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Beste lezer, 

Ook dit collegejaar heeft de Strafbladcommissie haar 
best gedaan om voor jullie strafrechtfanaten 

interessante artikelen te schrijven. Dit eerste semester 
gaat het Strafblad over de Forensische Psychiatrie: een 
deelgebied van de psychiatrie (tevens een mastervak op 
de Radboud). Wanneer mensen in aanraking komen met 

de rechterlijke macht, en psychiatrische zorg nodig 
hebben, komt de Forensische Psychiatrie om de hoek 

kijken. Psychologen en psychiaters maken zogenaamde 
‘pro Justitia-rapportages’ en adviseren de rechtbank 
over psychiatrisch zieke verdachten. Daarna worden 
deze patiënten verpleegd en behandeld binnen een 

justitiële context. Hierbij bestaan verschillende vormen 
van zorg en behandelmethoden. Nieuwsgierig 

geworden? Lees dan snel verder! 
 

Veel leesplezier! 
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Er zit iemand in mijn hoofd, maar ik ben het niet 
Over psychoses en toerekeningsvatbaarheid 
Door: iris Verburg 
 
Ruim 2 jaar geleden wordt de wandelaar Etsuko (56) 
vermoord in het Scheveningse Bos, terwijl ze haar twee 
hondjes uitlaat. Vier dagen later worden Diny (63) en 
Frans (68) gedood middels tientallen messteken op de 
Brunsummerheide, de plek die eerder vooral bekend 
stond als vindplaats van Nicky Verstappen. Er heeft zich 
daar helaas een nieuwe gruweldaad voltrokken. Politie 
en justitie hadden snel een verdachte op het oog: Thijs 
H. De jongeman kwam volledig bebloed terug bij de 
kliniek waar hij eerder was weggegaan. De vraag was 
niet of hij het had gedaan, maar in welke mate het hem 
toe te rekenen was. 

Volgens zijn behandelaars leed H. aan een 
psychose, waarbij zijn wanen steeds erger en erger 
werden. Hij zou via het nieuws en door kentekenplaten 
de opdracht hebben gekregen om moorden te plegen. 
De rechtbank zette vraagtekens bij de mate van zijn 
psychose. De vraagtekens werden vooral gezet omdat 
H. informatie had opgezocht over psychoses en volgens 
de rechtbank schijnbaar wel de keuze kon maken om 
oude mensen aan te vallen en niet bijvoorbeeld ‘een 
grote man met een herdershond’. Daarbij gebruikte de 
door de rechtbank veroordeelde H. verschillende 
verdovende middelen, wat kan leiden tot een 
psychose, waardoor hij het zelf in de hand gehad zou 
hebben.1 

H. zegt ervan overtuigd te zijn geweest dat 
psychopaten de wereld regeerden, zij zouden zijn 
familie iets aandoen als hij niet zou doen wat zij zeiden. 
Toch kwam de rechtbank tot verminderde 
toerekeningsvatbaarheid.  
 
Psychose 
Er is veel bewijs dat erop wijst dat mensen met een 
psychotische stoornis een verhoogde kans hebben om 

 
1 Rechters: moorden Thijs H. deels aan te rekenen: achttien jaar cel en tbs. (2020, 30 juli). Nu.nl, van https://www.nu.nl/binnenland/6067584/rechters-
moorden-zijn-thijs-h-deels-aan-te-rekenen-achttien-jaar-cel-en-tbs.html. 
2 M. Philipse, E. Bulten & H. Nijman, Reizen met mijn rechter, Deventer: Wolters Kluwer 2010.  
3 Taylor & Gunn, 1999. 
4 A.W.M. Mooij, De toerekeningsvatbaarheid. Hoe verder?, DD 2012/3.  

delictgedrag te vertonen2, maar wat is een psychose 
eigenlijk?  
Psychosestoornissen kenmerken zich door ernstige 
gebreken in de realiteitstoetsing, waarbij wanen en 
hallucinaties een belangrijke rol hebben. 
Desorganisatie is hierbij het onvermogen om orde aan 
te brengen in gedachten, gedragingen of emoties. 
Delicten die deze mensen plegen zijn vaak gewelddadig 
van aard. In Europa zou ongeveer 10% van alle 
levensdelicten worden gepleegd door mensen die 
lijden aan een psychotische stoornis.3 
 
Wat hebben de gedragswetenschappen het strafrecht 
in dit verband te bieden? Wanneer een verdachte 
beweert een strafbaar feit te hebben gepleegd onder 
invloed van een psychose moet die stoornis voldoende 
ernstig zijn, waardoor de stoornis de wilsvrijheid raakt 
die doorwerkt in de gedraging en het feit. Door het 
ontbreken van de wilsvrijheid kan de uitkomst zijn dat 
de verdachte zelf niet, of minder verwijtbaar heeft 
gehandeld.4 
 
Bij een psychose is de reflexieve functie geheel 
opgeheven. Een psychose is niet altijd heel prominent 
aanwezig en kan ook slechts ten dele hebben mee-
gespeeld in het plegen van het strafbare feit. Er is 
sprake van gedesorganiseerd denken en/of chaotisch 
gedrag. In hoeverre dit naar voren komt in het dagelijks 
leven kan verschillen van persoon tot persoon.  
 
Andere symptomen zien meer op het ontbreken van 
bepaalde menselijke kwaliteiten. Hierbij moet worden 
gedacht aan affectieve vervlakking, sociaal terug-
trekgedrag en onsamenhangende spraak. Thijs H. 
vertoonde ook veel symptomen van sociaal terug-
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trekgedrag, nu hij voor de moorden in een sociaal 
isolement terecht was gekomen en nog amper contact 
maakte met anderen.5 
 
Drank en drugs kunnen een verhoogde kans geven op 
een psychose. Bij zulk soort psychoses kan worden 
beargumenteerd dat het slachtoffer er zelf invloed over 
heeft kunnen uitoefenen. Er is dan wellicht sprake van 
culpa in causa: iemand komt door eigen schuld in een 
situatie terecht waar een strafbaar feit uit voortvloeit. 
 
