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ArtikelenM.Y. van Denderen & M.J.F. van der Wolf1

“In mijn beleving was hij een monster, dat stukje is nu weg.” 
Aandacht voor slachtoffers in de tenuitvoerlegging van de tbs
Aandacht voor slachtoffers in de tenuitvoerlegging van de TBS

Sancties 2021/5

1. Inleiding en achtergrond2

Net als in het strafrecht als geheel hebben slachtoffers – en daaronder verstaan wij in dit 
artikel ook de nabestaanden – lange tijd geen significante rol gespeeld in de tenuitvoer-
legging van de tbs-maatregel. Een uitzondering daarop is wanneer slachtoffers ook in de 
toekomst tot het ‘systeem’ of het sociale netwerk van de tbs-gestelde behoren, bijvoorbeeld 
bij delicten die binnen de familiale sfeer zijn gepleegd. Uiteraard heeft deze veronachtza-
ming in eerste instantie te maken met het strafrechtstheoretisch karakter van de maat-
regel, nu deze – anders dan de straf – niet achteromkijkt, maar vooruit. Vergelding heeft 
vaak al plaatsgevonden via de in combinatie opgelegde straf, die bij binnenkomst in de 
tbs-kliniek al is uitgezeten. De tbs is er als maatregel ter bescherming van de samenleving 
vooral op gericht om toekomstige slachtoffers te voorkomen. De slachtoffers van het index-
delict – het delict dat centraal stond voor de tbs-oplegging – zijn daarbij minder relevant, 
zolang die geen beschermende rol in de toekomst worden toegedicht. Alleen al het woord 
‘index’ geeft aan dat het soms min of meer toevallig is – een gewogen gemiddelde – dat de 
tbs voor dit specifieke delict is ‘aangewezen’, maar uiteraard betreft dat doorgaans wel een 
ernstig gewelds- of zedenmisdrijf. Wie slachtoffers aan het woord laat, verneemt vooral 
ook dit gevoel dat de tbs er niet voor hen is.3 En dat terwijl voor slachtoffers die preventieve 
doeleinden juist heel belangrijk zijn, en niet eens in de eerste plaats voor henzelf. Dat dit 
anderen niet mag overkomen, is immers een vaak gehoorde wens in slachtofferverklarin-
gen.4 Maar uiteraard kan recidivepreventie ook slachtoffers persoonlijk aangaan, nu juist 
veel slachtoffers van tbs-gestelden familieleden of bekenden zijn.5 Zowel dader als slacht-
offer moet verder met het leven, en soms zelfs met elkaar.
Juist dit laatste gegeven zorgt in de tenuitvoerlegging van de tbs voor de al genoemde uit-
zondering op de regel. Wanneer slachtoffers eventueel een rol kunnen spelen als bescher-
mende factor in het netwerk van de te resocialiseren justitiabele, worden ze doorgaans al 
betrokken bij de behandeling. Maar voor het overige is de behandelcultuur lange tijd meer 
gesloten geweest voor slachtoffers, of abstract gebleven óver slachtoffers, wellicht uit angst 
voor een verstorend effect op het fragiele proces van vooruitgang van een kwetsbare veroor-
deelde. En om dat proces te beschermen worden de regels rondom het hulpverlenerschap, 

1 Dr. M.Y. (Mariëtte) van Denderen is criminoloog, onderzoeker en projectleider slachtofferbewust werken in de 
FPC Dr. S. van Mesdag. Ze is gepromoveerd op rouwverwerking bij nabestaanden na een gewelddadig over-
lijden. Prof. dr. mr. M.J.F. (Michiel) van der Wolf is universitair hoofddocent strafrecht aan de Rijksuniversi-
teit Groningen en hoogleraar forensische psychiatrie aan het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de 
Universiteit Leiden. Ze werken samen aan de onderzoeken die in paragraaf 3 en 4 in deze bijdrage besproken 
worden.

2 Dit betoog is tot op zekere hoogte eerder gehouden in M.J.F. van der Wolf, ‘Tbs - door mensen, voor mensen. 
Over het belang van medewerkers en slachtoffers/nabestaanden in de tenuitvoerlegging van de tbs’, Strafblad 
2018,(16)-5, p. 42-50, waaraan ook enkele passages in deze paragraaf en in volgende paragrafen zijn ontleend.

