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Zijn tbs’ers te genezen
in overvolle klinieken?
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Iedereen lijkt geobsedeerd te zijn door
leeftijd, of beter leeftijdloos zijn. En
waarom?

Forever young

W

at zijn ’we’ toch obsessed met leeftijd. Alle
emancipatie- en bodypositivity-bewegingen
ten spijt. Vroegah dienden we zo lang mogelijk ’jong’ te blijven - of althans te lijken. En nu
moeten we al een tijdje ’ageless’ zijn. Ik heb dat altijd
al een raar iets gevonden. Ook toen ik werkte voor
een glossy magazine, dat op ’leeftijdsloze vrouwen’
was gericht. Wie daarmee bedoeld werden? Vrouwen
die de veertig, vijftig waren gepasseerd en ’desondanks’ volop in het leven stonden. Een gladde huid
hoorde daar natuurlijk bij. Anno nu wemelt het in de
cosmetische industrie van de merken en marketeers
die ons ’ageless beauty’ beloven. Leeftijdsloos of levenloos, dat is maar de vraag. Wat deze mooimakers in
feite propageren is een huid dat van elk spoortje
leven is ontdaan. Een gezicht waaraan het eigene
ontbreekt. Want juist die plooitjes en lijntjes geven je
karakter, maken ons wie we zijn. Ze laten zien dat we
hebben gelachen en gehuild, gezorgd en gefeest,
geleefd en overleefd, wellicht. Dat is niet iets dat
weggepoetst hoeft te worden. Toch blijven we gefocust op die vouwtjes en plooitjes, mede dankzij het
vrouwbeeld dat wordt gepropageerd door mode,
marketing en (sociale) media. Dat stemt best treurig.
Een glad vel is immers geen garantie voor mooier of
beter en al helemaal niet voor een rimpelloos bestaan.
Kijk maar naar die poezelige pubers, die steeds vaker
aan de botox en fillers gaan. Beauty, wat dat dan ook
precies mag zijn, is sowieso overrated. Happy&healthy, dat is waar het om draait. Daarom gratis en voor
niks mijn drie ultieme wellbeing-tips. Los van goed
slapen, eten en bewegen en zo (en laten we eerlijk
zijn, een cremmetje/make-upje helpt natuurlijk ook):
1. Laat je inspireren door mensen die anders zijn dan
jij. Dat verruimt je blik en verrijkt je leven. 2. Wees
liever voor jezelf en voor anderen: zeg vaker tegen je
spiegelbeeld: ’Wat zie je er goed uuuiiiit.’ En 3: Zoek
een (nieuwe) hobby of passie. Puur voor jezelf. Iets
waar je echt warm voor loopt. Dan gaan je ogen vanzelf stralen. En juist die sparkle, lieve mensen, maakt
je forever young.

interview Advocaten bezorgd over volle tbs-klinieken

’Begin eerder
met betere
behandeling’
Moordenaars, verkrachters, overvallers, pedofielen en andere gewelddadige veroordeelden: ze behoren tot de vaste klantenkring van Jan-Jesse
Lieftink (42) en Abdel Ytsma (55) van Bureau TBS Advocaten in Huizen
en Haarlem, experts in tbs-zaken. ’Er wordt met tbs’ers geleurd. Daar
worden ze niet beter van.’

O

f ze ooit bang zijn? ,,Nee,
eigenlijk nooit. Zij zien ons als
hun professionele vriend, zijn
afhankelijk van onze hulp. Je
bijt niet in de hand van iemand die je moet voeden”, stelt Ytsma.
Hij en Lieftink nemen overigens niet alle
cliënten die zich melden aan, ze zijn kieskeurig. „Screening doen we meestal ook een
beetje op instinct, we zijn zorgvuldig. We
doen bijvoorbeeld geen liquidatiezaken,
omdat dat eerder zware criminelen betreft.
De allereerste vraag die we vaak stellen is:
welke advocaat heb je nu? Als dat een goede
collega is, raden we iemand vooral aan daar
te blijven”, vertelt Lieftink.
„We worden soms gebeld door mensen die
in twee jaar al tien tot vijftien advocaten
hebben versleten. Zo iemand spreken we
meestal vermanend toe, dat als-ie zo doorgaat de dwangverpleging nooit ten einde
komt”, zegt Ytsma.
„We worden ook wel eens benaderd door
tbs’ers die vragen of wij ze morgen vrij kunnen krijgen. Nou, wij zijn geen Harry Potter
of Tita Tovenaar, die met hun toverstokje
zwaaien en iemand zomaar uit een kliniek
halen. Dan bedanken we beleefd, want we
zijn geen loopjongens.”
„Het beeld bestaat dat tbs’ers allemaal
’Hannibal Lecters’ zijn, personen die acuut
gevaarlijk kunnen zijn. Dat is onterecht”,
aldus Lieftink. „In de praktijk blijken het
doorgaans mensen zoals jij en ik, van vlees
en bloed, die op een bepaald moment in hun
leven een verkeerde afslag hebben genomen
of een gigantisch heftige fout hebben gemaakt. Het zijn niet alleen moordenaars en
verkrachters, ook veelplegers of stalkers. Er
moet wel een behoorlijke stoornis zijn vastgesteld, je krijgt niet zomaar tbs.”
„Vaak spelen negatieve persoonlijke ervaringen, zoals een erbarmelijke jeugd, verwaarlozing, seksueel misbruik, andere trauma’s, stress, schulden, zwaar alcohol- of
drugsgebruik, psychoses, een verstandelijke
beperking een rol voordat zij tot hun daad of
daden komen”, vult zijn compagnon Ytsma
aan.

