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Tegen beter weten in?
Behandeling van jeugdigen met een delictvoorgeschiedenis
en ernstige psychiatrische problematiek

Chijs van Nieuwenhuizen

Mijnheer de Rector Magnificus,
zeer gewaardeerde aanwezigen.

Vanuit de maatschappij is de laatste jaren de roep steeds sterker geworden
om jongeren die delicten plegen, of anderszins afwijkend zijn, fors aan te
pakken. Langdurig opsluiten, krachtig straffen en/of grondig heropvoeden is
hetgeen gewenst wordt. Het recente idee om werkloze jongeren naar kazer-
nes te sturen, is in deze illustratief en bijgaande passage uit de Volkskrant
van 19 januari 2006 is in velerlei opzichten opvallend. Het straalt enerzijds
een vaderlijke bezorgdheid uit en oprecht goede bedoelingen; anderzijds
wordt voorgesteld om jongeren, tegen hun wil, in een restrictieve omgeving
te plaatsen en voorbij te gaan aan hun autonomie. Het voorstel om zogehe-
ten jonge ‘drop-outs’ naar kazernes te sturen, wordt veelvuldig vergeleken
met eerdere opvoedingskampen zoals ‘De Uitdaging’ en de ‘Lubbers-kampe-
menten’. Deze opvoedingskampen hebben geen of onvoldoende effect gehad
voor jongeren met een strafblad (Van Amersfoort, 2004; Vrij Nederland,
2006; zie ook De Winter, 2000) en de vraag is of een vergelijkbare interven-
tie wel werkt bij deze ‘drop-outs’.

De hoofdtitel van mijn rede ‘Tegen beter weten in?’ is derhalve bewust door
mij gekozen. De titel refereert aan de somberheid zoals verwoord door poli-
tiek en media rond de kansen en mogelijkheden van jongeren. Het verwijst
echter ook naar de hoge recidiefpercentages bij jongeren nadat zij een justi-
tiële jeugdinrichting hebben verlaten (Wartna, El Harbachi & Van der Laan, 
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2005). De titel haakt evenzeer in op het onderzoek naar psychopathie en
neurocognitieve beperkingen bij kinderen en jeugdigen en de waarschuwen-
de woorden en pessimistische voorspellingen die volgen uit dit type onder-
zoek.1 Tenslotte zegt de titel iets over de complexiteit van het behandelen van
deze doelgroep en de beeldvorming die bestaat rond jeugdigen die met een
strafrechtelijke titel worden opgenomen.

In mijn rede zal ik ingaan op de vraag of het behandelen van deze doelgroep
inderdaad tegen beter weten in is. Wat is bekend aan feiten en cijfers ten aan-
zien van geweldplegingen en recidives van jongeren? Hoe gevaarlijk en/of
psychiatrisch gestoord zijn deze jongeren eigenlijk en wat is bekend over effec-
tieve behandelingen? Alvorens bij deze onderwerpen stil te staan, zal ik eerst
de wettelijke kaders schetsen en bespreken welke behandel- en opvangmo-
gelijkheden er, uitgaande van dit wettelijk kader, voor hen beschikbaar zijn. 

Het jeugdstrafrecht en -beschermingsrecht
De jeugdzorg bestaat uit drie terreinen: jeugdhulpverlening (provinciale jeugd-
zorg), jeugdbescherming (justitiële jeugdzorg) en jeugd-ggz.2 De jeugdhulp-
verlening omvat de helft van de totale jeugdcapaciteit terwijl de jeugd-ggz en
de jeugdbescherming vergelijkbaar zijn in omvang. Sinds 1 januari 2004
wordt, sinds de nieuwe Wet op de Jeugdzorg, de toegang tot de jeugdzorg in
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De Boer: net even een andere aanpak
Van onze verslaggever

DEN HAAG - ‘Die jongens gaan me aan het hart. Ik zie ook mogelijk-
heden voor ze. Maar ze hebben net even een andere aanpak nodig.’ Hans
de Boer, de voortvarende voorzitter van de Taskforce Jeugdwerkloos-
heid legt uit waarom hij jonge drop-outs naar kazernes wil sturen. ‘Ik wil
ze niet straffen, maar ze voorbereiden op een normale schoolcarrière.’

De Boer, ex-voorzitter van de werkgevers in het midden- en kleinbedrijf,
ziet het als een gemis dat de dienstplicht is afgeschaft. ‘Als die er nog was,
zouden Marokkanen en Friezen nu samen onder de douche hebben gestaan.’



principe centraal geregeld via het Bureau Jeugdzorg. Een uitzondering daar-
op vormen de jongeren met een strafrechtelijke maatregel: zij vallen niet de
onder de Wet op de jeugdzorg doch onder het jeugdstrafrecht.

In 1995 is het jeugdstrafrecht ingrijpend veranderd (zie Oostervink & Brand,
2005). Voorheen kende het jeugdstrafrecht drie strafrechtelijke maatregelen3,
te weten: 
- Terbeschikkingstelling van de regering (Jeugd-tbr): een maatregel voor jeug-

dige delictplegers die ten tijde van het delict toerekeningsvatbaar waren.
- Plaatsing in een inrichting voor buitengewone behandeling (Pibb): een maat-

regel bestemd voor jeugdige delictplegers die, als gevolg van een gebrek-
kige ontwikkeling of een ziekelijke stoornis van de geestesvermogens, als
niet of verminderd toerekeningsvatbaar werden beschouwd ten tijde van
het delict.

- De strafrechtelijke ondertoezichtstelling (OTS): een maatregel die zowel
in een strafrechtelijk als civielrechtelijk kader kon worden opgelegd waar-
bij het uitgangspunt was dat de zedelijke of geestelijke belangen of de
gezondheid van een jongere ernstig werden bedreigd. 

Beweegredenen om het jeugdstrafrecht te herzien, waren tweeledig. Een van
de redenen was de toenemende kritiek op de dubbelfunctie van de kinder-
rechter. Met de wetswijziging is een scheiding aangebracht tussen de rechts-
spraak door de kinderrechter en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering
van de ondertoezichtstelling door de gezinsvoogdij-instelling (Van der Linden,
2004). De kinderrechter houdt zich nu louter bezig met rechtspreken en niet
meer, zoals voorheen het geval was, met de uitvoering van de ondertoezicht-
stelling. Een tweede reden voor aanpassing van de wet was het feit dat de wet-
gever de rechtspositie van de jeugdigen wilde versterken én om strenger straf-
fen mogelijk te maken. Bartels (2004a) merkt hierover op, dat volgens het ju-
ridiseringmodel bij strengere straffen een degelijkere rechtspositie behoort.

Met deze aanpassing wordt sinds 1 september 1995 wat betreft maatregelen
enkel nog gesproken over een Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen
(PIJ) en valt de OTS-maatregel geheel onder het civiel recht (jeugdbescher-
mingsrecht). Beide maatregelen zal ik toelichten.
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de pij-maatregel
De PIJ-maatregel is de zwaarste strafrechtelijke maatregel voor jeugdigen van-
af 12 jaar doch dient ook gezien te worden als een maatregel van justitiële
kinderbescherming (Komen & Van Vliet, 2000). In het jeugdstrafrecht wordt
het opvoedingsaspect benadrukt: de jeugdigen krijgen, naast een vergelden-
de ‘straf’, behandeling en worden heropgevoed.4 Het jeugdstrafrecht noemt
drie cumulatieve eisen waaraan voldaan moet worden om een PIJ-maatregel
te mogen opleggen: het moet gaan om een misdrijf waarvoor voorlopige hech-
tenis is toegestaan, de veiligheid van anderen of de algemene veiligheid van
personen of goederen moet in het geding zijn, en de maatregel moet in het
belang van een zo gunstig mogelijke verdere ontwikkeling zijn (art. 77s lid 1
Sr; Duits & Harkink, 2001; Komen & Van Vliet, 2000; Stevens & Van Marle,
2003). Een PIJ-maatregel kan alleen worden opgelegd door een meervoudi-
ge kamer van de rechtbank. Daarnaast moet er een advies zijn van tenminste
twee gedragsdeskundigen waarbij het advies niet ouder mag zijn dan een
jaar. Als sprake is van een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van
de geestesvermogens van de jongere, is bovendien een vereiste dat één van
de gedragsdeskundigen een psychiater is (Bartels, 2004a). Gezien de hoge
prevalentie van psychiatrische problematiek bij jeugdige delinquenten, het-
geen ik verderop in mijn rede nader zal toelichten, is het aan te raden om bij
alle adviezen een psychiater als deskundige te laten optreden.

