
Delinquenten die na een tbs-
behandeling weer terugkeren in 

de maatschappij plegen aanmerkelijk 
minder vaak ernstige delicten dan 
delinquenten die voor eenzelfde delict 
alleen een gevangenisstraf hebben 
gekregen. “Onderzoek toont aan dat 
de recidive binnen drie jaar na ontslag 
bij gevangenisstraf 45 procent is”, stelt 
forensisch psychiater Harry Beintema. 
“Na een tbs-behandeling is de recidive 
na drie jaar 22 procent. Tbs heeft ten 
onrechte een slechte naam. Het is een 
bijzonder succesvolle maatregel voor de 
dader én de veiligst denkbare maatregel 
voor de maatschappij.”

Wanneer wordt een tbs-maatregel 
opgelegd?
“Het gaat om ernstige delicten waarvoor 
vier jaar of langer strafvervolging wordt 
opgelegd. Als het vermoeden bestaat 
dat een psychiatrische aandoening ten 
grondslag ligt aan het delict, worden 
forensisch psychiaters ingeschakeld. 
Zij doen, als de dader wil meewerken, 
uitgebreid onderzoek. Als uit dat 
onderzoek blijkt dat de dader onder 
andere vanwege ernstige psychiatrische 
aandoeningen tot zijn delict is gekomen, 
kan een tbs-maatregel worden opgelegd. 
Vaak is sprake van complexe en meerdere 
stoornissen in combinatie met een 
verslaving aan drank of drugs.” 

Is meewerken aan zo’n onderzoek 
verplicht?
“Nee, dat is vrijwillig. Gelukkig werken de 

laatste tijd veel verdachten mee aan het 
onderzoek. Dat is in het verleden anders 
geweest. Toen adviseerden advocaten 
hun cliënten niet mee te werken aan 
het onderzoek omdat de gemiddelde 
behandelduur was opgelopen tot ruim 
elf jaar. Inmiddels zijn de forensisch 
psychiatrische centra en klinieken erin 
geslaagd die behandelduur terug te 
brengen tot circa acht jaar. Het meewerken 
van de verdachten is heel belangrijk 
voor zowel de cliënt als de maatschappij; 
als verdachten niet meewerken aan 
een onderzoek kunnen de forensisch 
psychiaters een stoornis eventueel niet 
vaststellen en kan er geen tbs worden 

opgelegd. Het gevolg daarvan is dat daders 
na hun gevangenisstraf onbehandeld 
terugkeren in de maatschappij. De kans 
dat zij vervolgens opnieuw een ernstig 
delict plegen is in dat geval erg groot.”

Het gaat om bijzonder ernstige 
delicten en mensen met een ernstige 
psychiatrische stoornis. Hoe zorg je dat 
de behandeling veilig verloopt?
“Al onze medewerkers, begeleiders, 
forensisch psychiaters en forensisch 
psychologen, zijn speciaal opgeleid om 
met deze patiënten om te gaan. Bij de 
meeste patiënten is ook sprake van een 
verslaving. Natuurlijk is dat het eerste 
wat wij behandelen. Bovendien maken wij 
gebruik van risicotaxatie-instrumenten 
waarmee wij voortdurend beoordelen 
wat de risico’s zijn. Door te behandelen, 
en soms medicijngebruik verplicht te 

stellen, beïnvloeden wij het gedrag en 
verkleinen wij de risico’s.”

De gemiddelde behandelduur is nu 
korter dan een aantal jaar geleden. Hoe 
kan dat?
“Het is nu natuurlijk niet zo dat wij 
mensen voordat zij eraan toe zijn laten 
terugkeren in de maatschappij. Wat 
voorheen gebeurde is dat wij mensen 
soms te lang vasthielden. Dat kwam 
omdat politici, de maatschappij en ook de 
klinieken geen enkel risico meer durfden 
te nemen. Iemand mocht pas weer 
vrijkomen als het risico nihil zou zijn. 
Maar dat is onmogelijk. Je kunt immers 
ook niet van je buurman of je collega 
voorspellen welk gedrag hij over een 
jaar zal vertonen. Wat wij wel kunnen, 
is het risico tot een absoluut minimum 
beperken door mensen te behandelen 
en gefaseerd te laten terugkeren in de 
maatschappij. En door hen als zij eenmaal 
weer buiten de klinieken wonen ook 
langdurig te blijven begeleiden.”