Schizofreen
„De rode draad is dat hun levensloop niet zo
florissant is, er vaak flink wat aan de hand is
geweest. Ze verbleven bijvoorbeeld in jeugdinstellingen, zijn onder toezicht gesteld
geweest, hebben een strafblad opgebouwd.
Zo heeft een overvaller, die eens op een hoffelijke manier zijn mes toonde aan een caissière en alleen tegen haar zei ’ik heb niet zo
goed nieuws voor je’ ook tbs gehad. Die
jongen had vaker met dit bijltje gehakt en
een strafblad waar de Winkler Prins Encyclo-

•
i

Prijskaartje

Aan gedwongen
bescherming van de
samenleving hangt een
prijskaartje. De kosten
voor opvang en
behandeling van een
tbs’er liggen op 615 euro
per dag of 224.475 euro
per jaar. Een
tbs-behandeling duurt
gemiddeld zes tot acht
jaar, dus kost tussen de
ruim 1,3 en bijna 1,8
miljoen euro per tbs’er.
Ter vergelijking: een
gedetineerde in een
penitentiaire inrichting
kost 315 euro per dag.

pedie niks bij was. Dat kan
dus ook.”
„Anderen zijn ziek, schizofreen, hebben autisme en
moeten echt geholpen worden. Zijn de randvoorwaarden oké, dan hoeft zo iemand niet per se levensgevaarlijk te zijn”, meent Ytsma.
„Stoornissen blijven meestal bestaan, deze mensen zijn
lang niet altijd te ’genezen’.
Waar het om gaat, is of je
hun gedrag beter beheersbaar kunt maken. Je ze zodanig kunt behandelen of in
een omgeving inkapselen,
dat de kans op nieuwe delicten minimaal wordt.”
De advocaten, gespecialiseerd in tbs-zaken, hebben
zo’n 150 cliënten die terbeschikkingstelling met
dwangverpleging of tbs
onder voorwaarden hebben
gekregen of aan wie het
dreigt te worden opgelegd.
Dat is zo’n tien procent van
alle tbs’ers die Nederland
telt.
„Dat wij ons hierop zijn
gaan toeleggen, is puur
toeval”, aldus Lieftink. „Je

raakt een keer bij zo’n dossier betrokken, en nog eens
en nog eens. Dat vind je
interessant, daar verdiep je
je in. Voordat je het weet
bellen collega’s je voor advies
en wordt mond-tot-mondreclame in gevangenissen en
klinieken gemaakt. Zo is het
balletje gaan rollen.”
Hoewel het duo best hoog
opgeeft van het Nederlandse
tbs-stelsel, dat is gericht op
zowel beveiliging van de
maatschappij als behandeling van plegers en hun
terugkeer in de samenleving, maken zij zich ook
zorgen.
Bijvoorbeeld over de toenemende mate waarin rechters
verdachten tot terbeschikkingstelling met dwangverpleging veroordelen. Over de
oplopende wachttijden voordat er plek in een kliniek vrij
is. Over de getraindheid en
beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerde
medewerkers, de vele personeelswisselingen. Over het
groeiend aantal tbs’ers dat al
lang, soms meer dan twintig
jaar, opgesloten zit.