Wanneer een onvoorwaardelijke PIJ-maatregel wordt uitgesproken dan geldt
deze voor twee jaar met een mogelijke verlenging tot maximaal zes jaar
(Duits, 2000; Duits & Harkink, 2001; Komen & Van Vliet, 2000). Dit geldt
niet voor een voorwaardelijke PIJ-maatregel; deze kent een maximum van
twee jaar. De PIJ-maatregel hoeft niet te worden beëindigd bij het bereiken
van meerderjarigheid. Opgemerkt dient te worden dat de PIJ-maatregel in
essentie afwijkt van de TBS-maatregel (TerBeschikkingStelling) die bij vol-
wassen delictplegers wordt opgelegd. In tegenstelling tot de PIJ-maatregel
hoeft de TBS-maatregel niet in het belang te zijn van de betrokkene (art. 37a,
lid 1 Sr) terwijl dit bij de PIJ-maatregel uitdrukkelijk wel geldt. De belang-
rijkste functie van het TBS-systeem is immers om de maatschappij te bevei-
ligen tegen gewelddadige recidieven (cf. Komen & Van Vliet, 2000). Dit bete-
kent, dat de in de media vaak gehanteerde term ‘Jeugd-TBS’ wanneer het om
een jongere met een PIJ-maatregel gaat, misplaatst is en andere doelen lijkt
te dienen dan zuivere informatievoorziening.
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de ots-maatregel
De OTS-maatregel wordt omschreven in artikel 1:254 van het Burgerlijk Wet-
boek en luidt als volgt: ‘Indien een minderjarige zodanig opgroeit, dat zijn
zedelijke of geestelijke belangen of zijn gezondheid ernstig worden bedreigd,
en andere middelen ter afwending van deze bedreiging hebben gefaald of,
naar is te voorzien, zullen falen, kan de kinderrechter hem onder toezicht
stellen van een stichting als bedoeld in artikel 1, onder f, van de Wet op de jeugd-
zorg’. Voorbeelden van ernstige bedreiging van de zedelijke of geestelijke be-
langen van de jeugdige zijn ernstige opvoedingsproblematiek, gedragsstoor-
nissen en crimineel gedrag - daar waar het gaat om een licht vergrijp.5 Bij een
OTS wordt het gezag van één van de ouders of van beide ouders beperkt en
de hulpverlening kent een verplicht karakter. Concreet betekent dit dat de
aanwijzingen van de gezinsvoogd opgevolgd dienen te worden. De maatregel
mag, zoals blijkt uit artikel 1:254 van het Burgerlijk Wetboek, enkel worden
opgelegd als alle andere beschikbare vrijwillige hulpverlening onsuccesvol is
gebleken. Een ondertoezichtstelling eindigt na een jaar tenzij tijdig een ver-
lenging wordt aangevraagd. Op grond van artikel 1:256 kan de kinderrechter
de OTS op elk moment opheffen indien er geen gronden meer zijn om de
jeugdige onder toezicht te stellen. Dit verzoek kan worden ingediend door de
gezinsvoogdij-instelling, de met het gezag belaste ouder, of de jeugdigen van
twaalf jaar en ouder (Van der Linden, 2004). Jeugdigen die niet voldoen aan
de criteria voor het opleggen van een PIJ-maatregel, maar wel residentiële
behandeling nodig hebben, kunnen een OTS-maatregel met machtiging voor
gesloten plaatsing opgelegd krijgen (Oostervink & Brand, 2005). Om een jeug-
dige in een gesloten inrichting te plaatsen, is een uitdrukkelijk daartoe strek-
kende machtiging van de kinderrechter vereist.6 De machtiging kan slechts
worden verleend wegens ernstige gedragsproblemen van een minderjarige
(Van der Linden, 2004). De OTS wordt, in tegenstelling tot de PIJ-maatregel,
beëindigd wanneer de jeugdige de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt (Duits,
2000). 

Helaas wordt bij het opleggen van de maatregel door de rechter niet altijd re-
kening gehouden met de leeftijd van een jongere. In de praktijk kan het dan
gebeuren dat een jongere met een OTS-maatregel met machtiging voor ge-
sloten plaatsing pas opgenomen wordt in een kliniek terwijl hij of zij bijvoor-
beeld al 171/2 jaar oud is. Voor de kliniek waar de jongere wordt geplaatst, bete-
kent dit dat men een half jaar de tijd heeft om behandeling in gang te zetten
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en een resocialisatietraject te starten. Gezien de ernstige problematiek en het
feit dat een jongere doorgaans niet vrijwillig is opgenomen, is dit begrijpelij-
kerwijs een zware klus en in sommige opzichten een heilloze onderneming.
De recidivepercentages van jongeren is namelijk het hoogst bij degenen met
een verblijf van 3 tot 6 maanden (Wartna, El Harbachi & Van der Laan, 2005). 

Uiteraard zijn de PIJ- en OTS-maatregel niet de enige titels op basis waarvan
een jeugdige in een justitiële jeugdinrichting, een jeugdforensisch psychia-
trische kliniek of een orthopsychiatrische kliniek opgenomen kan worden.
Om een voorbeeld te geven: van alle tot op heden opgenomen jongeren in de
Jeugdforensisch Psychiatrische Kliniek ‘De Catamaran’ zo’n 8% opgenomen
(geweest) met een rechterlijke machtiging. Voordat een dergelijk verzoek tot
een rechterlijke machtiging door de officier van justitie bij de rechter mag
worden ingediend, moet aan de criteria van de wet BOPZ (Bijzondere Opne-
mingen Psychiatrische Ziekenhuizen) worden voldaan waaronder: de patiënt
is een gevaar voor zichzelf of zijn of haar omgeving en het gevaar is niet af te
wenden door tussenkomst van personen of instellingen buiten het psychia-
trisch ziekenhuis (Trooster, 2004). 