Wanen en hallucinaties 
Wanen en hallucinaties zijn twee belangrijke 
symptomen van een psychose. Wanen zijn verkeerde 
gedachten of ideeën over gebeurtenissen in de 
realiteit, waarbij de waan voor het slachtoffer van de 
psychose werkelijkheid is geworden. Ze nemen vaak 
zelf een belangrijke plaats in in deze beelden. We 
kennen verschillende soorten wanen. Zo kennen we 
identiteitswanen en grootheidswanen waarbij de 
persoon denkt dat hij een andere en daarbij heel 
belangrijke persoon is. Bij betrekkingswanen denkt het 
slachtoffer zelfs dat hij zo bijzonder is dat hij ook over 
bijzondere en magische krachten beschikt.  
Paranoïde wanen insinueren juist dat er een complot 
tegen het slachtoffer wordt gesmeed. In zijn belevings-
wereld let iedereen op, maar niet op een positieve 
manier. Dit leidt tot de angst dat iedereen je in de gaten 
houdt en je gedachten kan lezen.6  
 
Wanen zijn dus totaal verkeerde, langdurige, inter-
pretaties van de werkelijkheid, waar hallucinaties een 
verstoorde, kortstondige, waarneming zijn van de 
werkelijkheid. Dit kan in de vorm zijn van het horen van 
stemmen of geluiden of in het zien van beelden. Het 
kan ook in kleinere dingen zitten als het ruiken van het 
geuren of het proeven van dingen terwijl je mond leeg 
is. In alle gevallen is er eigenlijk niks aanwezig, maar 
voel of zie je het wel. Daarbij lijkt het zo echt, dat 

 
5 Tieleman, Y. (2019, 9 mei). Moordverdachte Thijs H. zat in sociaal isolement en ondernam zelfmoordpoging. AD, van 
https://www.ad.nl/binnenland/moordverdachte-thijs-h-zat-in-sociaal-isolement-en-ondernam-zelfmoordpoging~a3d9d20a/. 
6 ‘Psychose symptomen’, https://www.parnassiagroep.nl/uw-probleem/psychose/symptomen-psychose. 
7 ‘Psychose symptomen’, https://www.parnassiagroep.nl/uw-probleem/psychose/symptomen-psychose. 
8 Marle & Nijman, Behandeling en verlof bij gedetineerde psychiatrische patiënten: effecten op de recidive, Sancties 2007/6. 
9 M. Hengeveld, A.J.L.M. Balkom, K. van Heeringen, B. Sabbe, Leerboek Psychiatrie, Utrecht: De Tijdstroom 2016. 
10 A.W.M. Mooij, De toerekeningsvatbaarheid. Hoe verder?, DD 2012/3. 
11 M. Hengeveld, A.J.L.M. Balkom, K. van Heeringen, B. Sabbe, Leerboek Psychiatrie, Utrecht: De Tijdstroom 2016.  

degene niet te overtuigen is dat het geen werkelijkheid 
is.7 
 
Behandeling  
Een psychose kan moeilijk behandeld worden in de 
gevangenis, gezien zo’n 30% van de gedetineerden met 
een psychiatrische stoornis directe psychiatrische hulp 
nodig heeft.  
De stoornis moet wel worden behandeld om het 
recidivegevaar zo klein mogelijk te maken, de 
aanwezigheid van een psychische stoornis is namelijk 
een risicofactor voor recidive. Het maakt mensen 
kwetsbaar voor delinquent gedrag, maar het is niet de 
enige triggerende omstandigheid.8 
 
Belangrijk is ook dat slachtoffers kennis hebben van de 
ziekte en dat ze ermee leren omgaan. Sociale 
belemmeringen en suïcidegedachten moeten minder 
ruimte krijgen. Om de symptomen van een psychose te 
verminderen worden antipsychotica toegediend. Die 
helpen om helderder te denken en de 
wanen/hallucinaties naar de achtergrond te dringen. 
Als dit eenmaal een beetje onder controle is, zal er 
vooral worden gericht op het voorkomen van een 
volgende psychose en de gevolgen die een slachtoffer 
er nog dagelijks van ondervindt. Een tijdelijke opname 
in een psychiatrisch ziekenhuis is in sommige gevallen 
noodzakelijk.9 
 
Toerekeningsvatbaarheid 
Ten aanzien van het begrip van toerekenings-
vatbaarheid worden vele bezwaren naar voren 
gebracht. Zo steunt een oordeel over de aanwezigheid 
van een stoornis vaak op het verleden en processen-
verbaal, omdat de psychose al voorbij kan zijn. Het gaat 
namelijk niet over een permanente eigenschap van een 
verdachte.10  Er kan sprake zijn van een kortdurende 
psychotische stoornis, die kan duren van 1 dag tot een 
maand, met een volledig herstel van functioneren.11 



 5 

Om tot een oordeel van ontoerekeningsvatbaarheid – 
of een vermindering daarvan – te komen, spelen de 
aard en de ernst van de stoornis een grote rol. Daarbij 
is ook de mate van de doorwerking van de psychose in 
het strafbare feit belangrijk. Bij een volledige 
doorwerking kan dit voldoende reden geven om een 
volledige ontoerekeningsvatbaarheid te koppelen aan 
de gedraging.  
 
Voor de ontoerekeningsvatbaarheid is kort gezegd 
nodig: 
1. Ontbreken van het besef van wederrechtelijkheid 

van zijn gedrag bij de verdachte; 
2. En/of besef van wat hij doet; 
3. En/of het onvermogen om in overeenstemming 

met dat besef zijn gedrag te bepalen. 
 
Het Pieter Baan Centrum doet onderzoek en probeert 
een zo volledig mogelijk beeld van de verdachte te 
krijgen. Op basis van de schets van de eventueel 
aanwezige stoornis doen zij een aanbeveling over de 
gewenste behandeling en het recidiverisico. In het 
geval van Thijs H. kwam het Pieter Baan Centrum tot 
een advies aan de rechter om het gedrag van H. niet 
aan te rekenen en tbs met dwangverpleging op te 
leggen.12 
Thijs H. 
Volgens het OM was er, zoals eerder aangegeven, 
sprake van een zekere culpa in causa. H. gebruikte 
drugs tegen het advies van zijn behandelaren in. 
Hiermee had hij invloed op zijn psychotische stoornis. 
Daarbij heeft hij naar dit verband regelmatig onderzoek 
gedaan op internet, waardoor verondersteld werd dat 
hij ervan op de hoogte was.  
 
