterdam. Ze 

werpt haar dochter over de glazen afscheiding bij de balustrade, en vervolgens laat ze 

zich zelf naar beneden vallen. Haar dochter overlijdt, moeder overleeft, aanvankelijk 

zwaargewond, de val.1 

Is deze moeder toerekeningsvatbaar? De gedragsdeskundigen in deze zaak 
waren het niet eens. Het was duidelijk dat hier een psychiatrische stoornis 
speelde, maar leidde die nu tot ontoerekeningsvatbaarheid? 

Op dit moment staat de beoordeling van toerekeningsvatbaarheid ter discussie. 
Er worden concrete veranderingen bepleit en voorgesteld; een nieuwe richtlijn 
voor de rapportage Pro Justitia, opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor 
Psychiatrie, zal verschijnen – en die is al weer bekritiseerd.2 Voordat we op de 
problemen komen ten aanzien van de beoordeling van toerekeningsvatbaarheid, 
eerst even de vraag: hoe stelt een psychiater of psycholoog volgens de huidige 
praktijk de (mate van) toerekeningsvatbaarheid vast? De verdachte wordt 
onderzocht, en daarnaast wordt relevante aanvullende informatie verkregen, 
waarbij onder meer het strafdossier wordt bestudeerd, en vervolgens worden 
deze 4 vragen beantwoord:
1. Is onderzochte lijdende aan een ziekelijke stoornis/gebrekkige ontwikkeling 

van zijn geestvermogens en zo ja, hoe is dit in diagnostische zin te 
omschrijven?

2. Hoe was dit ten tijde van het plegen van het tenlastegelegde?
3. Beïnvloedde de eventuele ziekelijke stoornis/gebrekkige ontwikkeling van 

de geestvermogens onderzochtes gedragskeuzen c.q. zijn gedragingen ten 
tijde van het tenlastegelegde (zodanig dat het tenlastegelegde daaruit (mede) 
verklaard kan worden)?

4. Zo ja, kan de deskundige dan gemotiveerd aangeven:
a)  op welke manier dat geschiedde,
b)  in welke mate het geschiedde en 

1 De tekst is gedeeltelijk een citaat, gerechtshof Amsterdam 17 september 2010, LJN BN7345, zie ook 
LJN BH8888, rechtbank Amsterdam 30 maart 2009, en De Ruiter 2011.
2 Richtlijn psychiatrisch onderzoek en rapportage in strafzaken. Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. 
De Tijdstroom (in druk). Voor enige kritische punten, zie Mooij 2012.

c)  welke conclusie m.b.t. de toerekeningsvatbaarheid op grond hiervan te  
  adviseren is?3

In het advies over de toerekeningsvatbaarheid kan de deskundige vervolgens 5 
graden onderscheiden: 
• toerekeningsvatbaar
• enigszins verminderd toerekeningsvatbaar
• verminderd toerekeningsvatbaar
• sterk verminderd toerekeningsvatbaar
• ontoerekeningsvatbaar. 

Waar gaat nu de discussie over? Ik noem drie punten4:
1. Hoe stel je toerekeningsvatbaarheid nu eigenlijk vast? Wat is het bewijs 
 (evidence) voor het oordeel omtrent (de mate van) ontoerekenings-
 vatbaarheid? Is dit oordeel wel valide/betrouwbaar?
2. Is het wel terecht om hier vijf graden te onderscheiden? Suggereert dat niet 

een mate van precisie die in de praktijk niet reëel is?
3. Wie stelt de toerekeningsvatbaarheid vast? Als toerekeningsvatbaarheid een 
 juridisch begrip is, moet de psychiater er dan wel wat over zeggen?   
 (Getuigen-)deskundigen zeggen toch ook niet: “dit is ‘opzet’”, of: “dit is 
 ‘schuld’”, dat soort zaken is aan de rechter in een strafproces om uit te maken.5

Er zijn natuurlijk allerlei manieren om deze vragen, of elementen ervan, te 
beantwoorden. Ik zal drie wegen bespreken die naar een oplossing kunnen 
leiden. Eigenlijk zijn die drie wegen opnieuw drie vragen (overigens drie andere 
dan de hierboven genoemde): 
1. Hoe is de toerekeningsvatbaarheid in andere landen, dus over de grenzen, 

geregeld?

3  Van Kordelaar 2002. Deze vragen worden volgens dit format gevolgd door de vragen: “5. Kan de 
deskundige gemotiveerd aangeven in welke mate en op welke wijze de eventuele ziekelijke stoornis/
gebrekkige ontwikkeling bij voortbestaan ervan opnieuw aanleiding kan geven tot soortgelijke of 
andere feiten als waarvan verdachte nu wordt verdacht? 6. Kan de deskundige zo concreet mogelijk 
aangeven welke maatregelen te adviseren zijn om de kans op herhaling in de toekomst te voorkomen 
of te beperken en binnen welk juridisch kader dat gerealiseerd zou kunnen worden?”
4 Zie onder meer Mooij 2012, Groenhuijsen & Kooijmans 2011, De Roos 2006, Hummelen & De Jong 
2011, Meynen 2011a, Van Koppen 2004, alsmede de te verschijnen Richtlijn psychiatrisch onderzoek en 
rapportage in strafzaken NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie).
5  Beukers 2005; Brand 2009; Meynen 2011a; Mooij 2012.
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2. Kan de filosofie, en meer specifiek de ethiek, bijdragen aan een antwoord op 
deze vragen?

3. Waar ligt ten aanzien van de toerekeningsvatbaarheid de grens van onze 
psychiatrische kennis?

Kijken over de grenzen
Toerekeningsvatbaarheid is een juridisch begrip, een begrip uit het strafrecht. 
En als we dat zeggen, dan betekent dit dat de geografische plaats belangrijk 
wordt. Het strafrecht verschilt immers van plaats tot plaats. Het is anders dan de 
natuurkunde: E=mc2 is overal op aarde – en zelfs ver daarbuiten – waar. Bij het 
strafrecht ligt dat anders. Het strafrecht houdt in principe op bij de landgrens, 
en in sommige landen – met verschillende staten zoals de Verenigde Staten – 
zelfs veel eerder. Onze vraag is nu concreet: kennen andere rechtssystemen de 
ontoerekeningsvatbaarheid en, zo ja, hoe gaan ze daar mee om?
 
Globaal kun je zeggen: het idee dat ‘krankzinnigen’ niet gestraft kunnen worden 
is zo oud als de weg naar Rome. Bij de oude Grieken, Romeinen, in de Talmoed, 
en in de Islam kom je deze gedachte tegen.6 Toch varieert de strafrechtelijke uit-
werking van dit idee aanzienlijk. Laten we daar iets nauwkeuriger naar kijken, 
ook in historisch opzicht. 

Een land waar het denken over toerekeningsvatbaarheid zich sterk heeft ontwik-
keld is Engeland. Wanneer was je in het Engeland van 1724 ontoerekenings-
vatbaar? In dat jaar speelde de bekende zaak Rex v. Arnold, waarbij rechter Tracy 
zei: een verdachte “must be totally deprived of his understanding and memory 
so as not to know what he is doing, no more than an infant, brute or a wild 
beast”.7 In die tijd gold in feite nog de zogenaamde ‘Wild beast’-test als de stan-
daard van ontoerekeningsvatbaarheid. Je moest dus totaal niet snappen wat je 
deed, zoals een klein kind, of een wild beest. Ook komt er in die tijd een test 
voor die zegt dat je ontoerekeningsvatbaar (insane) bent als je niet weet wat 20 
shilling is, niet je eigen leeftijd weet, of wie je vader was.8 Ik vermoed dat 

6  Robinson 1998 en Simon & Ahn-Redding 2006. Voor een kort historisch overzicht zie ook 
Koenraadt 2007.
7  In 1265 werd in England de ‘Wild beast test’ (Lord Bracton) geformuleerd (Robinson 1998, zie ook 
Simon & Ahn-Redding 2006).
8 Robinson 1998, p. 145, uit de verdediging van Hadfields advocaat Erskine, zie ook verderop in deze 
tekst.

iemand als Van T. deze vragen correct kon beantwoorden. En zo iemand zou, in 
het achttiende-eeuwse Engeland vermoedelijk – we weten natuurlijk niets zeker 
– toerekeningsvatbaar worden verklaard.

Lange tijd werd er helemaal geen dokter of andere deskundige bijgehaald om 
vast stellen of iemand ontoerekeningsvatbaar, insane, ‘krankzinnig’ was. En het 
is duidelijk waarom: je hoeft helemaal niet zo deskundig te zijn om te zien of 
iemand zo’n “wild beest” is, dat ziet iedereen al van verre. 

Daar kwam pas enige verandering in bij een bijzondere casus uit het jaar 1800 
van James Hadfield, die vanuit een religieuze waan een aanslag pleegde op 
koning George III. In deze casus, Rex v. Hadfield, worden twee nieuwe en 
belangrijke inzichten duidelijk. De advocaat van Hadfield stelde voor de ‘wild 
beast’-test te verlaten. Hij zei: het gaat er niet om of iemand een wild beest is, 
maar of de verdachte leed aan een waan. Ten tweede zei hij dat het ging om een 
relatie tussen die waan en het delict.9  Na het doorwrochte betoog van zijn advo-
caat werd Hadfield ontoerekeningsvatbaar verklaard.