‘achter slot en grendel’
Justitiële jeugdinrichtingen
Van oudsher maken de justitiële jeugdinrichtingen zowel deel uit van de jeugd-
strafrechtketen als van de jeugdzorgketen (zie Moolenaar, Huijbregts & Van
de Velden, 2005). Nederland kent 15 justitiële jeugdinrichtingen waar in be-
ginsel jeugdigen verblijven in de leeftijd van twaalf tot achttien jaar. Binnen
de justitiële jeugdinrichtingen wordt onderscheid gemaakt tussen opvangin-
richtingen en behandelinrichtingen (Boendermaker & Van Yperen, 2003; Van
Vliet, 2004). In de opvanginrichtingen verblijven jongeren in het kader van
voorlopige hechtenis of jeugddetentie. De opvanginrichtingen hebben daar-
naast nog twee taken: (1) opvangen van jongeren die een PIJ-maatregel opgelegd
hebben gekregen en nog moeten wachten op een plek in de behandelinrich-
tingen, de zogeheten PIJ-passanten en (2) zorgdragen voor de crisisopvang
aan jongeren met een OTS die in een acute en zeer ernstig bedreigende si-
tuatie verkeren. In deze gevallen is op zeer korte termijn uithuisplaatsing nodig
en kan dit, vanwege de ernst van de situatie, niet buiten een justitiële jeugd-
inrichting plaatsvinden (Boendermaker & Van Yperen, 2003). De meeste jon-
geren in de opvanginrichtingen verblijven daar in het kader van preventieve
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hechtenis (50%), gevolgd door OTS-crisisplaatsingen (28%) en jeugddetentie
(12%); het aantal PIJ-passanten in opvanginrichtingen bedraagt 7% (DJI,
peildatum 1 januari 2005). In de behandelinrichtingen worden jongeren ge-
plaatst die een civiele of strafrechtelijke maatregel opgelegd hebben gekregen,
te weten een OTS of een PIJ; de percentages zijn daar respectievelijk 62% en
33% (DJI, peildatum 1 januari 2005). De afgelopen jaren is het aantal plaat-
sen in de justitiële jeugdinrichtingen aanzienlijk uitgebreid. In 2004 is de
formele capaciteit gestegen naar 2566 plaatsen: 1184 opvangplaatsen en 1382
behandelplaatsen (DJI, peildatum januari 2005). Dit is in vergelijking met
1999 een stijging van iets meer dan 50%. 

Forensisch jeugdpsychiatrische zorg & orthopsychiatrie
Een klein deel van de plaatsen die valt onder de behandelcapaciteit van de
justitiële jeugdinrichtingen wordt elders ten uitvoer gebracht. Dit betreft
onder andere (ingekochte) plaatsen binnen jeugdpsychiatrische klinieken en
niet-justitiële residentiële voorzieningen. In Nederland is een aantal gespe-
cialiseerde klinieken die behandelplaatsen beschikbaar hebben voor delin-
quente jongeren met ernstige psychische en/of psychiatrische problematiek,
veelal forse gedragsstoornissen (Duits, 2004; zie ook Bruinsma & Boon,
2001): de Fjord, de Catamaran, de Bascule, de Barentz en De Jutters. Jonge-
ren kunnen tevens opgenomen in instellingen met een specifieke doelgroep
of aanpak zoals Hoeve Boschoord, Groot Emmaus en de Glenn Mills school.
In totaal gaat het om 166 bedden, let wel slechts 12 procent van de behandel-
plaatsen en niet meer dan 6,5% van de gehele capaciteit.7 Het percentage jon-
geren met een strafrechtelijke of civielrechtelijke maatregel verschilt boven-
dien aanzienlijk tussen de klinieken. Zo nemen de Catamaran en de Bascule
als jeugdforensisch psychiatrische klinieken hoofdzakelijk jongeren met een
strafrechtelijke maatregel op (zo’n 3 op de 4) terwijl bij de orthopsychiatrische
klinieken 9 van de 10 jeugdigen wordt opgenomen met een civielrechtelijke
maatregel of op basis van vrijwilligheid. Met andere woorden: van het totaal
aantal gespecialiseerde plaatsen is een beperkt deel beschikbaar voor jonge-
ren met een strafrechtelijke maatregel. De schatting is dat per 1 januari 2007
zelfs slechts 36 jeugd forensisch psychiatrische plaatsen operationeel zijn
voor deze jongeren. Ik zal verderop in mijn rede ingaan op wat de achter-
grond is van deze ontwikkeling.
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tegen beter weten in? … feiten en cijfers 
Zoals in het begin opgemerkt, is vanuit de maatschappij en de politiek veel
te doen rondom jongeren die delicten plegen en/of in een justitiële jeugdin-
richting verblijven. Maar is er überhaupt reden om ongerust te zijn en welke
feiten en cijfers kunnen daarvoor worden gebruikt? Door het WODC (Weten-
schappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum) worden, al dan niet in op-
dracht van het Ministerie van Justitie, cijfermatig overzichten van onder meer
delicten, strafopleggingen en recidives gepubliceerd.8 Tevens wordt jaarlijks
met het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) ramingen gemaakt inzake de
benodigde capaciteit voor een gespecificeerde tijdsperiode (Moolenaar, Huij-
bregts & Van de Velden, 2005). 

Delicten, strafopleggingen en ramingen

- Van 1995 tot 2004 is het aantal opnames in justitiële jeugdinrichtingen bijna ver-
drievoudigd. De capaciteit is daarmee in die periode met een factor 2,5 gestegen.

- In 2004 bestaat dertig procent van de populatie in de opvanginrichtingen uit jon-
geren op civielrechtelijke titel tegenover 11% in 1995. 

- In 2004 zijn 65.000 minderjarigen door de politie gehoord vanwege verdenking
van een misdrijf. 

- Ongeveer 20.000 minderjarigen zijn naar een HALT-bureau verwezen; ruim een
derde vanwege een overtreding (niet voor een misdrijf). 

- Met 13.500 minderjarigen is door het Openbaar Ministerie een transactie over-
eengekomen (waarvan 9.600 taakstraffen). 

- De rechter verklaarde ruim 11.100 minderjarigen schuldig en legde onvoor-
waardelijk onder meer 2.000 jeugddetenties, 7.700 taakstraffen, 2.300 ontne-
mingsmaatregelen, 500 geldboetes en 250 PIJ-maatregelen op.

Bronnen: Van der Heide, Wartna, & Blom (2004); Van der Heide (2004).

Uit bovenstaande opsomming valt vooral op dat de capaciteit van justitiële jeug-
dinrichtingen flink is toegenomen en dat het aantal jongeren in deze instel-
lingen met een civielrechtelijke maatregel fors is gestegen. 

Na 1990 is er, zowel absoluut als relatief gezien, een stijging te zien in het
aantal door de politie gehoorde minderjarigen (Doek & Bac, 1998). De groot-
ste stijging betreft de geweldsmisdrijven met name mishandeling en diefstal
met geweld: gemiddeld een stijging van het aantal gehoorde minderjarigen
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met 45%. Deze cijfers betreffen echter politiecijfers en de stijging kan even-
wel samenhangen met een hogere prioriteit bij het opsporen van geweldda-
dige jongeren en met het feit dat lichte vormen van geweldpleging nu voor
ernstig geweldsmisdrijf doorgaat (zie Buruma, 2003). Over het algemeen
wordt namelijk een geringe toename gevonden in het aantal minderjarige
verdachten in een recentere onderzoeksperiode (1999-2004): leeftijdgroep
12-17 jaar: een stijging van 12.0 naar 12.9%, leeftijdsgroep 18-24 jaar een stij-
ging van 23.0 naar 24.3% (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2005; zie ook
Blom, Van der Laan & Huijbregts, 2005). 

Met bovenstaande getallen voor ogen is het verrassend om te lezen welke
ramingen er zijn gemaakt rond de benodigde capaciteit in de komende jaren.
Door middel van het Prognosemodel Justitiële Ketens is over de periode
2003-2010 een groei geraamd in de vraag naar behandelplaatsen en opvang-
plaatsen.9 De strafrechtelijke opvangplaatsen zullen naar verwachting met
19% stijgen en de civielrechtelijke opvangplaatsen met 14%. De verwachting
is dat de strafrechtelijke behandelplaatsen over de periode 2003-2010 met
11% zullen groeien terwijl de civielrechtelijke behandelplaatsen in dezelfde
periode met 21% zullen groeien.10

Recidiefpercentages 
In 2005 verschijnt vanuit het WODC het rapport ‘Jong vast’ (Wartna, El
Harbachi & Van der Laan, 2005). In dit rapport geven Wartna en collega’s een
cijfermatige overzicht van de strafrechtelijke recidive van ex-pupillen van
justitiële jeugdinrichtingen (JJI). Het rapport zorgt voor de nodige opschud-
ding omdat de recidivepercentages er niet om liegen. Zo is in het eerste jaar
na uitstroom al meer dan veertig procent van de jongeren opnieuw met justi-
tie in aanraking gekomen en heeft binnen vier jaar 70% van de jongeren
minstens één (nieuw) justitiecontact gehad vanwege het plegen van een mis-
drijf. Dit percentage loopt op naar 76% bij zes jaar na uitstroom. De recidi-
vepercentages in de JJI-groep zijn daarmee hoger in vergelijking met jeugdi-
ge en volwassen daders in het algemeen (Wartna, Tollenaar & Blom, 2005),
volwassen ex-gedetineerden (Wartna, Tollenaar & Essers, 2005), en TBS-ge-
stelden (Wartna, El Harbachi & Van der Knaap, 2005). In Figuur 1 zijn de
algemene recidivepercentages van de verschillende groepen weergegeven.