Delictgevaar
„Wanneer iemand tbs krijgt,
wordt in de regel om de
twee jaar beoordeeld of dat
moet worden verlengd.
Daarbij kijkt de rechter of
nog altijd sprake is van een
stoornis en delictgevaar. Is
het antwoord op beide vragen ja, dan wordt de tbs
sowieso verlengd. Maar de
wachttijden en diagnosestelling, onderzoek en testen
wat er precies mankeert,
duurt na opname tegenwoordig zo lang, dat nauwelijks een start met de behandeling is gemaakt”, weet
Ytsma uit ervaring.
„Tbs-gestelden hebben wat
therapie gevolgd, muziek en
drama gehad, ’doe eens een
frikandel na’, terwijl ze eigenlijk helemaal opnieuw
moeten worden opgevoed.
Doordat het steeds drukker
wordt, de door- en uitstroom
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Klinieken

Nederland telt in totaal
elf tbs-klinieken, twee
rijksinrichtingen en
negen particuliere
instellingen. Dat zijn: FPC
De Oostvaarderskliniek
in Almere, CTP Veldzicht
in Balkbrug (beide
rijksinrichtingen), FPC De
Kijvelanden (Portugaal),
FPC De Rooyse Wissel
(Oostrum), FPC Dr. S. van
Mesdag (Groningen), FPC
Pompestichting
(Nijmegen), FPC Van der
Hoeven Kliniek (Utrecht),
FPK Inforsa (Amsterdam),
FPK GGZ Drenthe
(Assen), FPK De
Beuken/OBC ’t Wold
(Boschoord) plus FPK De
Woenselse Poort
(Eindhoven).
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Weinig vrouwen

Abdel Ytsma (links) en Jan-Jesse Lieftink van Bureau TBS Advocaten.

Het slaat
nergens op
om iemand
die
professionele
hulp nodig
heeft eerst op
te sluiten,
eigenlijk is
dat heel
inhumaan
haperen, loopt de boel soms
meteen spaak. Daardoor
raken sommigen de motivatie kwijt en weigeren mee te
werken.”
Om hun zorgen te delen en
serieus onder de aandacht te
brengen, hebben Ytsma en
Lieftink samen met een
groep andere collega’s in
2017 de ’Vereniging van
Tbs-advocaten’ opgericht.
Onder die vlag worden lezingen en cursussen verzorgd, wordt kennis uitgewisseld en bijgespijkerd,
ontwikkelingen op het gebied van de rechtspraak en
forensische zorg bijgehouden en regelmatig een statement richting politiek Den

Haag geuit.
Lieftink en Ytsma pleiten
onder meer voor kortere,
intensievere behandelingen
in een tbs-kliniek en een
einddatum aan tbs met
dwangverpleging, zodat
perspectief op vrijlating
bestaat. Ook bij moord of
doodslag zou in hun ogen zo
gauw mogelijk aan de tbsbehandeling moeten worden
begonnen, hooguit nadat
een derde van de gevangenisstraf is uitgezeten. Nu is
dat na twee derde van de
straf.

Vergelding
„Het element van vergelding
speelt altijd mee, maar mensen die een stoornis hebben,
moeten zo snel mogelijk
naar een kliniek. Het slaat
nergens op om iemand die
professionele hulp nodig
heeft eerst op te sluiten,
eigenlijk is dat heel inhumaan”, vindt Lieftink.
„Neem Michel B., een
tbs’er die tijdens zijn proefverlof een ex-tbs’er om het
leven heeft gebracht. Hij
heeft voor die moord achttien jaar en tbs met dwangverpleging gekregen, maar
moet nu eerst minimaal
twaalf jaar zitten, voordat
hij op zijn vroegst aan zijn
traject kan beginnen.”
„In Duitsland doen ze het
precies andersom: wordt je
eerst opgenomen en krijg je
daarna een vrijheidsstraf”
zegt hij. „Wetenschappers
over de hele wereld zijn het
erover eens dat je het beste
zo snel mogelijk kunt star-

ten met behandelen. Dat dat
in gevangenissen al gebeurt,
is regelrechte lulkoek.”
In een tbs-kliniek is het
volgens Ytsma ook bepaald
geen pretje. „Je leeft op een
groep, maar wordt ’s avonds
op je kamer opgesloten, van
je vrijheid beroofd. Sommige
tbs’ers zitten liever in de
gevangenis, daar wordt niet
zo door psychologen en
psychiaters aan je getrokken.
En verlof, begeleid of niet, is
veel moeilijker te krijgen.
Daar gaat een heel proces
aan vooraf: met delictanalyse, diagnostiek, risicotaxatie,
ze willen eerst alles over de
dader opnieuw weten, doen
dunnetjes over wat ze eerder
al in kaart hebben gebracht.”
Uit door deze krant opgevraagde cijfers van het Ministerie van Veiligheid en
Justitie blijkt dat 285 tbs’ers
al langer dan vijftien jaar in
behandeling zijn en 143 zelfs
al meer dan twintig jaar.