De rechtbank volgde hierin het OM, en niet het Pieter 
Baan Centrum, en verklaarde Thijs H. verminderd 
toerekeningsvatbaar. Hij ging gewoon nog 
boodschappen doen, reisde met de trein, zette zijn 
telefoon uit tijdens het plegen van de delicten en 
triggerde zichzelf met metalmuziek.13 
 

 
12 Rb. Limburg 30 juli 2020, ECLI:NL:RBLIM:2020:5621, r.o. 5.1 
13 Rb. Limburg 30 juli 2020, ECLI:NL:RBLIM:2020:5621, r.o. 3.3. 
14 Liem & Vinkers, Levensdelicten door verdachten met een psychotische stoornis in Nederland, Tijdschrift voor psychiatrie 54/6.  
15 L. Gijs, W. Gianotten, I, Vanwesenbeeck & P. Weijenborg, Seksuologie, Houten: Bohn Stafleu van Loghum 2004.  

Bijzonder is dat de rechtbank het Centrum niet volgt, 
alhoewel een optelsom van omstandigheden ook geen 
scheve gezichten oplevert wanneer de rechtbank 
concludeert dat Thijs H. zijn psychose voorzien had of 
had kunnen hebben. 
 
Belangrijk om in het oog te houden is het gegeven dat 
de toestand van een verdachte met een psychotische 
problematiek in de tijd van zijn gevangenisstraf verder 
kan verslechteren, terwijl onmiddellijke gerichte 
behandeling in een tbs-kliniek beter kan helpen. 
Daarbij kan vroegtijdige en continue behandeling van 
een psychose ook een bijdrage leveren aan de 
preventie van doden door patiënten die nog niet zijn 
overgegaan tot het plegen van een delict.14 
 

Thijs H. heeft hier echter geen boodschap meer 
aan en zal zijn ingestelde hoger beroep moeten 
afwachten. Mijns inziens wacht hij slechts de bui af, 
maar misschien wordt zijn wachten toch beloond. 

 

De parafilie in de 
forensische psychiatrie 
Door: Anneloes van Boeijen 
 
Wanneer we denken aan ongewone seksuele 
voorkeuren, zoals fetisjen, gluren of gewelddadige 
seks, zijn we al gauw geneigd dit te associëren met een 
psychische stoornis. Het idee bestaat dat het een kleine 
groep betreft die niet het juiste beeld heeft bij seks. Dat 
is ook niet zo gek als we de uit het Grieks afkomstige 
term parafilie analyseren. ‘Para’ betekent naast of net 
niet, ‘filo’ betekent houden van. 15  Kortom: het 
liefhebben op een andere manier dan de gemiddelde 
persoon. Toch komen deze atypische seksuele 
interesses, als we kijken naar de commerciële markt 
voor parafiele attributen en porno, vaker voor dan 
gedacht. Ook blijkt uit onderzoek dat 27,7% van de 
mannen seksueel sterker reageert op consensuele seks 
met kinderen dan met volwassenen. 5 tot 20% van de 
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mannen geeft toe zich wel eens schuldig te hebben 
gemaakt aan seksueel agressief gedrag. 16  Deze 
voorbeelden betreffen geen stoornis, hebben geen 
crimineel karakter en zijn in die zin dus geen onderdeel 
van de forensische psychiatrie. In dit artikel zal ik 
uiteenzetten wanneer de forensische psychiatrie wel 
om te hoek komt kijken. Daarbij ga ik in op een aantal 
parafilieën, het ontstaan ervan en de behandeling.  
 
Parafiele stoornis  
Een parafilie wordt in de DSM-5 omschreven als ‘een 
intense en aanhoudende seksuele interesse die afwijkt 
van de seksuele belangstelling voor genitale stimulatie 
of het voorspel van fenotypische normale, lichamelijk 
volgroeide en instemmende menselijke partners’. Er 
wordt pas van een (parafiele) stoornis gesproken 
indien er het verschijnsel ongemak, lijden en 
bezorgdheid te weeg brengt bij de betrokkene en/of de 
omgeving. Dit zijn algemene criteria uit de zogenaamde 
DSM-5 aan de hand waarvan het bestaan van een 
eventuele psychische stoornis wordt vastgesteld. De 
‘klachten’ moeten minimaal zes maanden aanhouden 
bij de betrokkene die minimaal achttien jaar is.17 Het 
kan echter zo zijn dat de betrokkene zelf geen ongemak 
of lijdensdruk ervaart. Er kan dan alsnog een parafiele 
stoornis worden vastgesteld als de symptomen 
gepaard gaan met strafbare feiten.  

De forensische psychiatrie komt om de hoek 
kijken indien er niet langer alleen sprake is van seksuele 
interesse (zoals fantasieën), maar ook van seksueel 
handelen en een strafrechtelijk verbod wordt 
overtreden. Er wordt naar aanleiding van een zeden-
delict onderzocht of er sprake is van een parafiele 
stoornis, zodat daarna een passende behandeling 
geboden kan worden. Risicofactoren voor zeden-
delicten bij volwassen mannen zijn afwijkende seksuele 
voorkeuren, sociale en intimiteitsproblemen en een 
onevenwichtige en/of criminele levensstijl. Ook wordt 
gekeken naar cognitieve vervormingen bij seksueel 
misbruik, zoals de manier van denken. Het goedpraten 
van het gedrag komt vaak voor. 18  
 

 
16 M. Philipse, E. Bulten & H. Nijman, Reizen met mijn rechter, Deventer: Wolters Kluwer 2010. 
17 American Psychiatric Association, Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen DSM-5, Amsterdam: Boom 2014.  
18 Zorgstandaard 2018, parafiele en hyperseksuele stoornissen, https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/parafiele-en-hyperseksuele-
stoornissen/info/status.   
19 B. ten Hag, ‘Seksueel functioneren bij cliënten met seksueel grensoverschrijdend gedrag’, De Forensische Zorgspecialisten, 03/2015.  
20 S. Janssen, Obsessief-compulsief Gedrag bij Exhibitionisten: Een Onderzoek naar de Raakvlakken tussen 
OCD en Exhibitionisme (masterscriptie Tilburg), 2016.  