Hoe waardevol het inzicht van deze advocaat ook was, het betekende dat de zaak 
van de ontoerekeningsvatbaarheid aanzienlijk ingewikkelder werd. Een ‘wild 
beest’ kunnen we allemaal wel onderscheiden, die haal je er zo uit. Maar met 
een waan ligt dat anders.10 Wanen laten iemands verstand eigenlijk volledig 
intact, en juist daarom kunnen ze zo gevaarlijk zijn. Heel intelligente mensen 
kunnen door een waan heel complexe dingen doen, die ze zorgvuldig en over 
langere tijd plannen, maar wel met vreselijke gevolgen. Bovendien gaat het nu 
om de relatie tussen de waan en de misdaad.11 

In principe kan iemand die tijdens de moord een waan had, nu weer helemaal 
normaal voor je zitten. De complexiteit van psychiatrische stoornissen deed zijn 
intrede in de rechtszaal.12 Nu lijkt het echt van belang om gedragsdeskundigen 

9 In de woorden van Erskine (Hadfields advocaat): “Delusion… is the true character of insanity.” 
(Robinson 1998, p. 146; zie ook Simon & Ahn-Redding 2006, p. 6-7) Insanity wordt hier begrepen in 
zijn juridische betekenis: ontoerekeningsvatbaarheid.
10 Robinson 1998 p. 151. Overigens, zie voor de factor ‘tijd’ bij de beoordeling van de 
toerekeningsvatbaarheid in de periode voor de zaak Hadfield ook Robinson 1998, p. 134.
11 Simon & Ahn-Redding 2006.
12 Robinson 1998.
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op te roepen, en dat is ook precies wat de advocaat van Hadfield deed.13

Als we deze gedachtegang volgen, en we zien de waan als de ware aard van 
ontoerekeningsvatbaarheid dan is iemand als Van T. waarschijnlijk ontoereke-
ningsvatbaar. Zij leed aan een paranoïde waan ten tijde van het tenlastegelegde, 
die ook een duidelijke relatie met haar daden had. Hier zien we iets belangrijks: 
of iemand toerekeningsvatbaar is, hangt blijkbaar af van de gehanteerde standaard 
voor ontoerekeningsvatbaarheid: gaat het om een geestestoestand gelijk aan die 
van een ‘wild beest’ of om de aanwezigheid van een waan?

Vervolgens vindt in 1843 de beroemdste rechtszaak plaats als het gaat om de 
ontoerekeningsvatbaarheid.14 De verdachte was Daniel M’Naghten. Hij was 
ervan overtuigd dat de politieke partij van de Tories achter hem aan zat, en hij 
wilde daarom de Tory premier Sir Robert Peel doden, maar waarschijnlijk door 
een misverstand doodde hij diens secretaris, Edward Drummond. 

M’Naghten wordt uiteindelijk, nadat ook dokters als getuige zijn gehoord, ontoe-
rekeningsvatbaar verklaard. Bijzonder is dat het Britse Hogerhuis, nadat op 
grond van deze uitspraak tumult was ontstaan, aan de rechters vroeg: kunnen 
jullie nu eens precies aangeven wanneer volgens jullie sprake is van ontoereke-
ningsvatbaarheid? Maak inzichtelijk hoe de wet op dit punt begrepen moet 
worden.15 De rechters kwamen met de volgende, tot op de dag van vandaag in 
veel rechtssystemen gehanteerde standaard, bekend als de M’Naghten Rule: 

 “At the time of committing the act, the party accused was laboring under such a 

defect of reason, from disease of the mind, as not to know the nature and quality of 

 the act he was doing; or if he did know it, that he did not know what he was doing was 

wrong.”16 

De kern van deze standaard is dat de verdachte, ten gevolge van een ‘disease of 

13 Onder meer om de relatie tussen het gat in Hadfields schedel en zijn geestesgesteldheid te 
leggen (zie ook Robinson 1998, p. 150). Hadfield had als soldaat namelijk een duidelijk zichtbare 
schedelwond opgelopen (Simon & Ahn-Redding 2006). 
14 Elliott 1996; Robinson 1998.
15 Robinson 1998, p. 171.
16 M’Naghten’s Case, 10 Cl. & Fin. 200, 8 Eng. Rep. 718 (H.L. 1843). Zie ook Elliott 1996. Cursivering 
in citaat is toegevoegd. Soms zijn elementen van deze standaard in rechtssystemen overgenomen, 
soms de standaard als geheel.

the mind’, niet wist wat hij deed, of dat hij niet wist dat wat hij deed verkeerd was. 
Het gaat dus alleen om vormen van kennis, knowledge.17 Maar soms lijkt een 
psychiatrische stoornis niet primair iemands kennis te beïnvloeden en toch zijn 
gedrag te bepalen. 

Een voorbeeld. Negelo H., bijgenaamd ‘Jack de Prikker’,18 maakte in 2009 
Lelystad onveilig door bewust – ik zeg maar even willens en wetens – mensen 
met een mes in hun hals te steken, waarbij hij één persoon dodelijk verwondde, 
en meerdere mensen ernstig letsel toebracht. Wat bleek bij psychiatrisch onder-
zoek? De man hoorde stemmen in zijn hoofd, die hem de opdracht gaven dit te 
doen. Maar een opdracht hoef je toch niet uit te voeren als je dat niet wilt? Het is 
bekend dat – gelukkig in uitzonderlijke gevallen – patiënten die opdrachten van 
stemmen krijgen, deze wel moeten gehoorzamen. De stem blijkt direct iemands 
gedrag te kunnen beïnvloeden in principe los van beïnvloeding van kennis over 
de daad. Volgens de M’Naghten standaard ben je in zo’n geval gewoon toereke-
ningsvatbaar, je wist immers wat je deed, en dat dit niet mocht – dat een stem 
het je opdroeg doet niet ter zake. Ook andere psychiatrische stoornissen kunnen 
gedrag beïnvloeden zonder primair kennis te beïnvloeden. Een voorbeeld is klep-
tomanie, waarbij mensen weten dat ze stelen (en weten dat dit niet mag) en toch 
de zoveelste waardeloze tandenborstel stelen, niet vanwege die tandenborstel, 
maar juist omdat ze willen stelen – met hun kennis is niets mis. Wanneer de 
M’Naghten standaard wordt gehanteerd, zijn ze (waarschijnlijk) toerekeningsvat-
baar.19 Dat lijkt een probleem met deze standaard: hij verdisconteert niet dat psy-
chiatrische stoornissen het gedrag van mensen enorm kunnen beïnvloeden zon-
der primair de kennis van patiënten op de genoemde manieren aan te tasten.20 

Sommige rechtssystemen gebruiken op dit moment M’Naghten (of een variant) 
als standaard, maar voegen daar dan ook het element ‘controle’ aan toe, 
bijvoorbeeld een impuls die je niet kunt weerstaan.21 Dus als je weliswaar weet 

17 De vraag is nog wel: hoe interpreteer je die kennis? Weten dat iets ‘wrong’ is – wordt daarmee 
juridisch of moreel verkeerd bedoeld? Dit hoeft namelijk niet altijd parallel te lopen. Knoll & Resnick 
2008, p. 94, zeggen hierover: “Many jurisdictions in the United States do not specify which type of 
wrongfulness is to be applied to the case, leaving this issue up to the trier of fact.”
18 LJN BP4444. Zie ook De Volkskrant ‘‘Jack de Prikker’, wie is dat ook alweer?’, 15-2-2011. Zie over 
bevelshallucinaties die in deze casus een rol spelen Reynolds & Scragg 2010.
19 Elliott 1996. Over (de praktische complexiteiten rond) kleptomanie en strafrecht, zie Novak 2010.
20 Zie ook Ward 1962; Elliott 1996.
21 Zie Elliott 1996.



Mad or bad? Over de grenzen van de psychiatrie  1312  Mad or bad? Over de grenzen van de psychiatrie

wat je doet, maar je hebt geen echte controle over je handeling (bijvoorbeeld 
omdat een stem het je opdraagt), dan kun je ontoerekeningsvatbaar worden 
verklaard. Een voorbeeld van zo’n standaard is de Model Penal Code (American 
Law Institute) 1962:

 “A person is not responsible for criminal conduct if at the time of such conduct as 

a result of mental disease or defect he lacks substantial capacity either to appreciate 

the criminality of his conduct or to conform his conduct to the requirements of the 

law.”22

Dit is al de vierde standaard die we bespreken. Welke standaard heeft Nederland 
nu? Artikel 39 Sr is het wetsartikel aangaande de toerekeningsvatbaarheid. Het 
zegt: 

 “Niet strafbaar is hij die een feit begaat, dat hem wegens de gebrekkige ontwikkeling 

of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens niet kan worden toegerekend.” 