Wanneer gekeken wordt naar de combinatie strafdreiging en recidive dan blijkt
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dat vier jaar na uitstroom uit een jeugdinrichting 62% van de jongeren met
justitie in aanraking gekomen voor een delict met een minimale strafdrei-
ging van vier jaar. Bovendien blijkt uit het rapport van Wartna en collega’s dat
de ernstige recidive steeds ongeveer 90% uitmaakt van de algemene recidive. 

Figuur 1 Prevalentie van algemene recidive in vijf populaties (rapporten WODC, 2005).

Dit betekent dat slechts één op de tien recidivisten zich beperkt tot het ple-
gen van relatief lichte misdrijven als vernieling en eenvoudige mishandeling.
Na vier jaar is ongeveer 29% van de jongeren opnieuw met justitie in aanra-
king gekomen voor misdrijven als diefstal met geweld, verkrachting of zware
mishandeling; misdrijven waar een gevangenisstraf van acht jaar of meer op
staat. Na zeven jaar komt het percentage zeer ernstige recidive uit op circa
36% (NB: dit betreft cijfers voor één cohort namelijk die uit 1997). Het
‘detentierecidive’ van jeugdigen is met 37% (vier jaar na verlaten van de JJI)
iets lager dan die van volwassen ex-gedetineerden: van alle gedetineerden die
tussen 1996 en 1999 uit een penitentiaire inrichting werden ontslagen,
kreeg 43% binnen vier jaar na vrijlating een nieuwe gevangenisstraf (Wartna,
Tollenaar & Essers, 2005). 
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Mijns inziens dient met de nodige voorzichtigheid uitspraken worden ge-
daan over de toenemende criminaliteit onder jongeren; gevoelens van onvei-
ligheid en selectieve berichtgeving in de media kunnen immers zorgen voor
een aanzienlijke bias in de informatieverwerking. Een gedegen inhoudelijke
analyse van de constatering dat gepleegde delicten gewelddadiger van aard
worden verdient alleszins prioriteit (zie Doreleijers, 2004). Het feit dat de
capaciteit van justitiële jeugdinrichtingen flink is toegenomen, kan zeker
niet gezien worden als onderbouwing van het argument dat de jeugd steeds
crimineler wordt. Zo volgt deze uitbreiding op een periode waar conform het
zo-zo-zo (zo dicht, zo kort en zo licht mogelijk) beleid en vermaatschappelij-
king van de zorg juist is ingezet op afbouw van bedden ten gunste van ambu-
lante vormen van behandeling (Volf, 2005).11 Daarnaast speelt de druk vanuit
de samenleving om beveiligd te worden tegen volwassen en jeugdige delict-
plegers mogelijk een rol bij het creëren van meer plaatsen. 

De recidiefpercentages van de jongeren die in een justitiële jeugdinrichting
hebben gezeten zijn hoog. De percentages zijn niet alleen opvallend voor de
algemene recidieven, waar bijvoorbeeld ook betrapt worden op iets stelen uit
een supermarkt onder valt. Zo heeft 3 op de 5 jongeren die ontslagen is uit
een justitiële jeugdinrichting na vier jaar een delict gepleegd waar een gevan-
genisstraf van vier jaar of meer op staat. Om op basis hiervan de conclusie te
trekken dat de justitiële jeugdinrichtingen hun werk niet goed doen, is te voor-
barig. Een nadere verkenning van de problematiek van jongeren die delicten
plegen en hiervoor een straf of maatregel ontvangen, is eerder op zijn plaats. 

gevaarlijk of gestoord?
Over schijnbare tegenstellingen met grote gevolgen
Jeugdige delictplegers worden vaak gezien als gevaarlijk, onvoorspelbaar en
beïnvloedbaar. Dit gedachtegoed gaat zelfs zo ver dat de angst voor besmet-
tingsgevaar van criminaliteit er mede toe heeft geleid dat jongeren met een
OTS niet meer mogen worden opgenomen in eenzelfde behandel- of opvang-
eenheid waar ook jongeren verblijven met een PIJ-maatregel. De besluitvor-
ming rondom dit onderwerp is uitermate boeiend. Zo is naar aanleiding van
een motie van Duijkers12 op verzoek van het Ministerie van Justitie in 2000
onderzocht of, en in welke zin, OTS-ers verschillen van PIJ-ers (Rietveld, Hil-
horst & Van Dijk, 2000). Een vergelijkbaar onderzoek vond in 2005 plaats –
wederom op verzoek van het Ministerie van Justitie (Oostervink & Brand,
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2005). Uit beide onderzoeken komt glashelder naar voren dat er meer over-
eenkomsten dan verschillen zijn tussen jongeren met een OTS- of een PIJ-
maatregel. 

Uit het eerder door mij aangehaalde rapport van Wartna e.a. (2005) blijkt
daarenboven dat de recidivepercentages van de jeugdige met een OTS- of een
PIJ-maatregel niet ver uiteenlopen. Ook de contacten vóór plaatsing zijn ver-
gelijkbaar voor beide groepen: zestig procent van de civielrechtelijke jonge-
ren is voorafgaand aan de plaatsing in de justitiële jeugdinrichting één of
meer keren door het Openbaar Ministerie vervolgd. Bij de strafrechtelijk ge-
plaatsten ligt het percentage jongeren dat eerder met justitie in aanraking
kwam op circa 68% (Wartna, El Harbachi & Van der Laan, 2005). Inhoudelijk
onderzoek binnen justitiële jeugdinrichtingen bevestigt deze getallen: bijna
65% van de in de behandelinrichtingen geplaatste jongens en meisjes, zowel
jongeren met een OTS-maatregel als een PIJ-maatregel, is vóór de plaatsing
met politie in aanraking gekomen. Het gaat dan vooral om vandalisme, ver-
mogensdelicten en geweldsdelicten. Een relatief klein aantal, namelijk zeven
procent, heeft seksuele delicten gepleegd (Boendermaker, 1999; Rietveld,
Hilhorst & Van Dijk, 2000; zie ook Boendermaker & Van Yperen, 2003). Som-
migen vinden overigens dat de gelijke recidivepercentages nauwelijks een argu-
ment kunnen opleveren voor samenplaatsing omdat de gevreesde criminele
besmetting daar immers debet aan kan zijn (zie bijvoorbeeld Van Vliet, 2004).
Dit lijkt een logische redenering maar gaat niet geheel op gezien de contacten
met justitie voor opname. Bovendien: indien rekening wordt gehouden met
verschillen in de justitiële voorgeschiedenis, maakt het voor de latere kansen
op recidive niet uit in welk wettelijk kader de opname in de justitiële jeugd-
inrichtingen plaatsvindt (cf. Wartna, El Harbachi & Van der Laan, 2005).