Gestoord
„Daar zitten totaalweigeraars tussen en gevaarlijke
figuren die zo zwaar gestoord zijn, dat ze echt niet
te helpen blijken. Er bestaan
ook voorbeelden van heel
schrijnende gevallen. Vergeet
niet dat die jongens, het zijn
vaak mannen, al heel wat
tegenslagen hebben meegemaakt”, vertelt Ytsma.
„Soms komt er een kink in
de kabel, vallen ze terug en
gaat het bergafwaarts met
ze. Dan is het verdraaid
moeilijk om weer gemotiveerd te raken en opnieuw
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Deze
mensen zijn
lang niet
altijd te
’genezen’.
Waar het om
gaat, is of je
hun gedrag
beter
beheersbaar
kunt maken
de stijgende lijn te pakken te
krijgen.”
Het komt voor dat alle
wegen zijn bewandeld, behandelingen niet aanslaan,
een tbs’er voorgeschreven
medicatie en onderzoeken
weigert en de kliniek daarom de handdoek in de ring
gooit.
„Zo iemand gaat naar de
longstay, een LFPZ-afdeling
(langdurige forensische
psychiatrische zorg, red.). En
voor de hele ernstige gevallen, die buitengewoon agressief worden en in de kliniek
niet te handhaven zijn, bestaat er een soort EBI voor
tbs’ers”, aldus Lieftink. „Die
zit in Vught, bij de echte EBI

(extra beveiligde inrichting,
red.) waar ook Willem Holleeder gevangen zit.”
Omdat deze langdurige
terbeschikkinggestelden
vrijwel blijvend een plek
innemen, stagneert de doorstroming. Vandaar dat sinds
enkele jaren voor zulke
vastgelopen behandeltrajecten de zogeheten ’zorgconferentie’ in het leven is geroepen.
„Dan komen alle betrokken partijen, cliënt, kliniek,
behandelcoördinator, advocaat, andere partners, bijeen
om te bespreken of en op
welke manier vastgelopen
dossiers vlot kunnen worden
getrokken, hoe uit de impasse kan worden geraakt. Dat
is best effectief. Probleem is
dat justitie die bijeenkomsten op touw zet en degenen
die dat doen er tot hun woede geen extra mensen bij
krijgen. Kortom, er wordt
niet serieus in geïnvesteerd.”

Anne Faber
Het advocatenduo heeft
bovendien het gevoel dat
sinds de moord op de
Utrechtse studente Anne
Faber (25) eind september
2017 (dader is veroordeeld
wegens gekwalificeerde
doodslag, red.) sneller tbs
wordt opgelegd. „Waarom
rechters dat doen? Geen
idee. De roep van het volk?
Misschien zijn ze bang voor

Lees verder op de
volgende pagina

De meeste tbs-patiënten
zijn van het mannelijk
geslacht: 90 procent. De
weinige vrouwen in een
kliniek zijn veelal
kinddoders,
brandstichters, stalkers
of bedreigers. Zeven op
de tien tbs’ers zijn
geboren in Nederland,
blijkt uit onderzoek naar
algemene kenmerken. De
gemiddelde leeftijd is 44
jaar: negen op de tien
zijn tussen de 30 en 60
jaar. De meeste
tbs-gestelden hebben
een
persoonlijkheidsstoornis
en/of psychotische
stoornis, velen ook een
verslavingsprobleem of
verstandelijke beperking.
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In de fout

Van alle tbs’ers in
Nederland zijn er vorig
jaar 366 in de fout
gegaan. In totaal 197
maal zijn incidenten
binnen de kliniek
gemeld, waarvan 27 keer
sprake was van geweld
tegen personeel. 105 keer
is aangifte gedaan van
een (vermeend) strafbaar
feit. 32 maal hebben
tbs-gestelden, al dan niet
tijdens hun verlof,
geprobeerd te
ontsnappen of zich te
onttrekken aan het
toezicht. Ook is 32 keer
sprake geweest van
zogeheten contrabande:
dit betekent dat
ongeoorloofd geld,
mobiele telefoons, drugs,
een steek- of vuurwapen
bij een tbs’er in een
kliniek is aangetroffen.
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Eenzaamheid is juist een
van de grootste
recidivefactoren, het
vergroot de kans dat een
ex-tbs’er in oud gedrag
vervalt

Jan-Jesse Lieftink: ,,Personeel in tbs-klinieken loopt op eieren.’’