Is dit een standaard zoals de M’Naghten Rule? Nee, dat is het niet. Wat artikel 39 
doet is de ontoerekeningsvatbaarheid als zodanig als strafuitsluitingsgrond vast-
leggen binnen ons strafrecht. Maar artikel 39 zegt helemaal niets over de condi-
ties waaronder deze strafuitsluitingsgrond van toepassing is; niets wordt gezegd 
over de kenmerken of effecten van de stoornis of over de relatie met het delict.23 
In die zin heeft Nederland geen juridische standaard voor de toerekenings-
vatbaarheid. Wel hebben aan het begin van deze eeuw gedragsdeskundigen, 
zoals Van Kordelaar, zelf een format ontwikkeld voor te beantwoorden vragen.24 
Dit format hebben we eerder al gezien (de bovengenoemde vragen 1-4c). In deze 
vraagstelling staat één begrip centraal: beïnvloeding door de stoornis. Maar het 
is slechts een format van gedragsdeskundigen; het is geen juridische standaard, 
zoals M’Naghten. Bovendien bepalen de genoemde standaarden nu juist de 

22 Model Penal Code. Official draft and explanatory notes: complete text as adopted May 24, 
1962. Philadelphia: American Law Institute. Met een interessante exclusie: de stoornis mag niet 
slechts blijken uit herhaaldelijk crimineel gedrag. Deze standaard werd gebruikt in de Verenigde 
Staten, maar toen degene die de aanslag op Ronald Reagan pleegde op grond van deze standaard 
ontoerekeningsvatbaar werd verklaard, keerde een aantal Amerikaanse staten terug naar de strengere 
M’Naghten Rule (Robinson 1998; Simon & Ahn-Redding 2006).
23 Zie ook De Hullu 2012, p. 335, en ook Van der Wolf 2012, p. 136-9. 
24 Eerder vond Van Kordelaar 1999 grote variatie tussen de vraagstellingen van de verschillende 
arrondissementen aan de gedragsdeskundigen.

juridisch relevante aard van die beïnvloeding. Dat doet het genoemde format 
niet. Er zijn immers vele en heel verschillende psychiatrische stoornissen, die op 
verschillende manieren invloed kunnen hebben op ons gedrag. De waarde van 
een standaard bestaat hierin dat zij aangeeft welk type invloed strafrechtelijk 
relevant of significant is ten aanzien van de toerekeningsvatbaarheid.25  

Als we over de grenzen van ons rechtssysteem kijken, dan zien we dat nogal wat 
rechtssystemen zo’n juridische standaard hebben.26 En we kunnen ook bepaalde 
discussies daarover zien, zoals dat de M’Naghten standaard te beperkt zou zijn, 
omdat deze standaard zich alleen op vormen van kennis richt, en bijvoorbeeld 
stoornissen in de impulscontrole buiten de standaard blijven.27 
Doen anderen het noodzakelijk beter dan wij? Nee, niet noodzakelijk, maar wij 
doen het ook niet noodzakelijk beter dan anderen. Ook wanneer anderen het 
niet per se beter doen dan wij, kan het toch zinnig zijn om enige – wat ik maar 
noem – harmonisatie met andere systemen na te streven.28 Waarom? Dat zien 
we aan de psychiatrie. De psychiatrie kent eigenlijk geen grenzen zoals het straf-
recht die wel kent. In beginsel is de geneeskunde (en daarmee de psychiatrie) 
een internationale onderneming. Een blindedarmontsteking is in New York het-

25 Een uitzondering hierop lijkt de Durham Rule of Product test te zijn (Durham v. United States, 214 F. 
2d 862 - United States Court of Appeals, District of Columbia Circuit 1954). Volgens deze standaard 
is een verdachte ontoerekeningsvatbaar “if the unlawful act was the product of a mental disease or 
defect.” Hier wordt dus alleen gesproken over het ‘product’ van de stoornis, niet over, bijvoorbeeld, 
kennis of impulsen van de verdachte die ten gevolge van een stoornis zijn aangedaan. Deze standaard 
raakte echter in onbruik juist doordat hij niet goed duidelijk maakte wat juridisch relevant was, en het 
oordeel over de toerekeningsvatbaarheid (in de praktijk althans) volledig aan de gedragsdeskundige 
overliet. Als de psychiater vond dat er sprake was van een ‘product’ van de stoornis, dan had de rechter 
weinig ruimte daar nog van af te wijken (Gerber 1975; Robinson 1998; Meynen 2012b). Ook was 
men, op theoretische gronden, minder gelukkig met de term ‘product’ van de stoornis. Becker 2003, 
p. 43, zegt hierover: “The question of causation or “product” is fraught with difficulties. The concept 
of singleness of personality and unity of mental processes that psychology and psychiatry regards as 
fundamental, makes it almost impossible to divorce the question of whether the defendant would have 
engaged in the prohibited conduct if he had not been ill from the question of whether he was, at the 
time of the conduct, in fact ill.”
26 Simon & Ahn-Redding 2006.
27 Daarnaast zijn er ook argumenten tegen het element van controle in een juridische standaard voor 
ontoerekeningsvatbaarheid. Stephen Morse, een toonaangevend strafrechtgeleerde op het gebied van 
de ontoerekeningsvatbaarheid, zegt bijvoorbeeld: het zal best dat als je iets niet kan controleren, je 
er niet verantwoordelijk voor bent. Maar het is in de praktijk gewoonweg te lastig om onderscheid te 
maken tussen iemand die zijn gedrag niet kon controleren, of iemand die het gewoon niet controleerde 
(misschien wel omdat hij er geen zin in had om het te controleren) (Morse 2011). Zie ook verderop in 
deze tekst.
28 Zie over het hier besproken belang van internationaal samenwerken ook Meynen & Oei 2011.
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zelfde als in Tilburg. Ook een manische episode is in New York, mede dankzij 
de DSM-IV29, hetzelfde als in Tilburg (hoewel misschien wat anders ingekleurd). 
Haloperidol werkt in New York net zo tegen psychose als in Tilburg. U hoort het, 
geen grenzen. Wat is nu een groot voordeel van geen grenzen hebben? Je kunt 
van elkaar leren en met elkaar samenwerken. Als een psychiater uit Tilburg 
iets opschrijft, dan kan een collega uit Amsterdam, maar ook uit Tokyo, of San 
Francisco dat verbeteren of aanpassen. Men maakt gebruik van dezelfde kaders, 
zelfde instrumenten en technieken, en kan hierover zinvol communiceren in 
een internationaal forum.30 Dat maakt de psychiatrie als wetenschappelijke 
discipline sterk. En daar moet optimaal gebruik van worden gemaakt; daarom 
publiceert men bij voorkeur in het Engels, in internationaal gelezen tijdschriften.

Hoewel dus de neiging kan bestaan om, omdat de forensische psychiatrie zo 
dicht tegen het Nederlandse strafrecht aanligt, overal een Nederlandse oplos-
sing voor te vinden, is het goed als de forensische psychiatrie zich zoveel moge-
lijk naar buiten richt volgens het internationale karakter van de psychiatrie als 
geneeskundige discipline.31 Wat er uit zo’n grondige uitwisseling van ideeën, 
onderzoeksresultaten en argumenten komt, ligt uiteraard niet bij voorbaat vast. 
Maar ik denk dat er alles voor te zeggen is om op zo’n manier onze argumenten 
te vormen en onze conclusies te trekken. Met andere woorden: als we twee oplos-
singen hebben, A en B, die even goed zijn, maar oplossing A is ook in andere 
rechtssystemen toegepast dan moeten we daarvoor kiezen.32

29 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-IV (American Psychiatric Association 1994).
30 Ook het in een internationaal forum delen van de karakteristieken van het Nederlandse systeem is 
zinvol, zie bijvoorbeeld Van Marle 2000.
31 Strafrechtjuristen lijken zich van nature bewust van het feit dat het recht bij landsgrenzen ophoudt, 
en daarom is er ook iets als rechtsvergelijking. Voor psychiaters is dat, zoals gezegd, op zich minder 
relevant, omdat het vak zelf niet zulke grenzen kent. Dokters zijn dus minder bedacht op dergelijke 
verschillen tussen rechtsgebieden, en worden daarin ook niet onderwezen. Maar voor de forensische 
psychiatrie is het belangrijk hierop alert te zijn. Overigens geldt dit uiteindelijk niet alleen voor de 
relatie psychiatrie en strafrecht, maar ook voor de relatie tussen psychiatrie en BOPZ/WGBO. Met 
name door (de mogelijkheid van) toepassing van dwang(opname/behandeling) hebben psychiatrie en 
recht veel met elkaar van doen.
32 Een grondvoorwaarde daarvoor is dat A ook daadwerkelijk in ons rechtssysteem zou moeten passen. 
Dat is niet altijd even eenvoudig vast te stellen. Overigens, niet alles wat mensen in het buitenland 
doen is beter. En wij regelen veel dingen anders dan andere landen, bijvoorbeeld ten aanzien van 
euthanasie, prostitutie en drugs. Doen wij het beter of slechter? Dat is open voor discussie. Soms 
vergelijken we ons echter en zien we dat we iets beter zouden kunnen doen, bijvoorbeeld als we kijken 
naar het aantal separaties in de psychiatrie en we vergelijken dat met ons omringende landen. Het lijkt 
erop dat we in elk geval in dit opzicht van andere landen kunnen leren (zie Steinert et al. 2010).

