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Een van de belangrijkste en meest voorkomende problemen bij het werken met forensisch 
psychiatrische patiënten in residentiële zorg, is het beheersen en voorkomen van agressief 
gedrag gericht op medepatiënten, personeel, en/of voorwerpen. Meestal wordt er een 
onderscheid gemaakt tussen reactieve en proactieve agressie. Reactieve agressie kenmerkt 
zich door explosiviteit, en een reactie op een (vermeende) trigger. Proactieve agressie is 
weloverwogen agressief gedrag, om een bepaald doel te bereiken. Agressie hee¦t niet alleen 
negatieve consequenties voor het emotionele en fysieke welzijn, maar beïnvloedt ook de 
voortgang van de behandeling, en het lee¦klimaat in een forensisch psychiatrisch centrum 
(FPC). Dat agressief gedrag een probleem is in een FPC is niet verrassend, aangezien 
forensische patiënten relatief vaak een gebrekkige impulsbeheersing en gewetensvorming 
hebben, sociale interacties en situaties snel ervaren als vijandig, en vaak een of meerdere 
persoonlijkheidsstoornissen hebben. 

In de afgelopen decennia is er veel onderzoek gedaan naar oorzaken en onderliggende 
mechanismen van agressief gedrag. Een van deze mechanismen hee¦t betrekking op de 
verwerking van sociale informatie, en het feit dat een inadequate verwerking van sociale 
informatie kan leiden tot vijandige attributie ten aanzien van de intenties van anderen. Dit 
kan vervolgens resulteren in agressief gedrag. Echter, de meeste onderzoeken naar deze 
mechanismen zijn gedaan bij kinderen en adolescenten. Daardoor weten we nog weinig 
over de rol en de toepasbaarheid van deze mechanismen en theorieën bij volwassenen 
met agressieregulatie problematiek. Meer kennis over de onderliggende factoren 
bij het ontstaan en in standhouden van agressie kan bijdragen aan het verminderen 
van agressief gedrag. Momenteel zijn er te weinig e¤ectieve behandelingen voor 
agressieproblematiek bij volwassenen. Het doel van deze dissertatie was het uitbreiden 
van kennis over de onderliggende mechanismen en behandeling van agressief gedrag 
bij forensisch psychiatrische patiënten. We hebben een Virtual Reality Agressie Preventie 
Training (VRAPT) ontwikkeld voor deze groep, waarvan de e¤ecten zijn onderzocht in een 
multicenter gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek. In de volgende paragrafen zullen 
de resultaten per hoofdstuk besproken worden. 

Hoofdstuk 2 presenteert een systematische literatuurstudie naar de associatie tussen 
de “vijandige attributie bias” [Hostile Attribution Bias (HAB)] en agressief gedrag bij 
volwassenen. Met deze bias wordt verwezen naar de neiging die mensen kunnen hebben 
om neutrale of positieve situaties foutief te interpreteren als vijandig. Er zijn 25 relevante 
studies gevonden, met als belangrijkste bevinding een zwakke tot matig sterke associatie 
tussen HAB en agressie bij volwassenen. Deze associatie was consistent aanwezig in 
verschillende steekproeven, variërend van studenten en patiënten met traumatisch 
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hersenletsel, tot daders en forensische patiënten. Het gebrek aan longitudinale en 
kwalitatief gedegen studies naar de associatie tussen HAB en agressie, maken dat de 
bevindingen van deze literatuurstudie voorlopig zijn, en met enige voorzichtigheid 
geïnterpreteerd moeten worden. 

In hoofdstuk 3 is het studieprotocol van onze gerandomiseerde, gecontroleerde 
multicenter studie naar het e¤ect van VRAPT1 beschreven. Aan deze studie hebben 
vier FPC in Nederland meegewerkt. Deelnemers werden willekeurig toegewezen aan 
de behandelgroep (standaardbehandeling met VRAPT), of een wachtlijstconditie 
(standaardbehandeling zonder VRAPT). De primaire uitkomstmaten van deze studie waren: 
i. Gedragsobservaties m.b.t. agressief gedrag gebaseerd op wekelijkse gestructureerde 
monitoring door afdelingspersoneel, en ii. Zelf gerapporteerde agressie. Als secundaire 
uitkomstmaten werden er zelfrapportage vragenlijsten afgenomen over facetten 
gerelateerd aan agressie, zoals boosheid, impulsiviteit, en vijandigheid. VRAPT bestaat 
uit 16 tweewekelijkse individuele behandelsessies van 60 minuten onder leiding van een 
ervaren psycholoog of vak-therapeut. Het doel van de VRAPT was het verminderen van 
agressief gedrag van forensische patiënten. 

Hoofdstuk 4 betre¦t een empirisch onderzoek (N = 116) met als doel te onderzoeken hoe 
de stappen uit het sociaal informatieverwerkingsmodel (SIV-model) samenhangen met 
reactieve en proactieve agressie. In het SIV-model wordt agressief gedrag verklaard aan 
de hand van zes stappen die bijdragen aan het cognitief verwerken van en reageren in 
een sociale interactie. Mensen met agressieproblematiek verwerken sociale informatie 
regelmatig inadequaat wat de kans op agressief gedrag vergroot. Onze resultaten laten 
zien dat jeugdtrauma, impulsiviteit en provocatiegevoeligheid, voorspellers waren van 
zowel reactieve als proactieve agressie. De “vijandige interpretatie bias” (HAB) was 
alleen geassocieerd met reactieve agressie. Deze bevindingen suggereren dat er deels 
verschillende onderliggende factoren een rol spelen bij de totstandkoming van reactieve 
en proactieve agressie. 