Net als tussen OTS-ers en PIJ-ers veel overeenkomsten zijn wat betreft pro-
blematiek, zo verschillen ook volwassen forensisch psychiatrische patiënten
minder van psychiatrische patiënten zonder strafrechtelijke titel dan in eer-
ste instantie wordt gedacht. Uit onderzoek naar artikel 37-plaatsingen13 bij-
voorbeeld, blijkt dat er beperkt verschillen waren tussen patiënten met deze
strafrechtelijke maatregel en patiënten met een BOPZ-maatregel wat betreft
demografische kenmerken, diagnosen, behandelbaarheid, beheersbaarheid
en doorstroming (Van Gestel, Van Nieuwenhuizen & Achilles, 2002). Het
lijkt echter dat zodra een patiënt een strafrechtelijke maatregel heeft deze
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persoon bij voorbaat het predikaat ‘moeilijk’ krijgt en dat dit het verdere
behandelproces en doorstroming kan beïnvloeden. Uit ander onderzoek dat
naar aanleiding van een motie van Duijkers is uitgevoerd, blijkt namelijk dat
jongeren in justitiële jeugdinrichtingen en hun ouders het niet terecht vin-
den dat civielrechtelijke jongeren tussen strafrechtelijke jongeren worden
geplaatst (Goderie, Steketee, Mak & Wentink, 2004) en een recent boek met
als titel ‘Onschuldig achter de tralies’ bevestigt hoe hoog de emoties kunnen
oplopen bij jongeren en hun familie (Van Es & Hulzebos, 2005). Tevens heeft
het VN-comité inzake de Rechten van het Kind in januari 2004 Nederland
aangesproken op de onwenselijkheid van het samen plaatsen van jongeren
op verschillende titels (zie Liefaard, 2004). Dientengevolge is de wetgeving,
ruim vijf jaar na de motie van Duijkers, alsnog aangepast. Dit betekent dat
OTS-ers vanaf 1 januari 2007 onder het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport zullen vallen en niet meer onder het Ministerie van Justitie.
Praktische consequenties voor het veld zijn dat jongeren met een OTS-maat-
regel niet meer samen geplaatst mogen worden met jongeren met een PIJ-
maatregel, dat eerdere aanvragen voor uitbreiding van jeugd forensisch psy-
chiatrische behandelplaatsen nu reeds omgezet moeten worden naar ortho-
psychiatrische plekken en dat versneld tegemoet gekomen moet worden aan
het bieden van crisisplaatsen voor OTS-ers. 

Los van de ingrijpende gevolgen voor instellingen met gemengde groepen
dan wel plaatsen die achter een gevangenispoort gesitueerd zijn, treft mij
hoezeer de besluitvorming ingegeven lijkt te zijn door beeldvorming over de
jongeren. Er wordt ten aanzien van beide groepen een stereotype neergezet
waarbij een OTS-er zielig is en vooral beschermd moet worden en een PIJ-er
gevaarlijk is en het er zelf naar heeft gemaakt. Bovendien wordt er van uit-
gegaan dat de besluitvorming waarom de ene jongere een strafrechtelijke
maatregel krijgt en de andere een civielrechtelijke, loepzuiver is. Dit is echter
geenszins het geval (zie Boendermaker, 1999; Van der Steege, Boender-
maker & Van der Berg, 2005) Onduidelijk is verder hoe de uitvoering van
deze wetswijziging in de praktijk zal uitwijzen. Is de orthopsychiatrie über-
haupt al voorbereid op OTS-ers met een delictvoorgeschiedenis en mogelijke
delictgevaarlijkheid? Tot op heden konden zij bij nood uitwijken naar de jus-
titiële jeugdinrichtingen of de jeugd forensisch psychiatrische klinieken. Wat
gebeurt er met PIJ-ers met forse psychiatrische problematiek die specialisti-
sche behandeling nodig hebben? Zijn er straks wel voldoende behandelplek-
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ken voor hen? Het lijkt er sterk op dat onder politieke druk de aandacht nu
vooral uitgaat naar OTS-ers en dat de PIJ-ers met ernstige psychische en psy-
chiatrische problemen worden vergeten. Ik herinner u nog even aan de 36
gespecialiseerde en erkende plekken die vanaf 1 januari 2007 voor hen inzet-
baar zijn.

Psychiatrische problematiek van delinquente jongeren
In 2004 hield Doreleijers een diesrede getiteld ‘Te gek voor woorden, een bio-
psychosociale benadering van jeugddelinquentie’. Naast een heldere analyse
van de complexiteit en plaatsbepaling van de forensische kinder- en jeugd-
psychiatrie, maakt hij ook duidelijk hoezeer gedragsstoornissen en delin-
quentie met elkaar samenhangen (zie ook Matser & Doreleijers, 2000; Ver-
meiren, 2003). Eerder onderzocht Doreleijers (1995) jongeren die voorgeleid
waren aan de rechter-commissaris en uit dit onderzoek blijkt dat bij (degenen
waar een multidisciplinair diagnostische onderzoek plaatsvond) 75% van hen
één of meer psychiatrische diagnoses volgens de DSM-III-R kon worden
vastgesteld. De meest voorkomende stoornissen bij deze jongens waren:
AD(H)D, antisociale gedragsstoornis, affectieve stoornis, dreigende persoon-
lijkheidsstoornis en middelenmisbruik. Bij ongeveer 30% werden internali-
serende problemen vastgesteld en wel: lichamelijke klachten, slaapproble-
men en depressieve klachten. Een belangrijke bevinding aangezien interna-
liserende problemen een veel grotere rol zouden kunnen spelen bij het ont-
staan en voortduren van delinquent gedrag en/of druggebruik dan eerder is
aangenomen (zie Doreleijers, Scholte & Matser, 2001). Tevens is bij deze
doelgroep sprake van een hoge co-morbiditeit hetgeen van invloed is op de
behandeling en tevens iets zegt over de complexiteit van de doelgroep. Een
studie in Vlaanderen onder voorgeleide jongeren (Vermeiren, De Clippele &
Deboutte, 2000) laat een gelijk beeld zien: 70% van de jongeren heeft mini-
maal één psychiatrisch stoornis volgens de DSM-IV en ook hier is sprake van
een hoge co-morbiditeit. Vergelijkbare uitkomsten worden gevonden bij jon-
geren die (eerder) forensisch-psychiatrisch onderzoek ondergingen (Dore-
leijers, Coelman & Blanken, 1993; Doreleijers, Moser, Thijs, Van Engeland &
Beyeart, 2000).

Wanneer gekeken wordt naar onderzoek bij jongeren die in een jeugdgevan-
genis of justitiële jeugdinrichting terechtkomen dan blijkt het volgende. On-
der mannelijke adolescenten in een jeugdgevangenis is bij 61% sprake van
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psychische stoornissen (verslavingsproblematiek meegerekend) en bij ongeveer
driekwart van deze groep is al voor hun vijftiende levensjaar een gedrags-
stoornis vastgesteld (Bulten, 1998).14 Onder jongeren in justitiële behandel-
inrichtingen is eveneens forse externaliserende en internaliserende proble-
matiek gevonden (Boendermaker, 1999; Rietveld, Hilhorst & Van Dijk, 2000).
Bij deze jongeren zijn door de onderzoekers de volgende karakteristieken ge-
constateerd: agressief, recalcitrant, dominant en opstandig gedrag, proble-
men thuis, op school en in de buurt, een vijandige en intolerante houding,
het plegen van delicten, problematisch alcohol- en druggebruik, weglopen en
zwerven. Tevens merken zij op dat jongeren zich slecht kunnen verplaatsen
in de gedachten, gevoelens en bedoelingen van anderen en dat zij de neiging
hebben acties van anderen als vijandig te interpreteren om daar vervolgens
naar te handelen. Uit onderzoek bij een representatieve steekproef van Neder-
landse jongens die gevangen zitten, blijkt dat 90% voldeed aan de criteria voor
tenminste één psychiatrische stoornis (Vreugdenhil, Doreleijers, Vermeiren,
Wouters & Van den Brink, 2004; zie ook Vreugdenhil, 2003). Binnen deze
groep had 34% last van psychotische symptomen (Vreugdenhil, Vermeiren,
Wouters, Doreleijers & Van den Brink, 2004). Een percentage dat slechts een
fractie lager ligt in vergelijking met jongeren die binnen de Jeugdforensisch
Psychiatrische Kliniek ‘De Catamaran’ worden behandeld (35%).