Filosofie en ethiek: voorstel voor een standaard
Hoe zou zo’n juridische standaard voor toerekeningsvatbaarheid er nu binnen 
ons strafrecht uit kunnen zien? We kunnen deze vraag op verschillende 
manieren benaderen. Een mogelijkheid is om te kijken wat de ethiek zegt over de 
voorwaarden waaronder mensen verantwoordelijk zijn voor hun gedrag, en meer 
specifiek hoe ethici denken dat psychiatrische stoornissen verantwoordelijkheid 
kunnen ondermijnen. Deze benadering kies ik hier. Een dergelijke ethisch-
filosofische benadering heeft twee belangrijke voordelen. 

Een eerste voordeel van zo’n filosofische benadering is dat deze zowel aan het 
recht als aan de geneeskunde niet vreemd is. Op veel juridische faculteiten is 
rechtsfilosofie een standaard vak en ook geneeskundestudenten volgen medische 
ethiek en filosofie. Filosofie en ethiek lijken dus een goede mogelijkheid om de 
grens tussen de vakgebieden te overbruggen. Want er is ook een ander soort grens 
– anders dan de landsgrens – waar de psychiatrie niet zo makkelijk overheen 
komt: de grens met het recht. Het recht en de psychiatrie zijn heel verschillende 
vakgebieden. Psychiatrie is een geneeskundige discipline, deels wortelend in de 
biologie, dus voor een deel natuurwetenschappelijk. Het recht, maar daarover 
kunnen anderen beter spreken, zal zich in de regel niet zien als natuurweten-
schappelijk en in de biologie gefundeerd. Ze hebben ook iets heel belangrijks 
gemeen, het zijn allebei praktijken. Maar als praktijk zijn ze tegelijkertijd ook 
weer volkomen verschillend. Een dokter geneest (idealiter), een rechter speekt 
recht (idealiter) – dat zijn verschillende zaken. De filosofie kan een brug slaan 
tussen deze twee domeinen.

Een tweede voordeel is dat filosofie en ethiek – en zo ook medische ethiek en 
rechtsfilosofie – internationale ondernemingen zijn. Ethische intuïties worden 
vaak ver over de grenzen tussen mensen gedeeld, en filosofie en ethiek kunnen 
ook gemakkelijk van ‘wereldwijde’ inzichten profiteren.33

33  Zie ook Taylor et al. 2012, p. 233, over het belang van uitwisseling van psychiatrische kennis over de 
grenzen van rechtssystemen: “Throughout the world, particular laws and details of justice systems are 
country specific, attitudes to mental disorder may differ and, to an extent, so do some of its definitions. 
Nevertheless, we seek and find common ground both in our ways of construing mental disorder and 
its relevance to actions, including actions that may harm others and that may be contrary to the law. 
The ethical principles that underpin relevant legislation and our ways of resolving disputes over legal 
questions also tend to bring us together.”
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In de ethiek wordt in het algemeen aangenomen dat mensen, in bepaalde 
omstandigheden, op basis van psychopathologie geëxcuseerd kunnen worden 
voor hun gedrag.34 Een publicatie die het thema van insanity (krankzinnigheid) 
centraal stelt is een artikel van de filosoof Susan Wolf.35 Zij ontwikkelt een 
ethische visie op sanity en insanity die zij interessant genoeg ook relateert aan de 
M’Naghten Rule. Het is een boeiend en belangrijk artikel, maar wanneer je er als 
psychiater en met het oog op de forensische rapportage naar kijkt, dan behoeft 
het enige aanpassingen. Deze aanpassingen heb ik in een artikel geprobeerd te 
maken.36 Laat ik vandaag, voortbouwend op Wolfs artikel en mijn eerdere aan-
passingen, een voorstel doen voor een standaard. Een verdachte is in de volgende 
gevallen niet verantwoordelijk op basis van een psychische stoornis als die geleid 
heeft tot één of meer van de volgende drie mogelijkheden:
1. De handeling was niet onder de controle van de wil van de verdachte.
2. De wil kwam niet van de verdachte zelf, d.w.z. hij wilde het niet zelf, het 

werd hem ‘opgelegd’ dit te willen.
3. De verdachte had niet de minimaal vereiste vermogens om de handeling 

en de context daarvan te begrijpen en te waarderen (zoals die feitelijk en 
normatief was).37

Deze standaard is dus gebaseerd op ethische theorievorming, met daarbij input 
vanuit de psychiatrie. Hoe vertalen deze drie punten38 zich nu in de praktijk van 
de forensische psychiatrie?39 
1. Een verdachte deed iets, maar wat hij deed stond niet onder de controle van 

zijn wil. Bij psychiatrische stoornissen staan handelingen in de regel onder 
de controle van iemands wil, maar dit hoeft niet altijd zo te zijn. Voorbeeld: 

34  Kalis 2009; Meynen 2010. Hoe belangrijk moreel gezien de ontoerekeningsvatbaarheid in een 
rechtssysteem ook mag zijn (Morse 1985; Robinson 1998), Stephen Morse benadrukt in zijn 
omvangrijke artikel ‘Mental disorder and criminal law’ (2011, p. 967) ook het volgende: “I have argued 
that society should try to maximize the liberty and dignity of people with mental disorder by treating 
them as much as is justifiably possible like people without disorders.”
35  Wolf 1987.
36 Meynen 2012a.
37  Dit schema is ten opzichte van Meynen 2012a enigszins aangepast, onder meer aan het 
Nederlandse taalgebruik. De context van de handeling heeft ook een meer prominente plaats gekregen.
38 Overigens, gezien de discussies over de vrije wil en toerekeningsvatbaarheid (Mooij 2004; Morse 
2007; Meynen & Oei 2010; Buruma 2006) vinden sommigen het misschien een voordeel dat die vrije 
wil in deze standaard niet voorkomt (waar niet mee gezegd is dat hij er niet toe doet, Meynen 2009). 
39  Er is ook hier vanzelfsprekend ruimte voor interpretatie van de criteria; over elk van deze punten is 
meer te zeggen, zie ook Meynen 2012a.

 iemand met de (neuropsychiatrische) stoornis van Gilles de la Tourette geeft 
iemand anders een klap, maar het is dus eigenlijk een tic, die niet onder 
de controle van zijn wil staat.40 Op grond hiervan is hij volgens het eerste 
element van de standaard ontoerekeningsvatbaar.

2.  De handeling staat weliswaar onder controle van de wil, maar die persoon 
wil het niet zelf. Juridisch vertaald: iemand doet het willens en wetens, maar 
eigenlijk komt die wil niet uit hemzelf voort. Iemand die bevelshallucinaties 
hoort waar hij wel aan moet gehoorzamen doet dingen waar hij zelf 
misschien wel helemaal niet achter staat, die niet uit zijn eigen verlangens 
en motieven voortkomen, maar die hij doet puur omdat stemmen het hem 
opdragen. Zo iemand zou op grond van dit tweede element van de standaard 
ontoerekeningsvatbaar zijn.

3.  Mensen moeten hun handeling en de context ervan waarderen voor wat 
ze zijn, zowel cognitief als normatief. Je moet dus weten wat je handeling 
inhoudt en ook begrip hebben van de context van die handeling. Mevrouw 
Van T. had een totaal verkeerde opvatting van de context van haar handeling. 
Ze wist wat ze deed toen ze haar dochter liet vallen, in die zin dat dit de 
dood tot gevolg zou hebben, maar ze deed dat vanuit een totaal vertekende 
perceptie van de context van die handeling, namelijk dat satanisten het op 
haar en haar dochter hadden gemunt. Dit zou volgens het derde element van 
de standaard leiden tot ontoerekeningsvatbaarheid.41

40 Het lijkt erop dat een aanzienlijk percentage van de tics bij Tourette patiënten wel (deels) onder 
invloed van de wil staat, zie hierover Verdellen 2007 en Meynen 2010. In dit voorbeeld is er echter 
van uitgegaan dat de tic niet onder controle van de wil stond. Zie voor een casus waarbij 
toerekeningsvatbaarheid bij een patiënt met Tourette – in verband met ‘swearing at the referee 
during a football match’ – werd beoordeeld: Gullucayir et al. 2009. Voor andere stoornissen waarbij 
bewegingen/handelingen kunnen ontstaan zonder wilsvorming (in de gebruikelijke zin), zie Meynen 
2012a.
41  In vergelijking met de hierboven besproken standaarden, lijkt dit voorstel voor een standaard 
misschien wat ruim met drie niveaus waarop stoornissen kunnen ingrijpen. Interessant is in dit 
verband wat de American Psychiatric Association 2007 over de breedte van de standaard zei: “The 
APA does not favor any particular legal standard for the insanity defense over another, so long as the 
standard is broad enough to allow meaningful consideration of the impact of serious mental disorders 
on individual culpability.” Met andere woorden, Amerikaanse psychiaters maken zich eerder zorgen 
dat de standard te smal is, dan dat hij te breed is.
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Een standaard zal altijd tekortkomingen kennen. Tegelijkertijd verschaft een 
standaard – nog even los van hoe je hem precies vorm geeft – duidelijkheid. 
Iedereen weet hoe de rechter toerekeningsvatbaarheid zal toetsen.42 Ook de 
rechter zelf weet dat. Vervolgens helpt een standaard om inzichtelijk te maken 
waarom in een specifiek geval iemand volgens de rechter ontoerekeningsvatbaar 
is. Een standaard kan daarbij ook aan het gedragskundig onderzoek richting 
geven: de gedragsdeskundige kan in de rapportage stil staan bij de elementen 
van de standaard.43 De rechter kan eventueel nog expliciet naar de elementen 
vragen: stond de handeling onder controle van de wil, hoe zat het met de 
wilsvorming zelf, en wist de persoon goed wat de omstandigheid of de 
handeling inhield, of waren er vertekeningen van de werkelijkheid door 
psychopathologie? Een standaard kan aldus dienen als intermediair tussen het 
gedragsdeskundig – en zoveel mogelijk evidence-based – onderzoek enerzijds, en 
het normatieve, juridische oordeel over toerekeningsvatbaarheid anderzijds.44 
Zonder zo’n standaard moet de rechter in zekere zin steeds opnieuw het wiel 
uitvinden, nadat over dit wiel een advies door de psychiater is gegeven. Het 
model van Susan Wolf heb ik, zoals gezegd, vanuit de psychiatrie enigszins 
aangepast. Ik kan me voorstellen dat wanneer een jurist naar deze criteria kijkt, 
hij of zij vanuit het recht aanpassingen zou willen doen.45