Hoe verloopt zo’n gefaseerde terugkeer?
“Het is belangrijk dat mensen perspectief 
hebben op een goede toekomst. De 
meeste patiënten komen, als de 
behandelingsresultaten goed zijn, op 
gegeven moment in aanmerking voor 
verlof. In eerste instantie gaat het om kort 
verlof met een beveiliger en een therapeut, 
verloopt dat goed, dan is de volgende stap 
kort verlof met twee therapeuten. Daarna 
is er kort verlof met één therapeut. Pas 
als dat allemaal goed gaat, wordt het 
verlof verlengd. In de praktijk duurt die 
periode van begeleid verlof anderhalf 
tot twee jaar. Op het moment dat wij 
van mening zijn dat iemand voldoende 
op de terugkeer is voorbereid om zonder 
begeleiding verlof te krijgen, vragen 
wij hiervoor toestemming aan bij het 
ministerie van Veiligheid en Justitie. Ook 
in deze periode wordt de duur en afstand 
van het verlof in anderhalf tot twee jaar 
tijd langzaam uitgebreid. Gedurende 
beide verlofperioden, begeleid en 
onbegeleid, schatten wij steeds opnieuw 
de risico’s in. Daar hebben wij inmiddels 
zoveel ervaring mee dat wij goed kunnen 
inschatten wat de mogelijke risico’s zijn. 

Bij al deze verloven controleren wij of 
de patiënt zich aan de afspraken houdt. 
Op dit moment onderzoeken wij ook 
hoe wij dit nog beter kunnen doen door 
bijvoorbeeld gebruik te maken van gsm-
tracking of apps die speciaal voor dit doel 
ontwikkeld zijn.”

Je leest soms in de media dat tbs’ers 
niet terugkeren van verlof of dat ze een 
delict plegen. Gebeurt dat vaak?
“Het is jammer dat vooral aan incidenten 
aandacht wordt besteed, want het zijn echt 
incidenten. In Nederland zijn ongeveer 
1.500 mensen die een tbs-maatregel 
opgelegd hebben gekregen. Van die 
totale populatie komt op dit moment 50 
tot 65 procent in aanmerking voor een 
vorm van verlof. Jaarlijks gaat het om 

zo’n 70.000 verlofbewegingen. Dat kan 
gaan om een paar uur, een dag of enkele 
dagen. Van al die tienduizenden keren is 
het aantal onttrekkingen per jaar 30 tot 
40 en slechts één tot hooguit tweemaal 
per jaar wordt tijdens zo’n onttrekking 
een ernstig delict gepleegd. Dat betreft 
0,0029 procent van alle verloven. Maar 
elk incident is er natuurlijk wel één te 
veel.”

Is er ook begeleiding als mensen 
eenmaal weer vrijkomen? 
“Wij helpen hen, in samenwerking met 
forensische poliklinieken en gespeciali-
seerde reclasseringsmedewerkers, bij 
het vinden van een geschikte woon- en 
werkplek. Het is belangrijk dat zij niet 
terechtkomen in een voor hen risicovolle 
omgeving of in aanraking komen met 
delinquenten of ex-delinquenten. 
Zij hebben baat bij maatschappelijke 
inbedding en structuur zoals sport, 
het verenigingsleven, een woning in 
een gewone omgeving en natuurlijk 
werk. Die structuur vergroot de kans 
op een succesvolle sociale terugkeer in 
de maatschappij. Helaas worden veel 
voormalig tbs’ers geconfronteerd met 
onbegrip en wraakgevoelens. Terwijl het 
juist zo belangrijk is dat wij deze mensen 
niet voortdurend blijven stigmatiseren. 
Dat is overigens niet alleen voor hen maar 
voor de hele maatschappij belangrijk. Als 
je mensen stigmatiseert en uitsluit van 
de maatschappij is er een aantoonbaar 
verhoogd risico op delictgedrag.” 

Tbs maakt de samenleving veiliger

INTERVIEW met Harry Beintema

TBS Nederland is een samenwerkings-

verband van de volgende forensisch 

psychiatrische centra/klinieken in 

Nederland: 

• FPC de Kijvelanden

• FPC de Oostvaarderskliniek

• FPC de Rooyse Wissel

• FPC Dr. S. van Mesdag

• FPC Pompestichting

• FPC Van der Hoeven Kliniek

• FPC Veldzicht 

• FPK de Beuken, OBC ’t Wold (Trajectum)

• FPK GGZ Drenthe 

• FPK Inforsa (Arkin)

• FPK de Woenselse Poort (GGZ Eindhoven)

Meer informatie

“Als je mensen stigmatiseert en 
uitsluit van de maatschappij is 
er een aantoonbaar verhoogd 

risico op delictgedrag”
Harry Beintema is forensisch psychiater en voorzitter van het overleg van TBS Nederland over behandelbeleid.