De parafilieën   
Bij parafilieën kan een onderscheid worden gemaakt 
tussen hands-off en hands-on parafilieën. De eerste 
categorie betreft seksueel gedrag waarbij geen fysiek 
contact plaatsvindt, maar waar slechts de fantasie 
speelt. Hieronder valt exhibitionisme (uit het niets 
laten zien van het geslachtsdeel), voyeurisme 
(bespieden van anderen die seksuele handelingen 
verrichten), scatologie (ontlasting), fetisjisme 
(levenloze objecten) en travestiet-fetisjisme (dragen 
van kleding van de andere sekse).  

Bij de hands-on parafilieën wordt de fantasie 
daadwerkelijk uitgevoerd. Het kan daarbij gaan om 
frotteurisme (het aanraken van anderen in openbare 
ruimtes), pedofilie (seks met kinderen), seksueel 
masochisme (vernederd, vastgebonden of gepijnigd 
worden), seksueel sadisme (anderen psychisch of 
lichamelijk laten lijden), zoöfilie (seks met dieren), 
coprofilie en urofilie (ontlasting en urine) of necrofilie 
(seks met lijken).19  
Exhibitionisme  
Het tonen van geslachtsdelen aan vreemden in het 
openbaar of publieke masturbatie omvat zo’n 30% van 
de zedendelicten en is daarmee één van de meest 
voorkomende seksuele afwijkingen. Het komt vooral 
voor bij mannen en gaat vaak gepaard met andere 
parafilieën en psychopathologische symptomen, zoals 
depressie en verslaving.20 Waar sommigen dit gedrag 
dwangmatig vertonen, doen anderen het vanwege de 
opwinding die de schrikreactie bij slachtoffers teweeg 
brengt of hopen zij op aandacht en toenadering. In 
beginsel is exhibitionisme niet strafbaar, maar dit zou 
wel kunnen samenvallen met schennis van de 
eerbaarheid (art. 239 Sr) en het zich naakt bevinden op 
plekken die daartoe niet bestemd zijn (art. 430a Sr).   
 
Frotteurisme  
Hierbij gaat het om seksuele opwinding door het 
aanraken van of wrijven tegen onbekenden die 
hiermee niet instemmen. Frotteuristen fantaseren dat 
zij een seksuele relatie met het slachtoffer hebben. 
Ongewenste aanraking kwalificeert als het dulden van 
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ontuchtige handelingen, beter bekend als aanranding 
(art. 246 Sr). Dit komt geregeld voor in het openbaar 
vervoer of bij concerten. Toch worden frotteuristen 
zelden gepakt, aangezien het contact kort is en de 
plaatsen druk.21  
 
Seksueel sadisme  
Waar het er bij seksueel masochisme om gaat dat de 
betrokkene zelf gepijnigd wordt, gaat het bij seksueel 
sadisme om het lichamelijk of psychisch laten lijden van 
anderen door middel van slaan, vernederen, vast-
binden et cetera. Doet de betrokkene dit met een niet-
instemmende persoon en/of ervaart hij daardoor de 
eerdergenoemde klachten, dan is er sprake van een 
stoornis. Vaak wordt de actie zorgvuldig gepland, vindt 
er anale verkrachting of penetratie met vreemde 
voorwerpen plaats en wordt het gefilmd. Het 
slachtoffer wordt vaak ernstig verwond en in sommige 
gevallen zelfs gedood (art. 300 Sr).22  
 
Verklaringen  
Over hoe een parafilie ontstaat, of het aangeboren of 
aangeleerd is, bestaan verschillende meningen. Wel 
wordt gezien dat het vaak op jonge leeftijd al ontstaat. 
Vaak in de puberteit, soms zelfs al daarvoor. De fase 
waarin het kind leert over seksualiteit, dit ervaart en 
ontdekt is dan verstoord door beperkingen of straffen 
tijdens de opvoeding, door traumatische seksuele 
ervaringen of door syndromen of handicaps.23  Maar 
ook op latere leeftijd kunnen parafiele interesses 
ontstaan of worden ontdekt. Echter, na het vijftigste 
levensjaar neemt dit wel af in intensiteit en frequentie, 
omdat het testosteron dan ook afneemt.24  
 Parafilieën komen meestal voor bij mensen 
met een gebrek aan remming en impulsbeheersing. De 
persoon beschikt dan niet over voldoende sociale 
controle of zelfbeheersing om deze impulsen tegen te 
houden. Vóór de daad wordt spanning ervaren, tijdens 
de daad lust en voldoening en na de daad vaak spijt of 
schuld.25  

 
21 J.S. Nevid, S.A. Rathus & B. Greene, Psychiatrie in de verpleegkunde, Amsterdam: Pearson Education Benelux BV 2008.  
22 P.E. Dietz, R.R. Hazelwood & J. Warren, ‘The sexually sadistic criminal and his offences’, The Bulletin of the American Academy of Psychiatry and the Law 
1990, Afl. 18, p. 163-178. 
23 D. van de Putte, ‘Parafilieën: een mannenzaak? De betekenis van de sex-ratio van parafilieën’, Tijdschrift voor Psychiatrie 1992, afl. 9, p. 603-615.  
24 R.S. Kahn & F.G. Zitman, Farmacotherapie in de psychiatrie, Maarssen: Elsevier 1999. 
25 H.J.C. van Marle, P.A.M. Mevis & M.J.F. van der Wolf, Gedragskundige rapportage in het strafrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2013.  
26 Zie noot 18. 
27 Zie noot 18.  
28 T.I. Oei & M.S. Groenhuijsen, Forensische psychiatrie en haar grensgebieden: Actualiteit, geschiedenis en toekomst, Deventer: Wolters Kluwer 2009. 
29 Zie noot 18.  