Bovengenoemde percentages wijken niet af van studies in het buitenland;
ook daar worden hoge prevalentiecijfers gevonden bij delinquente jongeren
(zie Atkins, Pumariega, Rogers, Montgomery, Nybro, Jeffers & Sease, 1999;
McManus, Alessi, Grapentine & Brickman, 1984; Myers & Blashfield, 1997;
Teplin, Abram, McClelland, Dulcan & Mericle, 2002; zie ook Wierson, Fore-
hand & Frame, 1992). De percentages bij jongeren die in contact zijn (geko-
men) met justitie zijn echter aanzienlijk hoger in vergelijking met het voor-
komen van psychische stoornissen bij jongeren in de algemene bevolking:
bij deze jongeren worden percentages tussen de drie en acht procent gevon-
den (Verhulst, Van der Ende, Ferdinand & Kasius, 1997).

recidieven, risico’s en effect van (residentiele) behandeling
Wartna e.a. (2005) concluderen in hun rapport dat jongeren die terechtko-
men in een justitiële jeugdinrichting kennelijk een selecte, zeer zware dader-
groep is met een hoog recidiverisico. Zij geven echter terecht aan dat op basis
van de door hen verzamelde informatie zij niets kunnen zeggen over het
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effect van de behandelinterventies in justitiële jeugdinrichtingen.15 In 2004
heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg thematische toezichtbezoeken
afgelegd aan de vijftien justitiële jeugdinrichtingen. Een van de conclusies
van de Inspectie was dat er wel aandacht is voor het vóórkomen van psychia-
trische stoormissen bij de jongeren doch dat dit nog onvoldoende wordt
omgezet naar formeel beleid (denk aan geschoold personeel). Tevens merkt
de Inspectie op dat de behandelinterventies onvoldoende gestandaardiseerd
zijn, te beperkt en erg divers. Met andere woorden: er valt ten aanzien van de
behandeling binnen justitiële jeugdinrichtingen het nodige te ontwikkelen,
keuzes te maken op basis van ‘state-of-the-art’ en het is van belang om be-
staande behandelingen meer te standaardiseren. Uiteraard dienen zij dan
wel de steun te ontvangen vanuit het Ministerie van Justitie wanneer zij met
deze ontwikkeling en professionalisering aan de slag willen. 

Wat betreft de hoge recidivepercentages is het zaak dat meer onderzoek ge-
beurd naar risicofactoren (Van Dam, 2005) doch vooral dat vanuit de politiek
meer aandacht wordt gegeven aan de betekenis van deze uitkomsten voor
beleid (zie Van Vliet, 2005). De onderzoeksgroepen van Loeber, Farrington
en Moffitt hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar voorspellers en het be-
loop van ernstige delinquentie; uitkomsten die meegenomen kunnen wor-
den in de ontwikkeling en evaluatie van behandeling. Risicofactoren zijn on-
der meer hyperactiviteit en/of thrill seeking, slechte en conflictueuze opvoe-
ding, criminaliteit ouders en gedragsproblemen op school (zie Loeber, 1998).
Bij deze factoren is het niet zo dat zij als variabele op zichzelf latere delin-
quentie voorspellen; het is vooral een combinatie van risicofactoren die de
kansen verhogen (Farrington, 1997; Farrington, 2004; Farrington, Jolliffe,
Loeber, Stouthamer-Loeber & Kalb, 2001; zie ook Doreleijers, 2005). Boven-
dien is het van belang om onderscheid te maken tussen ‘adolescence-limited’
en ‘life-course-persistent’ antisociaal gedrag (Moffitt, 1993; zie ook Kjelsberg,
1999). Voor Nederland zijn inmiddels studies gaande naar de psychometri-
sche kwaliteit van risicotaxatie-instrumenten voor jeugdigen waar met boven-
staande factoren rekening wordt gehouden; een goede ontwikkeling.16

Uit verschillende rapporten blijkt dat het onderzoek naar effectiviteit van be-
handeling bij jeugdigen die delicten plegen en psychische stoornissen heb-
ben in Nederland voor een groot deel nog in de kinderschoenen staat. Het is
voornamelijk de cognitieve gedragstherapie die tot op heden positieve resul-

20



taten laat zien in de behandeling van deze jeugdigen (zie bijvoorbeeld Van
Yperen, 2003a, 2003b). Voor behandeling van agressie bij jongeren worden
EQUIP (Nas, 2005) en AHT (Agressiehanteringstherapie; Hornsveld, 2004;
Hornsveld, 2006) sinds een aantal jaren uitgebreid op hun toepasbaarbeid
en effectiviteit onderzocht. Veelbelovende - en in het buitenland goed onder-
zochte - interventies specifiek voor ambulante behandeling van jeugdigen
zijn MST (Multi System Therapy; Henggeler, Melton & Smith, 1992; Henggeler,
Melton, Smith, Schoenwald & Hanley, 1993; Ogden, & Halliday-Boykins,
2004) en FFT (Functional Family Therapy; Breuk, 2005; Breuk, Van Dam,
Disse & Doreleijers, 2005; Breuk, Khatib Alaoui & Jongman, 2005).17 Gekeken
dient te worden in welk vorm deze behandelinterventies in de residentiele
behandeling (alvast) opgepakt kunnen worden. Voorkomen moet worden dat
tijdens de klinische behandeling de nadruk teveel komt te liggen op individuele
dan wel groepsbehandeling en dat het systeem onvoldoende wordt betrokken
bij de behandeling. 

tot besluit
Uit onderzoek en uit de praktijk blijkt dat inhoudelijk de benadering van jon-
geren met een straf- en civielrechtelijke maatregel niet verschilt. Uitvoering
van de wetaanpassing per 1 januari 2007 mag niet leiden tot een verenging
van het beeld. Een adequate behandeling van gedragstoornissen, psychoti-
sche stoornissen en ernstige internaliserende problematiek dient voorop te
staan. Het kan en mag niet zo zijn dat jeugdigen een adequate behandeling
wordt onthouden omdat de complexiteit van hun problematiek teveel wordt
benadrukt waardoor er de kans bestaat dat het blikveld vernauwd wordt.
Specifiek denk ik daarbij aan de jongeren met gedragsstoornissen welke, met
intensieve begeleiding en interventies, in de algemene psychiatrie goed te
behandelen zijn (zie Doreleijers, 2004) en de jongeren met psychotische pro-
blematiek waar ook de nodige expertise over is opgebouwd in Nederland; denk
aan de Adolescentenkliniek van het AMC in Amsterdam (Schrameijer, 2005).
In de volwassen forensische psychiatrie speelt ten aanzien van deze laatste
groep al een flink aantal jaren de discussie over een gezamenlijke visie op de
behandeling van psychotische patiënten in de forensische psychiatrie.18 Ik
ben bij dit geheel nauw betrokken en volg het proces van een stap vooruit en
twee stappen achteruit met verbazing en soms met enige droefheid. De in
2005 verschenen multidisciplinaire richtlijn schizofrenie wordt nog niet
door een ieder van harte omarmd met als argument ‘psychotische patiënten
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zijn anders in de forensische psychiatrie dus…’. Uiteraard kan dit alles zeker
genuanceerd worden: in de algemene psychiatrie is men al veel langer bezig
met zorgprogrammering en kennisvermeerdering is gestimuleerd door mid-
del van zogeheten ‘doorbraakprojecten’. Mijn hoop is dat zowel binnen de
volwassen forensische psychiatrie, als ook binnen de jeugd forensische psy-
chiatrie, er steeds meer geprofiteerd zal gaan worden van hetgeen in de alge-
mene psychiatrie al is ontwikkeld en beproefd. Het zal de professionalisering
en aantrekkelijkheid van dit boeiende vak alleen maar vergroten. Het recent
verschenen rapport ‘De Terbeschikking in de middenpositie’ (2005), dat in
gezamenlijkheid is opgesteld door alle TBS-klinieken en forensisch psychia-
trische klinieken, is een belangrijke stap in deze richting.