3 Zie Uitzending Hollandse zaken. Hoe beschermen we onszelf tegen geweldplegers? Omroep Max, NPO 1, 12 juli 
2018. 

4 Zie bijvoorbeeld ook de verklaring van de familie van Anne Faber, opgenomen in: H. Faber, Anne. Kroniek van 
een zoektocht, Amsterdam: Lebowski 2019. 

5 In 2001 was dit al rond de 60%, J.L. van Emmerik, De terbeschikkingstelling in maat en getal. Een beschrijving van 
de tbs-populatie in de periode 1995-2000, Den Haag: Ministerie van Justitie 2001.
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bijvoorbeeld rond het beroepsgeheim dat inderdaad ook bedoeld is om de vertrouwens-
relatie niet te schaden, zo strikt opgevat dat een slachtoffer dat belt naar de kliniek vaak 
wegens privacy-regels niet te horen krijgt of ‘zijn/haar’ dader daar verblijft. Instemming 
van de tbs-gestelde met het delen van die informatie zou deze beperking kunnen opheffen, 
maar die vraag wordt een tbs-gestelde door de kliniek niet altijd gesteld. Een slachtoffer 
kan daar overigens vanzelf achter komen wanneer hij of zij naar de tbs-verlengingszitting 
gaat, inclusief de daar besproken behandelinhoud – de schriftelijke stukken ontvangt het 
slachtoffer uiteraard niet.6 Tegenwoordig worden slachtoffers beter op de hoogte gehouden 
over wanneer zo’n zitting is. Via het Informatiepunt Detentieverloop, onderdeel van het 
Openbaar Ministerie, kunnen slachtoffers aangeven of ze informatie over het verlof en de 
invrijheidstelling van de tbs-gestelde willen ontvangen. Vanuit de klinieken is de informa-
tievoorziening voor slachtoffers erg afhankelijk van inspanningen van individuen, zoals 
de forensisch maatschappelijk werkers. Er was lange tijd geen integrale visie op hoe om te 
gaan met slachtoffers, en nog blijft dit vaak beperkt tot de verplichtingen die voortvloeien 
uit regelgeving.
Immers, net als in de strafrechtrechtspraak, heeft het slachtoffer in de laatste decennia 
een sterkere positie gekregen in de tenuitvoerlegging van de tbs, die ook in regelgeving 
is vastgelegd. Een symbolische daad was in dit kader de toevoeging van de volgende zin 
aan de resocialisatiedoelstelling van de tenuitvoerlegging uit de Beginselenwet verpleging 
terbeschikkinggestelden (Bvt): ‘Bij het verlenen van vrijheden aan ter beschikking gestel-
den wordt rekening gehouden met de veiligheid van de samenleving en de belangen van 
slachtoffers en nabestaanden (artikel 2, eerste lid Bvt).’7 In de Verlofregeling tbs uit 2011 
is dat uitgewerkt aan de hand van het slachtofferonderzoek dat moet plaatsvinden voor 
verlofverlening. Artikel 1 f definieert slachtofferonderzoek aldus: een analyse van mogelijke 
gevolgen en veiligheidsrisico’s van verlofverlening aan een ter beschikking gestelde of an-
derszins verpleegde voor het slachtoffer of zijn omgeving. En artikel 2, derde lid onder a en 
Box 5a van de verlofaanvraag is getiteld ‘slachtofferonderzoek en maatschappelijke gevoe-
ligheid’. Dit vereiste slachtofferonderzoek is vaak de aanleiding voor een eerste bericht van 
een forensisch maatschappelijk werker van een kliniek in de richting van het slachtoffer. 
Tot slot is recent door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Uitbreiding slachtofferrechten 
aangenomen, waarin spreekrecht wordt verleend voor slachtoffers op de tbs-verlengings-
zitting waarin de tbs voorwaardelijk beëindigd wordt.8