Vervolg van vorige
pagina
hun reputatie?”, stelt Ytsma.
„Rechters moeten veel minder hun oren laten hangen
naar de roep uit de samenleving om harder te straffen.
Daar wordt de samenleving
niet per definitie veiliger
van.”
Aan de samenwerking
tussen tbs-klinieken, de

reclassering, gemeenten en
andere betrokken zorgpartners kan eveneens het nodige worden verbeterd, betogen de compagnons. „Wij
merken dat cliënten regelmatig niet op de allerbeste
plek terecht komen, er vanwege schaarste aan bedden
en personeel met ze wordt
’geleurd’. Uiteindelijk komen ze bij keuze twee of een
nog mindere optie uit”,
vertelt Ytsma.
„Dat zo iemand niet aardt,
zijn draai niet kan vinden en
de behandeling niet goed
verloopt, is toch volkomen
logisch? Dat gaat mis, ze
krijgen ruzie of erger en
worden overgeplaatst. Dan
begint het circus van ’over
de schutting flikkeren’ opnieuw. Hetzelfde gebeurt bij
overdracht door een tbskliniek naar bijvoorbeeld
een project voor beschermd
wonen. De juiste vervolgplek
wordt niet direct gevonden,
dus wordt gekozen voor
second best. Dan kun je op je

klompen aanvoelen dat het
vroeg of laat verkeerd gaat.
Het is schokkend dat van die
ervaringen niet wordt geleerd.”
„Gemeenten zijn nauwelijks bereid tbs’ers op te
nemen en een woning te
bieden”, vult Lieftink aan.
„Mannen met een pedofiele
stoornis? Die komen er vaak
niet in. Een cliënt van ons,
die uitbehandeld is en klaar
om de stap naar buiten te
zetten, zit al bijna drie jaar
op een huis te wachten. Is er
eindelijk een gemeente die
hem wil huisvesten, wordt
hem een woning tegenover
een speeltuin aangeboden.
Dat is de kat op het spek
binden, bij uitstek een voorbeeld dat er tussen kliniek
en gemeente slecht is gecommuniceerd. Vermoedelijk is
alleen gemeld dat het om
een ex-tbs’er gaat. Nu schiet
de wijk in de stress, omdat
ze bang zijn dat deze pedofiel verschrikkelijke misdrijven gaat plegen. Terwijl je

zo iemand uit de buurt van
kinderen, met het juiste
risicomanagement, prima
ergens een nieuw leven kan
laten opbouwen. Metsel een
sociaal netwerk om hem
heen dat nauwlettend een
oogje in het zeil houdt en
alle seinen op rood zet als
het dreigt mis te gaan. Werk
desnoods met een elektronische enkelband.”
„Een gemeenschap kan een
ex-tbs’er beter steunen en
opnemen, in plaats van
afvallen en uitkotsen”, vindt
Lieftink. „Vaak wordt zo
iemand volledig aan zijn lot
overgelaten, komt niet aan
de bak, omdat geen werkgever hem wil hebben, niemand een praatje aanknoopt
of een band wil opbouwen.
Terwijl diegene vaak jarenlang aan een betere versie
van zichzelf heeft gewerkt.
Sociale controle, bijvoorbeeld via een buddysysteem,
waarbij iemand aan deze
persoon wordt gekoppeld, is
altijd beter. Want eenzaamheid is juist een van de
grootste recidivefactoren:
het vergroot de kans dat een
ex-tbs’er in oud gedrag
vervalt. Wanneer zij zich
achtergesteld voelen, bewandelen ze sneller het oude
pad. Daar zit niemand op te
wachten.”