Wellicht tegen de gangbare maatschappelijke en politieke ideeën in ben ik
een voorstander van een nauwere samenwerking met de kinder & jeugd-
psychiatrie en jeugd-ggz daar waar het dezelfde pathologie betreft. Uitwisse-
ling van deskundigheid, methodieken en kennis over effectieve behandelin-
terventies zal, zowel voor het forensisch vakgebied als voor de kinder & jeugd-
psychiatrie en jeugd-ggz, een meerwaarde hebben. Ik sluit mij graag aan bij
Doreleijers (2005) die stelt dat behandelingen onder verantwoordelijkheid
dienen te blijven van behandelorganisaties. De ogen mogen echter niet geslo-
ten worden voor jongeren die in gevangenissen verblijven (en dus onder
justitie vallen) en waar sprake is van psychische en psychiatrische problema-
tiek. Ik ben mij er van bewust dat ik in mijn rede vooral de aandacht heb ge-
vestigd voor een specifieke groep namelijk de jongeren met een PIJ- of OTS-
maatregel. Ik heb dit vooral gedaan om te benadrukken dat niet enkel geke-
ken moet worden naar de titel waarop een jongeren in een instelling belandt,
maar dat vooral de inhoud van de problematiek voorop dient te staan. Dit
geldt dus evenzeer voor jongeren die gestraft zijn en in een jeugdgevangenis
verblijven (cf. Nijman, 2005). Ik ben daarom een groot pleitbezorger van ge-
zamenlijk onderzoek en ontwikkeling van behandelaanbod: er is voldoende
massa nodig om de jeugd forensische psychiatrie verder tot bloei te laten
komen. De eerdere samenwerking van een aantal jeugdforensische psychia-
trische kliniek en orthopsychiatrische klinieken onder de naam ‘De Volhar-
ding’ is daar een mooi voorbeeld van; bij een vervolginitiatief zou ik dan kie-
zen voor een naam als ‘De Verbreding’ om de diversiteit, en de noodzaak om
sectoroverstijgend te werken, te benadrukken. 
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Het instellen van de Erkenningcommisie Gedragsinterventies Justitie onder-
steun ik van harte.19 De vraag is echter of niet beter twee wegen bewandeld
dienen te worden waarbij, naast toetsing, ook gericht wordt geïnvesteerd in
onderzoek onder jeugdige delictplegers. We staan in Nederland immers pas
aan het begin in het ontwikkelen van effectieve interventies bij deze doel-
groep (Nas, 2005; Veerman & Van Yperen, 2006). Het advies van een van de
werkgroepen in het kader van Terugdringen Recidive (gedragsinterventies
2005) om (op termijn) gedragsinterventies door externe organisaties te laten
ontwikkelen, zou wat mij betreft voortvarend opgepakt mogen worden.20 Mo-
gelijk zou het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie eenzelfde rol kun-
nen vervullen als zij nu vervult voor de volwassen delictplegers en/of dat de
forensische tak van het Landelijk Kenniscentrum Kinder & Jeugdpsychiatrie
dit slagvaardig op zich gaat nemen. 

Een aandachtspunt dat ik ook nog wil noemen, is implementatie van werken
volgens de ‘state-of the-art’. Daar waar vanuit de algemene psychiatrie de ene
richtlijn na de andere verschijnt, lijkt vooral de intramurale forensische psy-
chiatrie zich op dit gebied nog meer te kunnen profileren. In een interview
verwoordde Swinkels (2004) dit naar mijn mening heel treffend: ‘Richtlijnen
ontstaan als er binnen het veld de behoefte ontstaat om te professionaliseren,
wetenschappelijker te worden. Als je durft vragen te stellen bij behandelingen
die je al jaren zo doet, dan komt evidence-based medicine op gang met de
vraag wat is eigenlijk de beste behandeling? Het forensische veld is heel lang
naar binnen gericht geweest, waarbinnen mensen met hart en ziel werken.
Maar om te ontwikkelen moet het veld transparanter worden’.21 Een goede ont-
wikkeling is dat de uit Canada afkomstige ‘What works’-benadering van crimi-
neel gedrag inmiddels door velen omarmd; zowel in de forensische (jeugd)
psychiatrie als ook in de jeugdzorg.22 Een benadering waarbij het belang van
uitgewerkte behandelprotocollen en aansluiten bij de leerstijl van de patiënt
wordt benadrukt. Toepassing van deze en andere principes van de ‘What works’-
benadering zal naar mijn overtuiging leiden tot een effectievere én efficiën-
tere behandeling van jeugdigen met een delictvoorgeschiedenis en/of ernsti-
ge psychiatrische problematiek. 

Ik wil daar, samen met studenten en promovendi van de universiteit, onder-
zoekers van de zorggroep Intensieve en Forensische Psychiatrie van GGzE en
collega’s in het veld, graag een bijdrage aan leveren. Daarbij zet ik in op een
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combinatie van objectieve gegevens, observatiegegevens en zelfrapportage.
Uit een voorlopige analyse van objectieve gegevens van de tot op heden opge-
nomen populatie van de Catamaran komt bijvoorbeeld als opvallend gegeven
naar voren dat bij bijna eenderde sprake is van een pervasieve ontwikkelings-
stoornis NAO of het syndroom van Asperger; een tot op heden onderbelicht
onderwerp. Recent heeft Van Wijk (2005) hier ook aandacht voor gevraagd in
relatie tot seksueel delictplegers. Een voorbeeld rond de rol en betekenis van
gedragsobservaties: sinds december 2005 wordt binnen de Catamaran drie-
maandelijks de Forensic Inpatient Observation Scale (Timmerman, Vasten-
burg & Emmelkamp, 2001) door staf ingevuld en de Teacher Report Form
(Achenbach, 2001) door docenten van de school. Doel van dit onderzoek is
om (op langere termijn) te komen tot klinische voorspellers van recidive. Het
is daarnaast interessant om deze uitkomsten te leggen naast hetgeen bij-
voorbeeld bij Tbs-kliniek De Kijvelanden gebeurd met vergelijkbare instru-
menten (Nijman, De Kruyk & Van Nieuwenhuizen, 2004). 

Wat betreft de zelfrapportage wil ik mij vooral gaan richten op concepten die
binnen de algemene psychiatrie al jaren gangbaar zijn en waar ikzelf al het
nodige onderzoek naar heb gedaan, te weten kwaliteit van leven en rehabili-
tatie (Van Nieuwenhuizen, 2006; Van Nieuwenhuizen & Nijman; 2006; Van
Nieuwenhuizen, Schene, Koeter & Huxley, 2001). Een eerste verkenning bij
volwassen delictplegers laat namelijk zien dat er een relatie is tussen ervaren
kwaliteit van leven en recidiverisico (Van Nieuwenhuizen, Schene & Koeter,
2002; zie ook Bouman, 2005). Ik wil deze onderzoekslijn graag, samen met
mijn collega’s van de Academische werkplaats Geestdrift van de Universiteit
van Tilburg, opzetten binnen de jeugd forensische psychiatrie en zal daarbij
het begrip autonomie expliciet naar voren laten komen. Het zal u daarmee
hopelijk duidelijk zijn dat ik er van overtuigd ben dat behandeling van jeug-
digen met een delictvoorgeschiedenis en ernstige psychiatrische problema-
tiek niet tegen beter weten in is. Wel is het zaak om rekening te houden met
we al wél weten en de jeugdige en zijn/haar systeem erbij te (blijven) betrekken. 

dankwoord
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kanttekeningen op een eerdere versie van deze rede. Dankzij jullie commen-
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Ik dank hier ook een paar speciale vrienden waarvan ik de meeste sinds het
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Noten

27

1. Zie hiervoor de artikelen van Blair,
Budhani, Colledge & Scott (2005);
Budhani & Blair (2005); Frick, Cornell,
Barry, Bodin & Dane (2003); Frick,
Cornell, Bodin, Dane, Barry & Loney
(2003); Viding, Blair, Moffitt & Flomin
(2005); Raine (2002a, 2002b); Raine,
Moffitt, Caspi, Loeber, Stouthamer-
Loeber & Lynam (2005); zie ook Das,
De Ruiter, Van Heteren & Doreleijers
(2004).