Hoewel wij meer aandacht voor slachtoffers toejuichen, is er bij deze in regelgeving gefor-
maliseerde stevigere positie van slachtoffers ook een kanttekening te plaatsen. Die steviger 
positie lijkt namelijk voort te komen uit een eendimensionale visie op de behoeften van 
slachtoffers. Het uitgangspunt lijkt verwijdering tussen beide partijen in plaats van toena-
dering.9 De regeling is vooral bedoeld om te voorkomen dat het slachtoffer de tbs-gestelde 
ongewild kan tegenkomen tijdens verlof of tijdens de voorwaardelijke beëindiging van de 
verpleging van overheidswege. Dat element van verwijdering wordt echter versterkt door 
de inbreng van het slachtoffer te koppelen aan de twee meest spannende momenten in de 
tbs-behandeling. Dat zou wellicht anders zijn als er al geregeld communicatie is over de 
gang van zaken zodat het slachtoffer op bepaalde berichtgeving emotioneel zou kunnen 
anticiperen. Maar in de praktijk komt het er vaak op neer dat het eerste wat een slachtoffer 

6 Ten aanzien van gedragskundige pro Justitia rapportage, zie hierover E. Gremmen, De kwetsbare psychisch 
gestoorde verdachte in het strafproces. Regelgeving, praktijk en Europese standaarden, Oisterwijk: Wolf legal 
publish ers 2018.

7 Ook in artikel 2, tweede lid Pbw ten aanzien van het gevangeniswezen. 
8 Zie hierover de bijdrage van Hovens aan dit nummer.
9 Zie ook: M. van der Wolf, ‘Herstel en TBS’, Tijdschrift Voor Herstelrecht 2012-3, p. 3-6.
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hoort is dat de tbs-gestelde klaar is voor verlof en het tweede zal in de nabije toekomst 
kunnen zijn dat hij klaar is voor voorwaardelijke beëindiging. Die gebrekkige informatie-
positie lokt zodoende via een mogelijke schrikreactie een harde en afstotende houding uit. 
Als die informatiepositie beter is, dan is het wellicht ook mogelijk te onderzoeken of en hoe 
tbs-gestelden en slachtoffers zouden willen en kunnen bijdragen aan herstel, eventueel 
zelfs door een vorm van contact. Nu nog wordt contact vooral gelegd vanuit de kliniek als 
de tbs-gestelde laat weten daar behoefte aan te hebben, maar in de toekomst zou het initi-
atief daartoe ook vaker vanuit slachtoffers kunnen komen. Alles begint bij meer bewustzijn 
ten aanzien van slachtoffers, zowel institutioneel als bij tbs-gestelden zelf.

De versterkte positie van slachtoffers in het strafrecht wordt vaak vanuit de victimologie 
onderbouwd op basis van bevordering van het therapeutisch herstel van het slachtoffer, het 
meer morele argument van het geven van een stem, en de procedurele rechtvaardigheid.10 
Deze argumenten kunnen, mutatis mutandis, ook van toepassing zijn op een versterkte po-
sitie van slachtoffers in de tenuitvoerlegging van de tbs. Het therapeutisch herstel zou dan 
niet alleen dat van slachtoffers, maar ook dat van tbs-gestelden kunnen betreffen. Hoewel 
daar buiten de tbs wel aanwijzingen voor zijn,11 moet dat uiteraard voor de tbs-populatie 
specifiek onderzocht worden. In deze bijdrage bespreken we drie recente (onderzoeks)ini-
tiatieven die in de tenuitvoerlegging van de tbs ingang hebben gevonden om het slachtof-
ferbewustzijn, zowel institutioneel als bij tbs-gestelden zelf, te versterken.

2. De handreiking ‘Slachtofferbewust werken voor forensisch 
maatschappelijk werkers’

“Vergeving heeft mij zoveel gebracht, ik gun dat anderen ook. Het inzicht dat mij heel erg heeft 

geholpen is dat je altijd zelf de sleutel in handen hebt naar een lichter leven. Je kunt een ander niet 

veranderen, je moet het oplossen in jezelf. Het mooie daarvan is dat je, wanneer je daarin slaagt, 

geen slachtoffer meer bent.”