 Parafiele uitingen kunnen ten slotte ook 
ontstaan als gevolg van een verstandelijke beperking, 
dementie of als symptoom van een andere 
psychiatrische stoornis.26 
 
Behandeling 
Binnen de forensische psychiatrie is de behandeling 
van patiënten met een parafiele stoornis vooral gericht 
op het voorkomen van recidive. Hierbij wordt aandacht 
besteed aan gedrags- en agressieregulatie en ver-
mijding van risicosituaties. Daarnaast zijn belangrijke 
behandeldoelen het vermijden van gevaar of schade 
voor de patiënt of anderen en het verminderen van het 
lijden onder de parafilie. Verschillende behandel-
methodes kunnen worden toegepast: psycho-educatie, 
psychotherapie en farmacotherapie. Bij psycho-
educatie wordt aan de patiënt (en zijn familie) uit-
gelegd wat een parafiele stoornis inhoudt, wat de 
oorzaken zijn, wat de mogelijke behandelwijzen zijn en 
wat het doel hiervan is. Tijdens psychotherapie worden 
behandeldoelen geformuleerd. Hierin is opgenomen 
wat acceptabele uitingsvormen zijn en hoe symptomen 
beheerst kunnen worden. Daarnaast vindt er partner-
relatietherapie en groepstherapie plaats.27 Ten slotte 
kan farmacotherapie worden ingezet indien de andere 
behandelmethoden niet goed werken of als het risico 
op gevaar voor de omgeving hoog is. De medicatie richt 
zich vooral op het verlagen van het testosteron (ook 
wel libidoremmers) of het verhogen van serotonine 
(waardoor de stemming verbetert).28  

Tijdens de behandeling is het belangrijk dat de 
behandelaar de patiënt warm, empathisch en 
belonend bejegent. Hierbij mag duidelijk gemaakt 
worden dat grensoverschrijdend gedrag wordt 
afgekeurd, maar het is niet de bedoeling de patiënt als 
persoon te veroordelen.29 Helemaal te genezen is een 
parafilie niet, de patiënt zal er vrede mee moeten leren 
te krijgen. Hij zal moeten leren er op een goede manier 
uiting aan te geven zodat hij weer in staat zal zijn te 
functioneren in de maatschappij.    
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Het tweesporenstelsel nader 
toegelicht 
Door: Mark Mulder 

Het tweesporenstelsel is van oudsher ontstaan - mede 
- om te rechtvaardigen om een maatregel als TBS op te 
leggen.30 Een gevangenisstraf zou alleen plaats hebben 
naar de mate van schuld waarmee het delict is begaan; 
het rechtvaardigde de straf met een leedtoevoegend 
component. Schuld en straf werden gezien als 
onlosmakelijke componenten. TBS is van oudsher als 
maatregel aangewezen met als doel de beveiliging van 
de maatschappij tegen en behandeling van gevaarlijke 
delinquenten en rechtvaardigde TBS als maatregel.31  
TBS is verknocht aan (on)toerekenbaarheid. 
Opmerkelijk is dat ontoerekenbaarheid van het delict 
het enige schulduitsluitingsgrond is waarvoor een 
maatregel met een mogelijk langdurige 
vrijheidsbeneming opgelegd kan worden. 32  Kennelijk 
achten wij bij andere schulduitsluitingsgronden de 
weging dat het ‘delict nogmaals gepleegd’ in het 
algemeen gepleegd zou worden niet zo zwaar. Immers 
is het tegengaan van speciale recidive is ook van 
oudsher de rechtvaardiging voor het opleggen van TBS. 
Dit in combinatie met de noodzaak om een delinquent 
te behandelen. 33  Een belangrijk verschil tussen 
ontoerekenbaarheid wegens een psychische stoornis 
en psychische overmacht is waar de ‘overmacht’ haar 
oorsprong vindt. Bij volledige ontoerekenings-
vatbaarheid is men ontoerekenbaar, omdat van 
binnenuit een kracht is waar men geen weerstand 
tegen behoeft te bieden. Bij psychische overmacht is de 
‘kracht, drang of dwang waaraan men geen weerstand 
kon of behoefde te bieden’ van buiten komend. 
Rechtvaardigt het enkele feit dat men van binnenuit 
overmeesterd wordt door een kracht waaraan men 
geen weerstand behoefde te bieden dat een 

 
30 Het tweesporenstelsel is strikt genomen de mogelijkheid om TBS in combinatie met een gevangenisstraf op te leggen, naarmate van de schuld van de 
verdachte was de gedachte dat dit zich vertaalde in de verhouding tussen een gevangenisstraf en TBS. Er worden twee sporen bewandeld. In dit artikel 
bekijk ik echter nader de verhouding tussen TBS als maatregel en de gevangenisstraf als straf. 
31J. Bijlsma, ‘twee concepten van psychische stoornis, twee maastaven voor het bewijs ervan en twee ongelukkige wetswijzigingen’, AA 2021, 0859. 
J.W. Hummelen, R.J. Verkes & M.J.F. van der Wolf (red.), Forensische psychiatrie en de rechtspraktijk, De Tijdstroom: Amsterdam 2021. 
32 Artt. 37a j. 39 Sr. 
33 J. Bijlsma, ‘twee concepten van psychische stoornis, twee maastaven voor het bewijs ervan en twee ongelukkige wetswijzigingen’, AA 2021, 0859. 
34 HR 10-09-1957, ECLI:NL:HR:1957:2, m.nt. W.P.J. Pompe (Zwarte Ruiter). 
35 G.M. de Vries c.s., ‘AI-risicotaxatie: nieuwe kansen en risico’s voor statistische voorspellingen van recidive’, Bsb 2021/02. 
36 EHRM 9 februari 1995, 17440/90, NJ 1995/606. 

vrijheidsbenemende maatregel kan en mag worden 
opgelegd? 

In het Zwarte Ruiter-arrest is het oude 
tweesporenstelsel waarbij schuld en straf verbonden 
met elkaar zijn, losgelaten. Het beginsel dat de straf 
naarmate van de schuld wordt gerechtvaardigd, is hier 
uitdrukkelijk door de Hoge Raad niet erkent. 34 
Sindsdien heeft de TBS steeds meer een karakter 
gekregen van speciale preventie. In onze huidige risico-
samenleving lijkt dit alleen maar te zijn versterkt. Het 
belang van risicotaxatie-rapporten kan niet goed 
genoeg worden benadrukt. Een risicotaxatie is echter 
geen toekomstvoorspeller, slechts een indicator op 
basis van statistische gegevens.35 Een onaanvaardbaar 
risico lijken we niet te willen aanvaarden. Wanneer is 
sprake van een onaanvaardbaar risico? 

