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Voorwoord 

 

Er zijn veel ontwikkelingen gaande in de forensische psychiatrie, op het gebied van 

‘psychiatrie en recht’ en op het grensvlak tussen justitie en geestelijke gezondheidszorg. Wat 

zal het effect daarvan zijn in de toekomst, wat is de visie op de toekomst en wat zijn de 

verwachtingen. In het bestuur van het platform Psychiatrie en Recht van de Nederlandse 

Vereniging voor Psychiatrie kwam in het voorjaar 2007 de gedachte op om een boek te maken 

dat zou gaan over een aantal ontwikkelingen in de forensische psychiatrie die het actuele 

moment overstijgen. Velen zijn deskundig op het wat nauwe gebied van de forensische 

psychiatrie, anderen hebben een meer generalistische opvatting van het vakgebied, maar 

eenieder geeft zijn eigen invulling vanuit een grote mate van deskundigheid. In het boek zijn  

tendensen in diagnostiek, onderzoek, behandeling en beleidsopvattingen vanuit het nu en 

gericht op het komende decennium beschreven. Forensische psychiatrie is, meer dan de 

algemene psychiatrie, afhankelijk van het tijdsgewricht. In het bijzonder wil de forensische 

psychiatrie een bijdrage leveren aan de rechtspraktijk en ook aan de perspectieven die de 

politiek meent te moeten ontwikkelen. Daarnaast is het vak van de forensische psychiatrie 

afhankelijk van opvattingen, meningen, gewoonten en gedragingen van mensen die vanuit het 

verleden hun inspiratie voor hun werk ontvangen. Bovendien is het werk van de forensisch 

psychiater een handelwijze die gedragen wordt door tradities en bepaald wordt door 

probleemgebieden die sterk verbonden zijn met rechtsopvattingen en rechtstheorieën, die 

veranderingsprikkels al of niet kunnen bevorderen. Vandaar dat de toekomst ook zo ongewis 

blijkt, waar het rechtsontwikkelingen betreft. Zij is afhankelijk van vele factoren: verleden, 

heden, politieke opvattingen, culturele tradities, jurisprudentie, en dergelijke meer. De 

meningen en de visie op de toekomst van belangrijke geleerden op het vakgebied van 

forensische gedragskunde, geschiedenis van de psychiatrie, theoretische aspecten van de 

psychologie, het strafrecht en het gezondheidsrecht alsmede de ervaringen van 

praktijkmensen, verrijken dit boek. Het boek is divers en gevarieerd van aard (alleen de 

beoogde actualiteit was leidmotief) – maar dat maakt hem alleen maar aantrekkelijker. 

Voor al degenen die zich met beleid, ontwikkelingen en de dagelijkse praktijk van de 

forensische psychiatrie bezig houden biedt dit boek een grote hoeveelheid aan informatie.  

Wij wensen de lezer veel genoegen! 
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