2. De laatste jaren wordt het woord
‘jeugdzorg’ steeds vaker gebruikt in
plaats van de begrippen
‘jeugdbescherming’ en
’jeugdhulpverlening’ (Van der Linden,
Ten Siethoff & Zeijlstra-Rijpstra, 2005).

3. Aangezien ik mij in deze rede vooral
richt op jongeren met een maatregel,
heb ik de veranderingen in het
jeugdstrafrecht wat betreft de straffen
buiten beschouwing gelaten; zie
hiervoor Boendermaker (1999).

4. Een boeiend historisch artikel over het
Nederlands jeugdstrafrecht eind 19e,
begin 20ste eeuw is geschreven door
Weijers (1999).

5. Met de wetswijziging van 1995 is de
juridische grond voor de OTS-maatregel
geherformuleerd doch de essentie van
de maatregel is dezelfde gebleven

namelijk dat de zedelijke of geestelijke
belangen of de gezondheid van een
jongere ernstig worden bedreigd. 

6. Bij een uithuisplaatsing is bij een OTS
onvoldoende juridisch kader aanwezig
voor plaatsing in de (forensische) GGz.
Derhalve zal altijd sprake zijn van een
opname op grond van de wet BOPZ
(Bijzondere Opnemingen
Psychiatrische Ziekenhuizen).

7. In dit overzicht heb ik recent
aangevraagde (orthopsychiatrische)
behandelplaatsen niet meegenomen
aangezien de besluitvorming
hieromtrent nog in volle gang is.
Bovendien zijn op dit moment nog niet
alle bedden operationeel.

8. Bij deze publicaties wordt uitgegaan
van justitiecontacten met geldige
afdoening, worden vaste criteria voor
recidive gehanteerd namelijk algemeen
(alle misdrijven); ernstig (gevangenis-
straf 4 jaar of meer); zeer ernstig
(gevangenisstraf 8 jaar of meer);
speciaal (zelfde soort delict) en wordt
onder meer gekeken naar prevalentie,
frequentie en aard.

9. Zie voor een inhoudelijke toelichting
van het model en met welke variabelen
rekening wordt gehouden: Moolenaar,
Huijbregts & Van de Velden (2005).



10. In deze raming is overigens nog geen
rekening gehouden met het overhevelen
van de civielrechtelijke plaatsen naar
het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport in het kader van de
wetswijziging van 1 januari 2007 (Wet op
de jeugdzorg: Artikel 78, onderdeel D).

11. Bartels (2004b) heeft terecht het
probleem aangekaart van gescheiden
financieringssystemen in relatie tot de
roep om uitbreiding van residentiële
plaatsen. Bij een vermindering van het
aantal residentiele plaatsingen wordt
een instelling namelijk financieel gekort
en wordt men dus niet gestimuleerd
om residentiële plaatsen te vermin-
deren. Een probleem dat niet alleen
speelt binnen de jeugd maar ook het
dehospitaliseringsbeleid in Nederland
parten heeft gespeeld (zie Schene &
Faber, 2001).

12. Motie Duijkers, Tweede Kamer,
vergaderjaar 1999-2000, 26016, nr. 13.

13. Bij oplegging van een maatregel con-
form artikel 37 Wetboek van Strafrecht,
wordt de delinquent ontslagen van
verdere rechtsvervolging en gedwongen
opgenomen voor maximaal één jaar in
een psychiatrisch ziekenhuis.

14. Gedragsstoornissen worden veelal
onderscheiden in oppositioneel op-
standige gedragsstoornissen
(Oppositional Defiant Disorder, ODD)
en antisociale gedragsstoornissen (Con-
duct Disorders, OD). Een veel gebruikte
overkoepelende term voor deze
gedragsstoornissen is disruptieve
stoornissen (Disruptive Behavior
Disorder, DBD). Zie Burke, Loeber &
Birmaher (2002) voor een overzicht.

15. Naar mijn weten zijn geen specifieke
recidivepercentages beschikbaar voor
jongeren die in jeugdforensisch
psychiatrische klinieken of ortho-
psychiatrische klinieken zijn behandeld.
Een zinnige vergelijking rond
behandelinterventies is op dit moment
derhalve nog niet mogelijk.

16. Voor een overzicht ten aanzien van
risicotaxatie en risicohantering van
gewelddadig gedrag bij adolescenten
verwijs ik graag naar Lodewijks, De
Ruiter & Doreleijers (2003); zie ook
Duits, Van Casteren, Van den Brink &
Doreleijers (2005).

17. Zie ook: http://www.mstconference.com
en http://www.fftinc.com.

18. Werkgroep Zorgprogramma voor
forensisch psychiatrische patiënten met
psychotische problematiek onder
aanvoering van het Expertisecentrum
Forensische Psychiatrie (zie www.efp.nl);
zie ook Van Nieuwenhuizen, Kavelaars,
Hoppema & Polak (2006) en Meyer &
Hildebrand (2005).

19. Zie http://www.justitie.nl/themas/
veiligheid/erkenningscommissie

20. Zie http://www.justitie.nl/recidive/
Interventies

21. Zie nieuwsbrief van december 2004
van het Expertisecentrum Forensische
Psychiatrie (www.efp.nl).

22. Doorgaans wordt uitgegaan van de
volgende vier principes: (1) het
risicoprincipe, (2) het behoefteprincipe,
(3) het responsiviteitsprincipe, en (4)
het behandelintegriteitsprincipe (zie
Hollin, 1999; McGuire, 1999; Van den
Hurk & Nelissen, 2004; De Ruiter &
Veen, 2004). Het risicoprincipe
betekent dat, voorafgaand aan behande-
ling en aan de hand van gestandaar-
diseerde methoden, een inschatting van
het recidiverisico dient plaats te vinden
en dat dit wordt vertaald in een
behandelaanbod waarbij risicomanage-
ment voorop staat. Uitgaan van het
behoefteprincipe houdt in dat tijdens de
risicotaxatie een inventarisatie wordt
gemaakt van de dynamische factoren
c.q. criminogene behoeften die bij een
individuele cliënt tot een verhoogd
recidiverisico leiden. Deze geïdentifi-
ceerde criminogene behoeften worden
dan vertaald in concrete behandel-
doelen. Daarnaast is de vorm van de be-
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handeling van belang voor de
effectiviteit ervan en dient behandeling
te worden geboden in een vorm die
aansluit bij de leerstijl van de cliënt (het
zogeheten responsiviteitsprincipe). Het
laatste principe, het behandelintegri-
teitsprincipe, betekent dat ervoor wordt

gewaakt dat de behandeling ook zo
wordt gegeven als zij bedoeld is. Een
belangrijke voorwaarde in deze is dat
gewerkt wordt volgens uitgewerkte
behandelprotocollen, modules en
sessies.
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