De vraag naar strafrechtelijke verantwoordelijkheid – toerekeningsvatbaarheid 
– is echt een juridische vraag. Het gaat om het vaststellen van een 
strafuitsluitingsgrond. Het is niet alleen de facto geen vraag voor dokters, het 
is ook niet het type vraag dat dokters beantwoorden. Dokters spreken in termen 
van symptomen, klachten, ziektes, stoornissen, syndromen, behandelingen, 
preventie, gevaar en veiligheid, zoals bij infectieziekten en ook psychiatrische 
stoornissen – maar nooit in termen van toerekeningsvatbaarheid. De vraag 
naar de toerekeningsvatbaarheid is niet alleen een juridische vraag, alsof elke 

42 Een standaard zou daarnaast, in elk geval ten dele, tegemoet kunnen komen aan de wens tot 
operationalisatie van de toerekeningsvatbaarheid, zie Hummelen & De Jong 2011 en Van Esch 2012.
43 Zie ook de door Knoll & Resnick 2008, p. 97, aanbevolen werkwijze: “When forming the opinion 
[aangaande de toerekeningsvatbaarheid], the psychiatrist should use the exact language of the insanity 
standard employed in that jurisdiction at the time of the crime.”
44 Zie over de normatieve aard van het juridische oordeel Kooijmans & Meynen 2012.
45 Hazewinkel-Suringa (Remmelink 1996, p. 280-282) geeft een overzicht van verschillende 
internationale standaarden, maar ook van verschillende ‘definities’ van de toerekeningsvatbaarheid 
door Nederlandse juristen, waarnaar ook De Hullu 2012 verwijst. Mogelijk dat deze definities van 
belang kunnen zijn (met name die van Van Hamel) voor een (aanvullend) juridisch perspectief op een 
standaard.

jurist hem zo even beantwoordt, nee het is een vraag die de rechter die de zaak 
behandelt dient te beantwoorden.46 Het is derhalve zinvol om de gedragskundige 
en juridische taken te onderscheiden, dit ook met het oog op vragen rond 
betrouwbaarheid/evidence van de rapportage pro Justitia en meer specifiek het 
oordeel over de toerekeningsvatbaarheid. Een standaard zoals voorgesteld, als 
intermediair op het grensvlak tussen de geneeskundige feiten enerzijds en de 
juridische normen anderzijds, zou goed kunnen werken.

Graden van toerekeningsvatbaarheid
Dan is er het punt van de graden van toerekeningsvatbaarheid, waarover men 
op dit moment discussieert, ook in verband met de nieuwe NVvP47-richtlijn voor 
de rapportage Pro Justitia. In andere landen werkt het vaak zo dat je aan de stan-
daard voldoet of niet. Dit komt neer op twee graden van toerekeningsvatbaar-
heid: wel of niet. Zoals wij in Nederland ook wilsbekwaam en wilsonbekwaam 
kennen, en geen onderscheid maken tussen mensen die licht verminderd, 
verminderd of sterk verminderd wilsbekwaam zijn. De nieuwe richtlijn van de 
NVvP onderscheidt toerekeningsvatbaar, ontoerekeningsvatbaar en een midden-
groep van verminderd toerekeningsvatbaar.48 Dat is een aanzienlijke reductie 
van het aantal graden, tenminste als je eerst uitgaat van vijf graden (zie de vijf in 
de inleiding genoemde graden). Maar dan hebben we dus nog steeds meer gra-
den dan veel andere landen. Zouden wij ook een tweedeling kunnen gaan hante-
ren? Daarbij spelen vanzelfsprekend meerdere overwegingen een rol. Ik wil hier 
slechts één overweging bespreken: kan in geval van een tweedeling nog wel TBS 
worden opgelegd aan mensen die nu nog gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar wor-
den geacht, en dan misschien toerekeningsvatbaar worden verklaard? 

46 Zie ook Van Esch 2012, p. 38-39. In de Verenigde Staten was er discussie over de vraag of 
psychiaters wel iets mochten zeggen over de toerekeningsvatbaarheid, of dat dit volledig aan de 
rechter/jury gelaten moest worden, hetgeen bekend staat als de ‘ultimate issue’-discussie (Gutheil 
2009). In feite betreft dit punt dus de grenzen van de psychiatrische rapportage. Er zijn in de VS 
regels voor opgesteld, maar de discussie is nog niet ten einde (Buchanan 2006; Slovenko 2006). 
Interessant is dat Buchanan 2006, p. 19, spreekt van een “longstanding and widespread concern 
that psychiatric testimony is more likely than other evidence to intrude into the jury’s realm.” In 
wetenschappelijke/academische discussies kunnen vanzelfsprekend vele (niet-juridische) disciplines 
hun bijdrage leveren aan het thema ontoerekeningsvatbaarheid, waaronder de psychiatrie, de 
psychologie en de filosofie.
47 Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. 
48 Zie ook Hummelen & De Jong 2011. Uiteindelijk is het in mijn optiek aan de rechter – al dan niet 
op aangeven van de wetgever – om te beslissen aangaande het al dan niet hanteren van graden van 
toerekeningsvatbaarheid, en niet aan de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, hoewel het van 
belang is dat de NVvP hierbij meedenkt.
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Hierbij is het ook van belang te weten dat in gedragskundige conclusies de uiter-
sten – namelijk toerekeningsvatbaar dan wel ontoerekeningsvatbaar – minder 
vaak voorkomen vaak dan het middengebied, namelijk licht verminderd, vermin-
derd, of sterk verminderd toerekeningsvatbaar (die samen grofweg driekwart 
uitmaken).49

Allereerst stellen we vast dat artikel 39 Sr – “Niet strafbaar is hij die een feit 
begaat, dat hem wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van 
zijn geestvermogens niet kan worden toegerekend” – niets zegt over vijf graden. 
Het punt in dit artikel lijkt te zijn dat iemand slechts gestraft kan worden als 
hij niet ontoerekeningsvatbaar is. De graden zijn in de praktijk zo gegroeid. De 
Hullu zegt hier zelfs over: “De dichotomie [ontoerekeningsvatbaarheid of 
toerekeningsvatbaarheid] was uitdrukkelijk beoogd (…) en lijkt mij bij de straf-
uitsluitingsgronden ook onvermijdelijk.”50 Er is bijvoorbeeld ook niet in vijf 
graden sprake van noodweer of overmacht.

Maar men heeft nogal eens het idee dat de oplegging van TBS verband houdt met 
de mate van ontoerekeningsvatbaarheid.51 Dus, als iemand een daad volledig 
wordt toegerekend, dan is er geen mogelijkheid voor TBS, want er zou op zijn 
minst enige vermindering van de toerekeningsvatbaarheid noodzakelijk zijn. 
Maar is dat zo? In artikel 37a Sr staat nergens iets over ontoerekenings-
vatbaarheid.52 Ik vat artikel 37a als volgt samen: iemand begaat een ernstig 
49 Zie bijvoorbeeld Van Kordelaar 2002; Vinkers et al. 2011 en Van Esch 2012 Hoofdstuk 10 en 11.
50 De Hullu 2012, p. 336.
51 Zie bijvoorbeeld Van Mulbregt 2009, p. 282 (zie ook noot 22 op diezelfde bladzijde): “…in het PBC 
[Pieter Baan Centrum] [wordt] als regel geen tbs-maatregel geadviseerd bij een beperkt verband tussen 
stoornis en tenlastegelegde (de categorie enigszins verminderd toerekeningsvatbaar).”
52 Artikel 37a Sr: 
1  De verdachte bij wie tijdens het begaan van het feit gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis 
van de geestvermogens bestond, kan op last van de rechter ter beschikking worden gesteld indien: 

1 het door hem begane feit een misdrijf is waarop naar de wettelijke omschrijving een 
gevangenisstraf van vier jaren of meer is gesteld dan wel behoort tot een der misdrijven omschreven 
in de artikelen 132, 285, eerste lid, 285b, en 395 van het Wetboek van Strafrecht, 175, tweede lid, 
onderdeel b, of derde lid in verbinding met het eerste lid, onderdeel b, van de Wegenverkeerswet 
1994, en 11, tweede lid, van de Opiumwet, en 
2 de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen het opleggen 
van die maatregel eist. 