Een maatregel als TBS met dwangverpleging 
heeft door zijn vrijheidsbenemende karakter veel weg 
van een straf. Formeel is het een maatregel en beoogt 
het geen leed toe te voegen. Toch wordt het vaak wel 
als zodanig ervaren. Is het dan nog houdbaar een 
kunstmatig onderscheid tussen een maatregel en straf 
te maken? Verdedigbaar is dat TBS wel degelijk een 
straf is, omdat het punitieve karakter zich bevindt in de 
gevolgen van de TBS-oplegging: de vrijheidsbeneming. 

 In Welch t. het Verenigd Koninkrijk heeft het 
EHRM overwogen dat een maatregel een straf kan zijn 
als bedoeld in art. 7 EVRM.36 In art. 7 EVRM is onder 
meer het legaliteitsbeginsel opgenomen. Allereerst is 
van belang voor de vraag of een maatregel kwalificeert 
als ‘straf’ in de zin van het EVRM of een de sanctie in 
direct causaal verband staat met een veroordeling van 
een strafrechter. Verder is de kwalificatie naar 
nationaal recht van belang, alsook de aard en het doel 
van de sanctie, van het procedurele karakter van de 
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oplegging en de tenuitvoerlegging van de maatregel, 
en de zwaarte van de maatregel.37 

TBS is een gevolg van een veroordeling van een 
strafrechter. Het wordt naar nationaal recht 
gekwalificeerd als maatregel. De aard van TBS (met 
dwangverpleging) is vrijheidsbeneming. Het doel is 
behandeling, onschadelijkmaking, beveiliging van de 
maatschappij en speciale preventie. Het procedurele 
karakter verschilt niet van dat van een procedure 
waarbij een straf wordt opgelegd, de tenuitvoerlegging 
kan gemaximeerd zijn of niet. Dit is afhankelijk van de 
aard van het delict. De maatregel heeft zeer ingrijpende 
gevolgen wanneer de mogelijkheid van verlenging tot 
in de eeuwigen dagen aanwezig is. 

De aard en het doel van de sanctie heeft veel weg 
van een gevangenisstraf, alsmede de procedure die 
hiertoe leidt. De tenuitvoerlegging vindt tevens in een 
vrijheidsbeperkende omgeving plaats. De beperkingen 
hierbij kunnen gelijkwaardig zijn aan een 
vrijheidsbenemende straf en de maatregel is - mits 
dwangverpleging is bevolen - gelijkwaardig ingrijpend 
als een gevangenisstraf, naar mijn mening. Vrijheid 
beschouwen we als een van de belangrijkste rechten. 

Een rechtvaardiging van TBS kan steeds meer 
gevonden worden in de aard van het delict zelf en de 
noodzaak aan onschadelijkmaking.38 Immers lijken we 
steeds minder bereid maatschappelijke risico’s te 
aanvaarden. Het gaat er mijns inziens niet meer alleen 
om dat de ‘verhouding tussen schuld en straf’ is 
kwijtgeraakt in het Zwarte Ruiter-arrest. Naar mijn 
mening heeft het onderscheid tussen een maatregel als 
TBS en de gevangenisstraf als straf een louter 
kunstmatig-juridische betekenis gekregen.39 Bovendien 
vind ik dat het kwalificeren van (verminderde) 
(on)toerekeningsvatbaarheid als 
schulduitsluitingsgrond aan een rechtvaardigende 
betekenis heeft ingeboet. 40  Immers is schuld niet 
langer verbonden aan straf in deze Nederlands-
juridische context. In ieder geval is TBS een vreemde 

 
37 S. Meijer, ‘De invloed van de strafrechter op de bijkomende gevolgen van de straf. Pleidooi voor een meer integrale benadering tussen de 
straftoemetingsbeslissing en de bestuursrechtelijke beslissing’, DD 2017/16. 
38 Zie ook: S. Struijk, C.L. van der Vis, M.J.F. van der Wolf, ‘Verdiepend artikel, Verdieping: Recidivecijfers na forensische zorg: een juridische ‘proof of the 
pudding’, AA 2020/321. 
39 Vgl. EHRM 9 februari 1995, 17440/90, NJ 1995/606. 
40 Vgl. HR 10-09-1957, ECLI:NL:HR:1957:2, m.nt. W.P.J. Pompe (Zwarte Ruiter). 
41 F. Tijmstra, 'Krijgt Michael P., verdachte in de zaak Anne Faber, nu wel tbs?', EenVandaag 6 juni 2018. 
42 W. Smid, 'Hoe nieuwe Michael P.'s wél tbs kunnen krijgen', Het Parool 1 april 2019.   
43 'Ex-tbs'er verdacht van moord op man in Lelystad', NOS 1 mei 2019.   

eend in de bijt als het gaat om 
schulduitsluitingsgronden. Het is het enige 
schulduitsluitingsgrond dat grond geeft tot een 
vrijheidsbenemende straf. En dat geeft veel stof tot 
nadenken. 

Het antwoord op de vraag in de inleiding gaat 
mijns inziens niet om het zoeken naar een 
rechtvaardiging, maar een verklaring. De maatschappij 
wil eenmaal beschermd worden tegen gestoorde 
delinquenten die een zwaar misdrijf hebben gepleegd, 
waarbij de belangenafweging tussen het belang van de 
gestoorde delinquent en dat van de maatschappij in 
meerdere mate ten laste is gekomen van de delinquent. 