De longitudinale studie (N = 120) beschreven in hoofdstuk 5 werd uitgevoerd om een 
beter inzicht te krijgen in de beoordeling en karakterisering van agressie in een FPC. Dit 
hoofdstuk bevat zelfrapportage vragenlijsten over agressie, boosheid en impulsiviteit, 
en 30 weken staf observaties om de patronen van agressief gedrag in kaart te brengen. 
Daarnaast hebben we gepoogd vroege signalen van agressief gedrag te identificeren. 

1 Om een indruk te krijgen hoe dit er in de praktijk uitziet, kunt u dit filmpje bekijken: https://
nos.nl/op3/collectie/13635/artikel/2209845-stephanie-29-helpt-tbs-ers-met-behulp-van-
virtual-reality-ongehoord 
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Patiënten vulden vragenlijsten in over agressie, boosheid en impulsiviteit; demografische 
en klinische kenmerken werden uit het dossier overgenomen. Dit hoofdstuk toont aan 
dat de meeste geïncludeerde patiënten minimaal één keer matig (86%) of ernstig (65%) 
agressief gedrag vertoonden tijdens de 30 weken observatieperiode. Bovendien werd 37.5% 
van de deelnemers minimaal een keer fysiek agressief tijdens de observatieperiode. De 
groep patiënten die fysieke agressie vertoonden, verschilden van de patiënten die geen 
agressief gedrag vertoonden op diverse demografische en klinische variabelen, waaronder: 
lagere intelligentie, en vaker een cluster B persoonlijkheidsstoornis. Daarnaast verschilden 
beide groepen op zelf-gerapporteerde boosheid, (reactieve) agressie en impulsiviteit. 
Ongeveer twee derde van de fysieke agressie werd voorafgegaan door toegenomen 
geobserveerde niet-fysieke agressie één week voor de fysieke agressie. 

In hoofdstuk 6 zijn de resultaten van de gerandomiseerde, gecontroleerde multicenter studie 
naar het e¤ect van VRAPT beschreven. Er werden 128 forensische patiënten geïncludeerd en 
deze zijn willekeurig toegewezen aan de VRAPT (N = 64) of de wachtlijstconditie (N = 64). Op 
drie momenten tijdens het onderzoek vonden er metingen plaats: bij aanvang (baseline), 
na afronding van de behandeling en drie maanden na afloop van de behandeling (follow-
up). De analyses van deze studie waren gebaseerd op ‘intention-to-treat’. In tegenstelling 
tot onze verwachtingen was er geen significant verschil op onze primaire uitkomstmaten 
(geobserveerde en zelf gerapporteerde agressie). Op de secundaire uitkomstmaten 
verbeterde de VRAPT-groep ten opzichte van de controlegroep op: vijandigheid, controle 
over boosheid en een aspect van impulsiviteit (i.e., niet-geplande impulsiviteit). Deze 
verbeteringen waren echter niet meer aanwezig bij de follow-up meting. Hoewel VRAPT 
het agressieve gedrag voor de deelnemende forensisch patiënten niet verminderde, zijn er 
indicaties dat VRAPT een positieve invloed kan hebben op woede-beheersingsvaardigheden 
en impulsiviteit. Ondanks dat er geen significant bewijs is gevonden voor de e¤ectiviteit 
van VRAPT, waren patiënten en therapeuten dusdanig positief, dat we het waardevol achten 
om de ontwikkelingen van VRAPT verder voort te zetten. 

De bevindingen beschreven in dit proefschri¦t hebben implicaties voor de klinische praktijk. 
De eerste implicatie is dat we hebben aangetoond dat het moeilijk is om behandele¤ecten 
en veranderingen van agressief gedrag van forensisch psychiatrische patiënten te meten. 
De forensische patiënten die geïncludeerd zijn in dit proefschri¦t verblijven vaak al jaren 
binnen de muren van de forensisch psychiatrie. Daarnaast hebben de meeste co-morbide 
psychiatrische en gedragsstoornissen en zijn nauwelijks gemotiveerd voor behandeling. Uit 
onze studie bleek echter dat patiënten vaak heel gemotiveerd waren om deel te nemen 
aan VRAPT. 
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Een bijkomende bevinding was dat een aantal patiënten na afloop van VRAPT ook meer 
interesse toonde in deelname aan andere therapieën, zoals psychomotore therapie, en/of 
schematherapie. Een andere implicatie is dat het SIV-model een nuttig theoretisch kader 
lijkt voor agressiebehandeling. Verder toonde onze studie aan dat agressief gedrag vaak 
voorkomt in een FPC. Een betere monitoring en herkenning van de signalen die bijdragen 
aan het ontstaan van agressie kunnen helpen bij de ontwikkeling en implementatie van 
evidence-based preventie en interventie strategieën om agressie te verminderen. 

Concluderend, de studies beschreven in dit proefschri¦t tonen aan dat de beoordeling, 
framing, monitoring en behandeling van agressief gedrag bij forensische psychiatrische 
patiënten een uitdaging is, zelfs met een innovatieve en door patiënten en therapeuten 
goed gewaardeerde VR-behandeling. De onderzochte VRAPT-interventie was de eerste 
belangrijke stap in de richting van de ontwikkeling en implementatie van VR-behandelingen 
in de forensische psychiatrie. Het gebrek aan een significante afname van agressie laat 
zien dat verdere stappen noodzakelijk zijn, gelukkig laat de beoordeling van patiënten en 
therapeuten zien dat het draagvlak hiervoor aanwezig is.
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