2 Bij toepassing van het vorige lid kan de rechter afzien van het opleggen van straf, ook indien hij 
bevindt dat het feit wel aan de verdachte kan worden toegerekend. 
3 Het tweede en derde lid van artikel 37 zijn van overeenkomstige toepassing. 
4 Bij het geven van een last als bedoeld in het eerste lid neemt de rechter de inhoud van de overige 
adviezen en rapporten die over de persoonlijkheid van de verdachte zijn uitgebracht, alsmede de 
ernst van het begane feit of de veelvuldigheid van voorafgegane veroordelingen wegens misdrijf in 
aanmerking.

delict terwijl hij lijdt aan een stoornis. De rechter laat zich ter zake informeren 
door twee gedragsdeskundigen, waarbij stoornis, gevaar en veiligheid in de 
toekomst centraal staan. Enige vorm van ontoerekeningsvatbaarheid wordt 
nergens genoemd. Ontoerekeningsvatbaarheid noch de graden zijn wettelijk 
vereist voor de TBS; het is dus ook niet zo dat verminderde toerekenings-
vatbaarheid nodig is.53 Ware het anders, dan zou de bescherming van de 
maatschappij tekortschieten.

Volgens artikel 39 Sr dient de rechter de vraag naar de toerekeningsvatbaarheid 
te beantwoorden, hetgeen de rechter doet gebruikmakend van het rapport pro 
Justitia. Maar daarmee is de informatie in dit rapport allerminst opgebruikt. 
Want de aanwezigheid van de stoornis en de impact daarvan op iemands 
functioneren kunnen ook in de toekomst, bij voortbestaan, voor gevaar zorgen. 
Artikel 39 gaat over toerekening ten aanzien van het verleden, echt een straf-
rechtelijk vraag: het gaat om het al dan niet toerekenen van een strafbaar feit 
aan een verdachte. Artikel 37a is daarentegen meer ‘des dokters’, omdat het niet 
gaat om toerekeningsvatbaarheid maar om gevaar op basis van een stoornis 
en het creëren van veiligheid door afwending van dat gevaar, bij voorkeur door 
behandeling. Denk aan quarantaine bij infectieziekten, maar ook aan afwending 
van gevaar vanuit psychiatrische stoornissen, in het kader van een 
inbewaringstelling of een rechterlijke machtiging. En psychiaters zijn – blijkens 
de BOPZ-maatregelen54 – prima in staat om te besluiten tot gedwongen opname 
en gedwongen behandeling zonder daarbij een uitspraak te doen over 
toerekeningsvatbaarheid.55 Dat is de dagelijkse psychiatrische praktijk. Zo 
nemen psychiaters patiënten – als uiterste mogelijkheid – gedwongen op na 
gevaarlijke incidenten. Psychiaters blijken zo vanuit hun dagelijkse praktijk het 
begrip ‘ontoerekeningsvatbaarheid’ niet nodig te hebben om naar de toekomst 
adviezen te geven voor afwending van gevaar. 
 

53 Zie ook Vegter 2009, p. 286: “Nergens in de wet wordt voor de oplegging van de maatregel [TBS] 
de eis gesteld dat de verdachte in enigerlei mate verminderd toerekeningsvatbaar is. Dat het delict 
op basis van de stoornis wel of niet kan worden toegerekend is voor de oplegging van de maatregel 
volgens de wet niet van belang. (…) Formeel bezien betekent dit dat aan een verdachte aan wie het feit 
volledig kan worden toegerekend, maar die psychisch gestoord is de maatregel terbeschikkingstelling 
kan worden opgelegd.” Voor verlenging is (‘in enigerlei mate’) verminderde toerekeningsvatbaarheid 
evenmin een vereiste, Vegter 2009. Zie ook Van der Wolf 2012, p. 374 e.v.
54 Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen. 
55 Meynen 2011a.
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De rechter dient meerdere vragen te beantwoorden, zoals: wat zijn de feiten, en 
is er sprake van een strafbaar feit? Maar de rechter dient ook de vraag te 
beantwoorden of de dader strafbaar is, en of een sanctie op zijn plaats is en 
welke dat is. Bij de vraag naar de strafbaarheid van de dader heeft de rapportage 
zijn belang, en ook bij de latere vraag naar de sanctie. Maar het zijn wel twee 
verschillende vragen die opkomen tijdens strafzaken, en voor de beantwoording 
van beide vragen kan de rapportage van de gedragsdeskundige belangrijke 
informatie opleveren. Maar dit betekent niet dat gedragsdeskundigen hun 
oordeel over de maatregel zouden moeten baseren op het antwoord ten aanzien 
van de toerekeningsvatbaarheid. Er zijn gewoonweg verschillende vragen die 
een rechter dient te beantwoorden en een psychiatrisch rapport wordt op 
verschillende punten juridisch relevant geacht. Gedragsdeskundigen hoeven 
dus niet vanuit (het advies over) de mate van ontoerekeningsvatbaarheid door te 
redeneren naar het advies over toekomstig gevaar en over eventueel op te leggen 
maatregelen.56 Ook hier worden de grenzen tussen beide disciplines zichtbaar. 

Het invoeren van een standaard en het hanteren van een dichotomie – zoals we 
dat over de grens wel tegenkomen – zijn in de besproken opzichten verenigbaar 
met de huidige TBS-praktijk.57 Dit neemt niet weg dat het op andere gronden 
verstandig kan zijn om bijvoorbeeld een middencategorie van verminderde 
toerekeningsvatbaarheid, zoals de nieuwe NVvP-richtijn voorstelt, te hanteren.58

Ten slotte, daar waar verminderde toerekeningsvatbaarheid juridisch een rol 
speelt of waar deze rol wordt bepleit59, ligt dit vaak anders dan in Nederland. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om specifieke situaties waarbij murder verandert in 
manslaughter (en de doodstraf voorkomen kan worden).60 Dit zijn andere rechts-
systemen, met andere processen, andere wetten, en andere rechters. 

56 Bij artikel 37 Sr (een strafrechtelijke variant van de rechterlijke machtiging uit de BOPZ) speelt de 
toerekeningsvatbaarheid wel, maar juist niet de graden. 
57 Er is discussie over het gelijktijdigheidsvereiste in artikel 37a Sr. Het gaat erom of hierbij toch ook 
niet enig verband tussen stoornis en delict verondersteld moet worden, en van welke aard dit verband 
zou moeten zijn (mede n.a.v. HR 22 januari 2008, LJN BC1311). Voor een recente bespreking van deze 
discussie, zie Vegter 2009, p. 285-6 en Van der Wolf 2012, met name p. 133-136.
58 Wat is vanuit ethisch perspectief te zeggen over de verschillende graden? Ethisch kun je in beginsel 
verantwoorden om graden of zelfs een glijdende schaal te gebruiken. Maar de grote vraag is altijd of 
deze subtiliteit in de rechtszaal werkt (Morse 2011); of bijvoorbeeld goed duidelijk te maken is waarom 
iemand nu precies licht verminderd en niet verminderd toerekeningsvatbaar is.
59  Zie bijvoorbeeld Morse 2003 en zie ook Van der Wolf 2012, p. 374 e.v. en  p. 688 e.v.
60  Zie Morse 2003.

In Nederland heeft de rechter grote vrijheid, ook om te komen tot strafvermin-
dering (in geval van bijvoorbeeld verzachtende omstandigheden), die niet in alle 
landen aanwezig is. De rechterlijke vrijheid in Nederland biedt ook ruimte om 
de waarde van psychiatrische en psychologische rapporten mee te nemen in een 
sanctie. 

The insanity defense, the world over van Simon en Ahn-Redding onderscheidt 
verschillende aspecten aan de ontoerekeningsvatbaarheid in rechtssystemen, 
bijvoorbeeld welke standaard wordt gehanteerd (‘legal criteria’). Zij inventariseren 
ook nog andere aspecten van de toerekeningsvatbaarheid, waaronder de bewijs-
last (burden of proof ). Wie moet de ontoerekeningsvatbaarheid aantonen – 
de verdediging, de aanklager of de rechter – en hoe sterk dient het bewijs te zijn? 
Dit zijn puur juridische kwesties: de eisen die aan de kracht van het bewijs 
worden gesteld.61 Psychiaters werken niet op deze manier met bewijslast en 
definiëren hun benodigde mate van zekerheid in de klinische praktijk niet zoals 
rechters dat doen. Hiermee blijkt opnieuw in welke mate de toerekeningsvat-
baarheid een juridische kwestie is. 

Tot nu toe zijn we in deze paragraaf bezig geweest met de grenzen van de 
psychiatrie in de zin van een afbakening ten opzichte van het recht. Een grens 
tussen twee (wetenschaps-)gebieden. Maar er zijn ook andere typen grenzen, 
grenzen die je niet zozeer dient te respecteren, maar waar je gewoonweg nog 
niet voorbij kunt, zoals de grenzen van onze kennis.