Angstcultuur
De advocaten willen benadrukken dat medewerkers in
tbs-klinieken hun stinkende
best doen en echt wel ’voortreffelijk werk’ leveren. „Het
kan allemaal alleen wel een
stuk effectiever, sneller. Maar
personeel loopt op eieren”,
aldus Lieftink. „Dat komt
omdat klinieken aan de lijn
liggen van het Ministerie
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Record

Bureau TBS Advocaten
staat meerdere cliënten
bij, die al langdurig een
tbs-behandeling
ondergaan. Trajecten van
vijftien jaar of langer
blijken beslist geen
uitzondering. Zo is in 1991
een man uit Haarlem
ontslagen van
rechtsvervolging (hij
heeft geen straf
gekregen, omdat hij
ontoerekeningsvatbaar is
verklaard) en is hem tbs
met dwangverpleging
opgelegd wegens
verkrachting en
doodslag. Omdat de man
zwaar verstandelijk
beperkt is en weinig
begrijpt, slaan
behandelingen niet aan.
„Hij is al op verschillende
plekken ondergebracht
geweest, maakt geen
stappen, informatie
beklijft moeilijk”, vertelt
Abdel Ytsma. „Hij zit nu
dertig jaar in het
tbs-traject. Of dat een
record in Nederland is?
Dat weet ik niet, maar
het is wel heel erg lang.
En ik verwacht eerlijk
gezegd niet dat hij hier
ooit uit komt. In feite
heeft hij levenslang.”
van Justitie en Veiligheid en
ze nauwelijks handelingsvrijheid hebben.”
Hij doelt op het feit dat als
er ergens in een tbs-kliniek
een ernstig incident plaatsvindt of een tbs’er op verlof

reacties Nabestaanden denken graag mee over tbs. Hoogleraar: tbs heeft imagoprobleem

’Lijkt erop dat mensen lijper
Nabestaanden denken graag mee over
tbs. Het systeem kampt met een slecht
imago, ziet hoogleraar Van der Wolf.
„Als leek zeg ik: de mensen
worden steeds lijper. Net
terug van vakantie lees ik in
de krant dat een man voor
de tram is geduwd. Denk
ook aan jongeren die met
een mes over straat lopen.
Bij ons in Hoogkarspel kreeg
vorige maand een jongen
een mes door zijn schedel”,
zegt voorzitter Jack Keijzer
van de Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers
(FNG).
Hij wil maar zeggen: dat
meer daders tbs krijgen
opgelegd, heeft een reden.
„Het zijn niet mensen zoals
jij en ik die dat bepalen.
Rechters baseren zich op
conclusies van psychiaters en
psychologen en zeggen dan:
’u hebt een stoornis, u moet

worden behandeld’.”
Om de druk op de tbsklinieken te verlichten, is
het volgens Keijzer eerst en
vooral zaak dat er meer
goed personeel komt. „Wij
roepen al jaren dat er meer
geld moet komen voor
tbs-personeel. Een risicotoeslag is echt niet overdreven,
als je hoort hoe het daar
gaat. Een vriend van me
werkt in een tbs-kliniek. Hij
krijgt regelmatig lepels en
messen naar zich toegeworpen, meestal mis gelukkig.”
Grootste pijnpunt voor
nabestaanden is het verlof
van de dader. Keijzer: „Natuurlijk gaat het meestal
goed, maar soms niet. Wij
pleiten ervoor dat een tbs’er
pas op verlof mag als alles

en iedereen die met zo iemand te maken heeft daar
achter staat. Alleen bij een
unaniem positief advies mag
de directeur groen licht
geven. Honderd procent
zekerheid dat het niet misgaat is utopisch, maar het
wordt volgens ons zeker
veiliger op deze manier.”

Spreekrecht
Door inzet van de FNG en
onder meer Slachtofferhulp
Nederland krijgen slachtoffers en nabestaanden binnenkort spreekrecht bij
rechtszittingen over verlenging van het verblijf van een
dader in de tbs-kliniek.
„Voor degene die dit treft, is
het vaak heel belangrijk dat
hij zijn zegje kan doen. Niet
over de medische kant van
de zaak, wel over bijvoorbeeld verlof en toekomstige
woonplek van een dader.”
Ook is nu spreekrecht voor
de stieffamilie wettelijk

geregeld. „Het moet wel
redelijk blijven. Als iemand
écht doorslaat, hamert de
rechter af.” Reacties variëren.
„De een vergeeft, een ander
zegt ook na vele jaren nog:
’tegen de muur. Geef me een
mitrailleur en ik knal hem
af.’ Dit zijn wel de uitersten.”
Keijzer vindt het pleidooi
van tbs-advocaten voor het
zo snel mogelijk starten met
de behandeling zinnig. „Het
lastige is alleen dat wordt
toegewerkt naar vrijheid,
een dagje, weekendje, halve
week, hele week. Het doel is
terugkeer in de samenleving. Hoe doe je dat als dan
bij het einde van de behandeling wordt gezegd: ’je
bent genezen, maar nu moet
je nog je gevangenisstraf van
twintig jaar uitzitten’?”
De federatie pleit ook voor
gespecialiseerde tbs-klinieken. „Net als bij ziekenhuizen. Dat je voor een bepaal-

Alles wat je
investeert in
tbs’ers,
bespaar je
uiteindelijk
ruimschoots
de aandoening het beste
terecht kunt in die en die
kliniek”, zegt Keijzer.
Het is niet voor het eerst
dat de tbs-klinieken aan de
grens van hun capaciteit
zitten. „Je ziet telkens een
golfbeweging”, zegt Leids
hoogleraar forensische psychiatrie Michiel van der
Wolf, tevens hoofddocent
strafrecht in Groningen.