       

Tbs: een continue stroom van onrust en 
onvrede  
Door: Frédérique de Korte  
 
De samenleving en politiek waren in oktober 2017 boos 
toen bleek dat Michael P. verdacht werd van de moord 
op en verkrachting van Anne Faber. De frustratie zag 
met name op het feit dat P. in 2012 werd veroordeeld 
voor twee verkrachtingen, maar geen tbs kreeg 
opgelegd.41 Dat de dood van Anne Faber voorkomen 
had kunnen worden door het opleggen van tbs aan P., 
bleek de teneur in die tijd.42 Even later, begin 2019, 
richt de kritiek zich juist op de tbs wanneer een 
terbeschikkinggestelde en een oud-terbeschikking-
gestelde werden verdacht van de moord op een 72-
jarige man in Lelystad. 43  De samenleving wordt 
regelmatig geconfronteerd met dergelijke zaken, wat 
zorgt voor onrust en onvrede. De regels voor het 
opleggen en de uitvoering van de tbs-maatregel laten 
volgens de samenleving te wensen over. Ook 
verdachten zien deze onrust. Zij proberen tbs dan ook 
te ontlopen. Terbeschikkinggestelden klagen regel-
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matig over de lange duur van de maatregel, 
personeelstekorten en veel verloop van behandelaren 
met een trage behandeling tot gevolg en stilstand in de 
behandeling na een incident. Toch komt de tbs-maatregel 
daadwerkelijk aan de doelstellingen ervan tegemoet, dat 
blijkt uit op cijfers gebaseerde feiten van de afgelopen 
jaren. Terbeschikkinggestelden vallen drie tot vier keer 
minder in herhaling dan mensen die onbehandeld uit de 
gevangenis komen.44 Wat zijn de grote knelpunten bij de 
tbs-maatregel?   
 
De lange duur 
Het uitgangspunt van straffen naar de mate van schuld 
geldt niet ten aanzien van de terbeschikkingstelling. Het 
gaat immers om een maatregel.45  Tbs wordt opgelegd 
voor een periode van twee jaar en kan daarna telkens met 
twee jaar worden verlengd. Artikel 38e lid 1 Sr stelt dat de 
totale duur van tbs de periode van vier jaar niet te boven 
gaat. Er wordt echter in datzelfde lid een uitzondering 
gemaakt op die regel: “tenzij de terbeschikkingstelling is 
opgelegd ter zake van een misdrijf dat gericht is tegen of 
gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het 
lichaam van een of meer personen.” Dit maakt dat aan tbs 
met dwangverpleging in geval van een geweldsmisdrijf 
geen plafond is gesteld. In theorie kan de tbs levenslang 
duren. De bescherming van de maatschappij weegt hier 
zwaarder dan het belang van de individuele 
terbeschikking-gestelde. Dit zorgt er in de praktijk voor 
dat verdachten regelmatig bang zijn voor de oplegging 
van tbs, wat resulteert in de weigerende observandi. Ook 
in de zaak tegen P. was hier sprake van. Hij weigerde mee 
te werken aan onderzoek, waardoor het lastig werd om 
een juist psychiatrisch diagnose te kunnen stellen.  
 

Wat is de problematiek van de weigerende 
observandi? Voor de oplegging van de tbs-maatregel is 
vereist dat er sprake is van een zogenaamd indexdelict. 
Dit houdt in dat er een gevaar bestaat voor de 
samenleving en dat ten tijde van het plegen van het delict 
een stoornis bestond bij de verdachte.46 Om te kunnen 
beoordelen of aan dit stoornisvereiste is voldaan, wordt 
een pro Justitia-onderzoek ingesteld naar de psychische 

 
44 J.A.W. Knoester & J. Boksem, 'Zorgen rondom het strafrecht: TBS'’, boom strafblad 2020/5, p. 241-250. 
45 Bij de vraag of tbs moet worden opgelegd wordt in de praktijk de zwaarte van de maatregel wel meegewogen door de rechter. Zie bijvoorbeeld Hof 
Arnhem-Leeuwarden 12 december 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:10933. 
46 Artikel 37a lid 1 Sr. 
47 Zie artikel 37a lid 3 Sr 
48 M.H. Nagtegaal, Weigerende observandi op een speciale afdeling in het Pieter Baan Centrum; planevaluatie en bevindingen over het eerste halfjaar, Den 
Haag: WODC 2018, p. 8.  
49 Zie hiervoor art. 37a lid 5 Sr & EHRM Constancia/Nederland.  

gesteldheid van de verdachte. De rechter dient op basis 
van dit onderzoek een deskundigenadvies te 
overleggen.47 Dit uitgangspunt geldt echter niet wanneer 
de verdachte weigert medewerking te verlenen aan het 
gedragsonderzoek. Een reden voor verdachten om 
medewerking te weigeren kan worden gevonden in de 
angst om voor onbepaalde duur tbs met dwangverpleging 
opgelegd te krijgen. Daarnaast worden verdachte soms 
door hun advocaat geadviseerd medewerking aan het 
onderzoek te weigeren. 48  

Indien er geen adequate rapportages opgesteld 
kunnen worden door deskundigen vanwege de weigering, 
zal de rechter zelf andere informatie moeten aanwenden 
om een eventuele stoornis te beoordelen. Hij is in dat 
geval aangewezen op overige adviezen en eventuele 
oudere rapportages over de persoonlijkheid van de 
verdachten.49  Dit maakt dat de weigeraarsproblematiek 
bijzonder interdisciplinair van aard is. Zowel de expertise 
van een jurist als die van een gedragskundige is vereist om 
vast te stellen of aan het stoornisvereiste is voldaan. Er 
bestaan al mogelijk-heden voor de rechter om toch tbs op 
te leggen in het geval van een weigerende observandus, 
maar indien te weinig gegevens voorhanden zijn en er 
sprake is van een misdrijf dat gericht is tegen of gevaar 
veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam, 
kan gebruikt worden gemaakt van de Regeling 
Weigerende Observandi, opgenomen in art. 37a lid 6-9 Sr. 
Het doel van deze regeling is voorkomen dat verdachten 
doelbewust tbs-oplegging ontlopen. 