Grenzen aan ons kennen: de invloed van psychiatrische stoornissen 
op beslissingen
Wat zouden psychiaters beter willen weten en kunnen vaststellen wanneer zij 
rapporteren pro Justitia en in het bijzonder in het kader van de juridische vraag 
naar de toerekeningsvatbaarheid? Wat is het type kennis dat nu specifiek voor 
forensisch psychiaters van belang is? Ik zal proberen dat aan te geven.

Bijzonder aan psychiatrische ziekten is dat ze niet altijd gepaard gaan met een 
afname van activiteiten, maar soms juist vergezeld gaan van meer, ander, en 
eventueel ook gevaarlijk gedrag. Als je een lichamelijke ziekte hebt, zoals griep, 
voel je je belabberd, je blijft thuis, je ligt in bed, en je doet niks. Als je een 

61 Simon & Ahn-Redding 2006. Zie ook De Roos 2006, p. 401.
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manie hebt, een psychiatrische ontregeling – en een veel ergere verstoring dan 
de gemiddelde griep – doe je van alles, je voelt je perfect, je blijft enorm actief, 
zelfs als anderen slapen; je staat bijvoorbeeld ’s nachts bij je baas op de stoep om 
een ‘briljant’ idee te delen. Het zijn juist psychiatrische ziekten die leiden tot 
extra, nieuw gedrag, soms zelfs grens- en wetsoverschrijdend gedrag. Daarom is 
er forensische psychiatrie en, bijvoorbeeld, geen forensische cardiologie of ortho-
pedie.62

Psychiatrische stoornissen kunnen dus op een bijzondere manier ons gedrag 
beïnvloeden. Meer precies hebben zij op allerlei manieren invloed op bepaalde 
beslissingen die wij over ons gedrag nemen. Dit kan ook tot gevaarlijke en drama-
tische beslissingen leiden.63 Om die reden kennen we specifieke voorzieningen 
zoals de TBS, de plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis overeenkomstig 
artikel 37 Sr, en de BOPZ-maatregelen. De stoornis en het gevaar kunnen heel 
verschillend van aard zijn, zoals een depressie van waaruit iemand suïcidaal 
wordt, of een paranoïde waan van waaruit agressie naar een buurman ontstaat.64 
Beide stoornissen – depressie en waan – dreigen op een doorslaggevende manier 
iemands gedragskeuzen65 te beïnvloeden, zoals ook de stemmen die Negelo H. 
hoorde, en de wanen van Jane van T. hun gedragskeuzen dramatisch 
beïnvloedden.

Weten we hoe psychiatrische stoornissen impact hebben op beslissingen die 
mensen nemen? Waarom hoeven sommige patiënten met schizofrenie aan 
sommige stemmen géén gehoor te geven, terwijl andere stemmen die ze horen 
direct hun gedragskeuzes beïnvloeden? Weten we hoe moeilijk het is voor een 
kleptomaan om nooit te stelen? Weten we hoe kleptomanie het gedrag precies 
beïnvloedt, hoe dit werkt bij verslaving aan alcohol, of bij impulscontrole-stoor-
nissen? We weten dat niet precies. Er zijn gelukkig wel steeds meer onder-
zoekers die zich ermee bezighouden, onder wie neurowetenschappers. Zij 
onderzoeken onder meer via beeldvormende technieken hoe verschillende 

62 Zie overigens het ‘Orthopedisch schoenmaker-arrest’ over het buiten zijn deskundigheid treden van 
een orthopedisch schoenmaker: HR 27 januari 1998, NJ 1998/404 m.nt. JR.
63 Meynen geaccepteerd voor publicatie.
64 Zie over wanen en agressie Van Dongen 2012.
65 Bewust wordt hier het woord ‘gedragskeuze’ uit het format van Van Kordelaar 2002 gebruikt (en 
eerder al gebruikte ik de term ‘beïnvloeding’). Dit zijn termen die in de geneeskunde goed werken: de 
beïnvloeding van gedrag(skeuzen) door een stoornis.

psychiatrische stoornissen impact hebben op iemands gedragskeuzen. 
Wetenschappers als Martin Paulus66 en Nora Volkow67 zijn voorbeelden. Ik 
denk dat dit de kern is van de forensische psychiatrie: de impact van mentale 
stoornissen op bepaalde gedragskeuzes,68 en meer precies die gedragskeuzes 
die leiden tot een strafbaar feit. Waarom zeg ik nu dat dit de kern is van de foren-
sische psychiatrie – geldt dit niet voor de psychiatrie in het algemeen? Ja, maar 
er is een verschil. Iemand die zich bijvoorbeeld op een angstpoli meldt, doet 
dat vaak omdat hij of zij zich niet goed voelt, angstig is, somber misschien ook, 
veel piekert, en slecht slaapt. De forensische psychiatrie, en dat klinkt wellicht 
hard, is uiteindelijk minder geïnteresseerd in hoe iemand zich voelt. De forensi-
sche psychiatrie is vooral geïnteresseerd in hoe stoornissen het gedrag – en niet 
zozeer het subjectieve beleven – beïnvloeden. En dat is uiteindelijk ook waar die 
standaard over de toerekeningsvatbaarheid over gaat. Natuurlijk is er wel een 
samenhang tussen het subjectieve en de beslissingen, maar het gaat hier om een 
belangrijk accentverschil. Daarom is dit opkomende neurowetenschappelijke 
onderzoek naar de invloed van mentale stoornissen op gedragskeuzes vooral van 
belang voor de forensische psychiatrie. 

Het belang van dit type onderzoek voor de forensische psychiatrie probeer ik 
nog iets concreter te maken op de volgende drie punten.
1. Zoals besproken ziet men als probleem van de M’Naghten Rule dat hierin 

niets staat over controle-stoornissen, het gaat bij deze standaard alleen om 
kennis. Daarom voegen andere standaarden het element van ‘controle over 
je gedrag’ dikwijls in. Maar iemand als Stephen Morse zegt: inderdaad, als 
je je gedrag niet kan controleren, dan ben je er niet verantwoordelijk voor. 
Maar hij voegt daaraan toe: het is in de praktijk eigenlijk onmogelijk om 
onderscheid te maken tussen iemand die zijn gedrag niet kon controleren en 
iemand die het bijvoorbeeld niet wilde controleren.69 De neurowetenschap 
van de impact van psychiatrische stoornissen op onze gedragskeuzes zou 
precies op dit punt verheldering kunnen geven. Een voorbeeld is het werk 

66 Paulus 2007.
67 Kalivas & Volkow 2005.
68 Het beschrijven van deze impact kan, onder meer, in termen van (afwezige) capaciteiten (Meynen 
2011b; Meynen 2012b) en/of in termen van psychische functies: de cognitieve functies (vorm en 
inhoud van het denken); affectieve functies (stemming en emoties) en conatieve functies (willen, 
impulsen en handelen) zoals in het kader van de rapportage Pro Justitia voorgesteld door Hummelen 
& De Jong 2011; zie ook Van der Wolf 2012, p. 139.
69 Morse 2011.
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van de genoemde Nora Volkow, zij laat zien dat verslaving in belangrijke 
mate samengaat met veranderde/verstoorde gedragskeuzes, waarbij ze in 
verschillende hersengebieden afwijkingen vindt. 

2. Het belang van het neurowetenschappelijk onderzoek naar de door 
psychopathologie beïnvloede gedragskeuzes is in de forensische psychiatrie 
natuurlijk ook van belang voor de objectiviteit en betrouwbaarheid van de 
rapportage. Neurowetenschappen zouden het mogelijk kunnen maken dat 
we iets over iemands geestesgesteldheid te weten komen zonder af te hoeven 
gaan op wat hij daar zelf over zegt en zeggen wil. Tijdens het forensisch 
psychiatrische onderzoek speelt de procespositie van de verdachte een rol, 
het gaat hier namelijk niet om een behandelvraag van een patiënt, maar 
om de beantwoording van de vragen van de rechter. Als er één setting in de 
psychiatrie is waarbij het zinnig is om voor de informatievoorziening over 
geestestoestanden minder afhankelijk te zijn van wat betrokkene daarover 
zegt, dan is het wel de forensische psychiatrie. 

3. De neurowetenschap van de invloed van mentale stoornissen op de 
gedragskeuzen biedt uiteindelijk, hopelijk, de mogelijkheid van gerichte 
interventie. Kijken we opnieuw naar de imperatieve hallucinatie, dus de 
stem die een opdracht geeft. Een aanzienlijk deel van de patiënten met 
psychoses hoort zulke bevelshallucinaties. Slechts sommige van deze 
hallucinaties lijken invloed te hebben op iemands gedrag: de patiënt kan 
er in die gevallen geen weerstand aan bieden. Die stemmen zijn natuurlijk 
(vaak) heel vervelend, maar vanuit forensisch perspectief zijn ze van belang 
voor zover ze iemands gedrag op wetsoverschrijdende manier kunnen 
beïnvloeden. Daarop zou forensische behandeling van die patiënt zich 
primair moeten richten: het doorsnijden van de link tussen die stem en 
(de impact op) de gedragskeuzen. Met behulp van neurowetenschappelijke 
kennis en methoden kan misschien de connectie tussen de stoornissen en 
het gedrag beter worden opgehelderd en vervolgens kan deze connectie het 
doel worden van de interventie. Ook hier zien we dat de specifieke interesse 
van de forensische psychiatrie de impact van de stoornis op bepaalde 
gedragskeuzes is. Als die impact er niet meer is (of niet meer dreigt), ligt er 
geen taak meer voor de forensische setting, maar kan iemand natuurlijk wel 
bij de reguliere ggz terecht. 