Voor het ministerie van
Justitie en Veiligheid maakte
hij vorig jaar een historisch
overzicht. Korte termijndenken is volgens hem fnuikend. „Sluiten van een kliniek staat mooi op de begroting van dat jaar, maar is het
ook verstandig op lange
termijn?”

Piek
De voorlaatste piek begon in
de jaren tachtig en liep door
tot 2010. Die was vooral te
wijten aan toegenomen
psychische problemen door
drugsgebruik. „Gecombineerd met een roep uit de
samenleving om meer veiligheid. Het beeld kantelde in
2010, toen er berichten verschenen over de langere
gemiddelde behandelduur
in tbs-klinieken, van zes
naar elf jaar. Verdachten
kregen het idee: zo lang
duurt een gevangenisstraf
meestal niet eens en advoca-

zaterdag 23 oktober 2021

Actueel

5

Messentrekkers van nu tbs’er van toekomst?
Zijn de tieners van nu, die
conflicten in toenemende
mate oplossen door messen te trekken, de tbs’ers
van de toekomst?
,,Dat is verschrikkelijk
lastig te zeggen, al ben ik
bang dat het best zo zou
kunnen zijn’’, reageert
tbs-advocaat Abdel Ytsma.
,,De jeugd van tegenwoordig lijkt volkomen
losgeslagen, lost zaken
soms op gruwelijke wijze

een zwaar misdrijf pleegt, de
minister de directe verantwoordelijk draagt.
„Het zou veel zuiverder
zijn die band door te knippen en klinieken meer zelfstandigheid te geven. Nu
worden fouten eerder weggemoffeld en met de mantel
der liefde bedekt, heerst een
soort angstcultuur. Directies
treden niet naar buiten, dan
waait het vanzelf over. Terwijl je in mijn ogen beter
transparant kunt zijn, achter
je personeel moet gaan
staan. In ons tbs-systeem
gaan nu eenmaal altijd dingen mis, er vinden vluchtpogingen plaats, tbs’ers vreten
wel eens wat uit, het is een
stelsel van vallen en opstaan.
99,9 procent gaat goed, de
focus ligt op wat er fout
gaat, omdat tbs’ers altijd
onder een vergrootglas liggen. Dan schieten klinieken
direct in de kramp en worden allerlei maatregelen
genomen, zoals dat tbs’ers
die een misstap hebben

op. Ja, ik denk dat die
groep een groot probleem
kan gaan vormen.’’
Collega Jan-Jesse Lieftink vult aan dat het respect onder jongeren voor
hun ouders, de overheid
of het gezag soms volledig
zoek is.
,,Dat heeft met opvoeding, normen en waarden,
de omgeving waarin ze
zijn opgegroeid, hun
vriendenkring, te maken.

Wanneer zij met politie en
justitie in aanraking komen, werkt dat binnen
zo’n groep vaak statusverhogend.’’

Verharding
Beide advocaten zijn het
erover eens dat er sprake
is van verharding onder
criminele jongeren.
,,Er is in de criminele
wereld een nieuwe dynamiek ontstaan, waarbij de

risico’s op ernstige misdrijven zijn toegenomen.
Er wordt lukraak op mensen ingestoken, voor een
paar euro knallen ze je
overhoop. Zelfs advocaten
en misdaadjournalisten
zijn niet meer veilig. Dat
is een ontwikkeling die
niet alleen met harder
straffen en sneller tbs
opleggen wordt doorbroken.’’

iedereen wat van elkaar kan
opsteken. Ook van kleine
incidenten.’’
Lieftink: ,,Wat dat betreft
kan de tbs-sector een voorbeeld nemen aan de vliegtuigindustrie. Vanwege de
enorme impact die het neerstorten van een toestel heeft,
wordt alles wat met luchtvaart en vliegtuigverkeer
fout gaat onderzocht, geanalyseerd en gedeeld. Dat inzicht komt overigens niet
van mij, maar van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Die
heeft daar eerder in haar
rapport naar verwezen.”