De officier van justitie kan op grond van art. 37a 
lid 6 Sr aan de multidisciplinaire adviescommissie 
gegevensverstrekking weigerende observandi verzoeken 
om gezondheidsgegevens over de verdachte op te vragen 
bij medische instellingen waar de verdachte in het 
verleden een behandeling heeft ondergaan. Medische 
behandelaars zijn vervolgens verplicht het 
behandeldossier over te dragen aan de commissie. Het 
medisch beroepsgeheim wordt hiermee doorbroken. 
Indien de penitentiaire kamer van het gerechtshof 
Arnhem-Leeuwarden vervolgens de benodigde 
toestemming verleent, kunnen de persoonsgegevens van 
betrokkene in een gedrags-rapportage worden 
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opgenomen. Het karakter van deze procedure is erg 
ingrijpend; zowel het recht op privacy van de verdachte 
als het medisch beroepsgeheim van de behandelaar 
wordt aangetast. Daarnaast speelt het probleem van 
vernietigde gegevens. Zodra bekend wordt dat 
voornoemde gegevens opgevraagd zullen worden, heeft 
de verdachte de mogelijkheid zijn gegevens te laten 
verwijderen. Door de lange duur van de procedure zal in 
veel gevallen geen inzicht meer zijn in de gegevens van 
verdachte.  

 
Combinatie gevangenisstraf en tbs 
Tegenwoordig leggen rechters in toenemende mate lange 
gevangenisstraffen op in combinatie met tbs. 50  Hier 
kunnen grote vraagtekens bij geplaatst worden. Indien de 
rechter vaststelt dat iemand lijdt aan een stoornis en 
daarom oordeelt dat een tbs-behandeling noodzakelijk is, 
kan de vraag worden gesteld waarom die behandeling pas 
van start gaat na een (lange) gevangenisstraf. Enerzijds 
wordt benadrukt dat de betrokkene een effectieve 
behandeling zou moeten krijgen, maar anderzijds wordt 
een straf opgelegd die de kans van slagen van die 
behandeling bemoeilijkt en misschien wel onmogelijk 
maakt.51 Gedrags-deskundigen zijn van oordeel dat uitstel 
van behandeling geen positief effect heeft op het 
psychiatrisch ziektebeeld van terbeschikkinggestelde. 52 
Vanuit het doel dat met het opleggen van een straf of een 
behandeling is gediend, zou het voor de hand liggender 
zijn wanneer de rechter in voorkomende gevallen een 
duidelijke keuze zou maken tussen langdurig straffen en 
behandelen. Bij de nadruk op vergelding past het 
opleggen van een forse gevangenisstraf, maar wanneer 
het gaat om speciale preventie zou voor tbs gekozen 
moeten worden. Beide strafdoelen gaan in de praktijk niet 
samen. Tegen het opleggen van een betrekkelijk kortere 
gevangenisstraf in combinatie met tbs bestaat minder 
bezwaar vanwege de verkleinde kans op detentieschade 
door het lange verblijf in een inrichting zonder adequate 
behandeling.53  
 
 
 

 
50 J.A.W. Knoester & J. Boksem, 'Zorgen rondom het strafrecht: TBS'’, boom strafblad 2020/5, p. 241-250. 
51 Advies langdurig in de tbs, Den Haag: RSJ 2020.  
52 Rapportage Taskforce behandelduur tbs 22 december 2014: vgn.nl/documenten/rapportage-tbs 
53 J.A.W. Knoester & J. Boksem, 'Zorgen rondom het strafrecht: TBS'’, boom strafblad 2020/5, p. 241-250. 
54 Art. 15 verlofregeling jo. Art. 53 lid 2 onder 1 en 2 & art. 57 lid 4 onder 1 en 2 reglement verpleging terbeschikkinggestelden  
55 Hiervan kan worden afgeweken indien een sepot, een transactie, strafbeschikking of vrijspraak is gevolgd en die beslissing onherroepelijk is geworden.  
56 Advies langdurig in de tbs, Den Haag: RSJ 2020.  

 

Stilstand na incident 
Het verlof tijdens de tbs-maatregel heeft een belangrijke 
functie, namelijk het geleidelijk terugkeren in de 
samenleving. Een verlofmachtiging vervalt zodra een 
terbeschikkinggestelde vierentwintig uur ongeoorloofd 
afwezig is of als het OM meldt dat de 
terbeschikkinggestelde verdachte is van een strafbaar feit 
waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten.54 Naast de 
intrekking van de verlofmachtiging, wordt ook in het jaar 
daarna geen nieuwe verlofmachtiging verleend. 55  Dit 
levert problemen op als de kliniek binnen het jaar dat 
geen verlof mag worden verleend het incident met de 
terbeschikkinggestelde heeft geanalyseerd, en indien 
nodig het risicomanagement daarop werd aangepast, 
waarna men tot de conclusie is gekomen dat het 
behandeltechnisch van belang is dat het verlof eerder dan 
dat jaar (al dan niet in aangepaste vorm) weer wordt 
opgestart. Dit levert ook ernstige problemen op in de 
doorstroom van het behandeltraject. Deze wetgeving is 
het gevolg geweest van incidenten, waarbij een politieke 
drang ontstond te laten zien dat er werd opgetreden. 
Behandelaren en terbeschikkinggestelden ervaren deze 
regelgeving regelmatig als onnodig en belemmerend in de 
behandeling. Dit is een voorbeeld van debatten in de 
Tweede Kamer, met tot gevolg regelgeving die het grotere 
geheel kunnen schaden.56  
 
Als het gaat om de tbs-maatregel is er veel ruimte voor 
verbetering. Onrust in de samenleving zorgt voor 
politieke drang om op te treden, wat in enkele gevallen 
een negatieve uitwerking kan hebben op de tenuit-
voerlegging. Maar, ondanks dat tbs te wensen over laat 
als het gaat om de lange duur, met tot gevolg de 
weigerende observandi, de combinatie van de gevangnis-
straf en de tbs-maatregel en de stilstand in de 
behandeling door de verlofregeling, komt de maatregel 
tegemoet aan zijn doelstelling.  
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PUZZEL & WIN 
 

Vul onderstaande puzzel juist in en maak kans op een N.C.S.V. Dr. Nico Muller-verrassingspakket!  Je 
hebt tot 28 februari om een foto of screenshot te sturen naar info@drnicomuller.nl. Op 4 maart wordt 
de winnaar bekend gemaakt.  

Veel puzzel plezier! 

 

In de filippinepuzzel is het de bedoeling woorden in te vullen aan de hand van gegeven, al dan niet 
cryptische, omschrijvingen. Spaties tellen niet mee in het aantal letters. Schrijf die woorden dus aan 
elkaar.  

OMSCHRIJVINGEN:

 

 