De neurowetenschappen en andere wetenschappelijke disciplines leveren weke-
lijks nieuwe resultaten, bijvoorbeeld op het terrein hoe psychiatrische stoornissen 

gedragskeuzes van patiënten kunnen beïnvloeden. De waarde daarvan voor de 
forensische psychiatrie zal de komende jaren voortdurend gewogen moeten 
worden. Immers, hoewel de neurowetenschap van psychiatrische stoornissen 
zich trager ontwikkelt dan velen hoopten en verwachtten, ligt het in de rede dat 
dit vakgebied de grens van ons forensisch psychiatrisch kennen wezenlijk kan 
verleggen. Maar steeds zal de vraag zijn: wat is nu de concrete toepasbaarheid 
van de resultaten, claimen de neurowetenschappers bijvoorbeeld niet te veel?70 
Het is aan de forensische psychiatrie om de nieuwe inzichten op een verant-
woorde manier te integreren wanneer de rechtbank wordt geadviseerd ten aan-
zien van de vraag Mad or bad? De neuroethiek71 en neurolaw72 zijn wetenschaps-
gebieden die zich met zo’n verantwoorde integratie bezighouden. Dat zijn ook 
de terreinen, is mijn verwachting, waar in de toekomst over de toerekeningsvat-
baarheid zal worden nagedacht – en waarin zij verder vorm zal krijgen.

Tot besluit
Dat sommige mensen op grond van een stoornis ontoerekeningsvatbaar kunnen 
zijn, daar zijn veel mensen het terecht mee eens; in vele rechtssystemen wordt 
dit erkend. Maar vervolgens ontstaan er allerlei moeilijke, maar ook heel interes-
sante vragen. Bijvoorbeeld: in welke gevallen is iemand ontoerekeningsvatbaar? 
Dient daarvoor een juridische standaard te bestaan? Hoe moet die er uit zien? Is 
een dichotomie in plaats van vijf of drie graden verkieslijk? Wie doet uitspraken 
over de toerekeningsvatbaarheid? In hoeverre helpen neurowetenschappen bij 
het vaststellen van de invloed van psychiatrische stoornissen op beslissingen die 
mensen nemen?

Op verschillende manieren hebben we naar deze vragen gekeken, elk van deze 
manieren had te maken met grenzen, hetzij het overschrijden, hetzij het respec-
teren, hetzij het overbruggen, dan wel het verleggen ervan. Het ontwikkelen 
van een standaard zou te overwegen zijn. Daarmee kunnen de grenzen tussen 
de vakgebieden psychiatrie en strafrecht tegelijkertijd worden gerespecteerd en 
overbrugd. Uiteindelijk kan neurobiologisch onderzoek naar de vraag hoe psy-
chiatrische stoornissen iemands gedragskeuzes beïnvloeden ook deze standaard 
mede vorm geven.

70 Zie Morse 2006 over het ‘Brain Overclaim Syndrome’.
71 Zie, bijvoorbeeld, Glannon 2006; Levy 2007.
72 Zie, bijvoorbeeld, Spranger 2012; Vincent 2012.
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Voor de duidelijkheid: al de besproken punten hangen samen, maar staan ook 
op zichzelf. Ik heb ze in één verhaal gezet, over de grenzen van de psychiatrie – 
maar ze kunnen ook op zichzelf beschouwd worden. 

Bovendien, wat we zojuist besproken hebben is niet zozeer bedoeld als 
conclusies, maar als onderzoeksvragen en hypotheses waar ik de komende jaren 
graag mee aan de slag ga – vragen dus die op de een of andere manier raken aan 
de grenzen van de psychiatrie. De psychiatrie is overal boeiend en bijzonder, 
maar vooral ook aan haar grenzen. 
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Mijnheer de Rector Magnificus, dames en heren,

Aan het eind gekomen van mijn betoog wil ik graag een aantal mensen bedanken.
In de eerste plaats dank ik u allen voor uw aanwezigheid hier vandaag.

Dankbaar ben ik het College van Bestuur van Tilburg University – in het 
bijzonder Philip Eijlander – en het faculteitsbestuur van Tilburg Law School – 
met name de decaan Corien Prins – voor het in mij gestelde vertrouwen. 

Daarnaast wil ik mijn dank uitspreken jegens het bestuur van de Stichting 
Koningsheide73 die deze leerstoel mogelijk maakt. Eerst al ontving ik in 2009 de 
Aanmoedigingsprijs van uw Stichting, en nu stelt u mij in staat om het boeiende 
grensgebied tussen psychiatrie en recht verder te onderzoeken en daar ook 
onderwijs over te geven. Hartelijk dank.

De vakgroep Strafrecht – ik noem vakgroepvoorzitter Tijs Kooijmans – dank ik 
zeer voor de buitengewoon hartelijke ontvangst. Het afgelopen jaar heb ik al met 
veel plezier in jullie midden gewerkt. 

Een voorrecht was het om hier dit jaar aan zulke enthousiaste en getalenteerde 
rechtenstudenten les te geven over de forensische psychiatrie. Jacques Lucieer, 
Wim van Kordelaar, Jessica Wesselius en Arne Popma dank ik voor hun bijdrage 
aan dit onderwijs en in het bijzonder het bezoek van de studenten aan FPC De 
Kijvelanden en FPC 2Landen.

Dick Swaab, je bent een uiterst toegewijd en gedegen promotor geweest die altijd 
bijzondere interesse heeft gehad in de relatie (neuro)wetenschap en (straf)recht. 
Mooi dat we nog steeds samenwerken. 

Witte Hoogendijk, je overtuigde mij definitief niet voor de neurologie maar 
voor de psychiatrie te kiezen en als AGIKO te promoveren op het Nederlands 
Instituut voor Neurowetenschappen. Je begrijpt dat ik je dankbaar ben.

Ben Vedder, met waardevolle en doelgerichte adviezen maakte je het me mogelijk 
om naast een neurowetenschappelijk ook een filosofisch proefschrift te schrijven.

73  Zie over de Stichting Koningsheide en de leerstoelen Forensische psychiatrie Balkema 2009.

Dankwoord
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Willem van Tilburg, je was m’n opleider psychiatrie, supervisor psychotherapie, 
opponent bij m’n promotie in de filosofie en nu geven we gezamenlijk filosofie/
ethiek-onderwijs aan psychiaters in opleiding. Van jou heb ik veel geleerd.

Karel Oei, met veel plezier heb ik de afgelopen jaren met je samengewerkt, 
vooral bij de organisatie van symposia vanuit het platform psychiatrie en recht 
van de NVvP, met name die over de vrije wil en toerekeningsvatbaarheid.

Hans Radder, wetenschapsfilosoof, dank voor je input tijdens en voorafgaand 
aan m’n Veni-project over vrije wil en psychiatrische stoornissen, waarin ik de 
relatie van beide met toerekeningsvatbaarheid kon ontwikkelen.  

Ik dank mijn team van de polikliniek Angst, dwang en stemming van GGZ 
inGeest, aan de Sloterplas in Amsterdam-West: Conny, Mary Ann, Rob, Eva, 
Jetske, Anke, Cynthia, Jeanette, Salah en Arjan. Wat een super team om in te 
werken. 

Ton van Balkom, onze prettige samenwerking op het grensvlak psychiatrie en 
kwalitatief onderzoek waardeer ik zeer.

Collega’s van de Faculteit Wijsbegeerte VU, in het bijzonder rondom de Master 
track Philosophy, Bioethics & Health – ik noem Bert Musschenga, René van
Woudenberg, Guy Widdershoven en Gerrit Glas – mooi dat er ruimte is om 
filosofie en psychiatrie ook in het onderwijs te verbinden.

Damiaan Denys, psychiater en filosoof, samenwerken met jou is inspirerend en 
avontuurlijk. 

Om scherp te worden of te blijven is het raadzaam dat psychiaters deelnemen 
aan een intervisie-groep. Mascha, Ida, Jean-Pierre en Marieke met veel plezier 
bespreek ik met jullie prangende zaken uit de psychiatrische praktijk.

Nicole Vincent, filosoof werkend aan het onderscheid tussen mad or bad, ik hoop 
dat we in de toekomst nog veel initiatieven zullen ontwikkelen op het gebied van 
de neurolaw, zowel in Nederland als in Australië. 

Collega’s op Koningsheide-leerstoelen, Ko, Jan, Henk en Andries, ik zie uit naar 
onze toekomstige samenwerking.

Jacco Verburgt, vriend en collega in verschillende settingen, dank voor je 
waardevolle meedenken en adviseren.

Dierbare familie en vrienden, Riek en Ed, vader en moeder, veel dank voor jullie 
warmte, gastvrijheid en niet aflatende steun. Lieve Eva, Jan en Vita, wat een 
geweldige kinderen zijn jullie. Lieve Eva, dank voor het leven dat je ons geeft.

Ik heb gezegd.
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