Incident
begaan meteen een jaar geen
verlof krijgen.”
Ytsma hekelt het dat incidentanalyses voor intern
gebruik zijn bestemd. „Wat
in Groningen gebeurt, daar
kan niemand in Almere van
leren. Dat is bizar. Medewerkers zouden zich veel vrijer
moeten voelen om daarover

met elkaar te spreken. Nu
weet iedereen dat een cliënt
met begeleid verlof is weggefietst en de trein naar
Parijs heeft gepakt. Maar
niemand weet of en zo ja
welke fouten de tbs-kliniek
heeft gemaakt, dat komt niet
naar buiten. Terwijl als je
openheid van zaken geeft,

In plaats van doorgaan waarmee de tbs-klinieken bezig
zijn, zetten ze na een incident vaak een stapje terug,
stelt Ytsma vast. „Ze hebben
er enorm last van wanneer
een tbs’er op verlof een
vrouw heeft verkracht of een
ontsnapte tbs’er is doodgeschoten door de politie. Dan
wordt tijdelijk alles op een

Abdel Ytsma: ,,Er wordt met cliënten geleurd.’’ FOTO’S GERARD WESSEL

lager pitje gezet, overal
voorzichtiger mee gedaan.
Dat is een verkeerde, verkrampte reactie, dat vertraagt de behandeling van
veel mensen die binnen
zitten en geen blaam treft.
Met als gevolg dat zij gefrustreerd raken, omdat ze minder perspectief ervaren en
het risico op nieuwe incidenten juist wordt vergroot.”
Martijn Gijsbertsen

worden’
ten gingen adviseren om te
weigeren aan gedragskundig
onderzoek mee te werken.”
De huidige groei van het
aantal tbs-veroordelingen is
ingezet na de verkrachting
en moord op Anne Faber in
2017 in het natuurgebied
tussen Soest en Den Dolder.
Dader Michael P. had na een
eerdere dubbele verkrachting geweigerd mee te werken aan gedragskundig
onderzoek. Daardoor kwam
zijn stoornis niet aan het
licht.
Van der Wolf: „Het levende
bewijs van een gevaarlijke
trend. Sindsdien nemen
rechters het zekere voor het
onzekere. Bovendien is de
wet inmiddels aangepast en
verduidelijkt. Weigeren mee
te werken aan onderzoek
loont niet meer. Dan krijg je
óf een gevangenisstraf, óf tbs
met dwangverpleging. Werk
je mee, dan kan tbs onder
voorwaarden (geen dwang,

dus lichter, red.) ook, of zelfs
een behandeling in het kader van een voorwaardelijke
straf.”

Minder tijd
Dat er een grotere groep
tbs’ers belandt op de longstay-afdeling, is een gevolg
van de ’druk op het systeem’,
legt Van der Wolf uit. „Moeilijke gevallen gaan dan eerder naar de longstay, omdat
er minder tijd is voor behandeling.”
Om de druk van de ketel te
halen, is het volgens de
hoogleraar logisch ’ergens
een nieuwe kliniek op te
tuigen’. Complicerende
factor zijn volgens hem de
kosten van de forensische
zorg, die tegenwoordig
volledig voor rekening komen van het ministerie van
Justitie en Veiligheid. „Eerder werd een aanzienlijk
deel betaald vanuit Volksgezondheid. Bij Justitie moet

Uit kliniek De Kijvelanden bij Rotterdam ontsnapten vorig jaar twee tbs’ers.

tbs, dat niet zo populair is,
concurreren met andere
zaken. Zoals bijvoorbeeld de
bestrijding van georganiseerde misdaad.”
Tbs werkt, daarvan is Van
der Wolf overtuigd. „Alles
wat je in deze groep investeert, bespaar je uiteindelijk
ruimschoots op langere
termijn. Denk aan de kosten

en impact van recidives.
Helaas komt het succes in de
media niet uit de verf en
blijven alleen de incidenten
hangen. Tbs heeft een imagoprobleem.”
Ondanks een wervingscampagne is nog steeds sprake
van een tekort aan personeel.
Dat is zelfs nijpender dan
het tekort aan ’bedden’. „Het
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leidt ertoe dat afdelingen
dicht blijven”, weet Van der
Wolf. „Mijn suggestie om
personeel meer te betalen
door een risico-opslag is
helaas niet overgenomen.
Bovendien kampt de hele
zorgsector met een tekort
aan mensen.”
Henk Runhaar