– Nabestaande wiens zus is vermoord door iemand die daarvoor tbs kreeg en die de dader 
heeft ontmoet.12

Het eerste initiatief betreft het bevorderen van slachtofferbewustzijn op institutioneel 
niveau, bij medewerkers van forensische klinieken. In Forensische Psychiatrische Centra 
(FPC) en Forensisch Psychiatrische Klinieken (FPK) kunnen tbs-gestelden en slachtoffers 
van het indexdelict via de kliniek met elkaar in contact komen. Bijvoorbeeld omdat ze el-
kaar vragen willen stellen, de tbs-gestelde excuses wil aanbieden of omdat ze afspraken 
met elkaar willen maken. Contact kan zowel worden georganiseerd tussen het slachtoffer 
en de tbs-gestelde, als tussen het slachtoffer en de kliniek. In dat laatste geval hoeft er geen 
sprake te zijn van een ontmoeting met de tbs-gestelde.
Contact met indexslachtoffers wordt veelal georganiseerd door de forensisch maatschappe-
lijk werkers van een FPC of FPK, eventueel in samenwerking met de organisatie Perspectief 
Herstelbemiddeling. Er was lange tijd echter weinig eenduidigheid tussen FPC’s en FPK’s 

10 Zie bijvoorbeeld K. Lens, A. Pemberton & M. Groenhuijsen, Het spreekrecht in Nederland. Een bijdrage aan het 
emotioneel herstel van slachtoffers? Tilburg: Intervict 2010.

11 Zie bijvoorbeeld J. Latimer, C. Dowden, & D. Muise, ‘The effectiveness of restorative justice practices: a meta-
analysis’, TPJ 2005, nr. 85, p. 127-144.

12 N. Ledegang, ‘Interview: ‘Vergeven gaat echt over jezelf’’, Djizien 2020-23, 6 november 2020, magazines.dji.nl/
djizien/2020/11/jacqueline-beemsterboer.
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hoe dit werd aangepakt, noch was er een gestructureerd stappenplan voorhanden over hoe 
dergelijk contact vorm te geven. Bovendien was er op basis van de geschetste ontwikke-
lingen in de eerste paragraaf ook behoefte om meer rekening te houden met de wensen en 
belangen van slachtoffers dan tot dan toe het geval was. Daartoe is de Handreiking Slachtof-
ferbewust werken voor forensisch maatschappelijk werkers ontwikkeld.13 In de handreiking 
staan thema’s waar klinieken over na kunnen denken bij de besluitvoering en uitvoering 
van contact tussen tbs-gestelden en slachtoffers, of tussen slachtoffers en de kliniek.
De handreiking is ontwikkeld op basis van een onderzoek naar vormen van contact die 
in drie FPC’s en één FPK in Nederland hebben plaatsgevonden.14 De casussen zijn in beeld 
gebracht door middel van gesprekken met forensisch maatschappelijk werkers van de kli-
nieken. De casussen verschillen zeer van elkaar qua delict, pathologie van de tbs-gestelde, 
doel van het contact en de band tussen de tbs-gestelde en het slachtoffer. Het varieert 
van frequent contact tussen slachtoffers en tbs-gestelden die familieleden van elkaar zijn, 
en die het delict soms niet met elkaar bespreken, tot enkelvoudige ontmoetingen tussen 
tbs-gestelden en slachtoffers die tot vóór het delict onbekenden van elkaar waren. Uit de re-
sultaten blijkt dat er geen tbs-gestelden met specifieke stoornissen of delicten op voorhand 
geëxcludeerd zouden moeten worden van contact met hun slachtoffer.15 Transdiagnosti-
sche factoren, zoals probleeminzicht bij de tbs-gestelde en de stabiliteit van de stoornis, be-
invloeden veelal of contact mogelijk is of niet, op welk moment, en op welke manier. In veel 
gevallen blijken de forensisch maatschappelijk werkers van de kliniek of de bemiddelaar 
van Perspectief Herstelbemiddeling in staat om met eventuele beperkingen om te gaan. 
Uiteraard zijn er wel situaties denkbaar waarin het contact uiteindelijk niet tot stand wordt 
gebracht, bijvoorbeeld vanwege het actuele toestandsbeeld van de tbs-gestelde of vanwege 
bepaalde afwegingen in lastige ethische dilemma’s. Een voorbeeld is een tbs-gestelde die 
zijn slachtoffer spijt wilde betuigen, maar zich geenszins kon voorstellen dat het slachtoffer 
nog steeds bang voor hem was. Geredeneerd werd dat als hij dat tijdens het contact zou 
laten blijken, het risico op secundaire victimisatie bij het slachtoffer te hoog zou zijn. Zijn 
contactverzoek werd daarom afgewezen.
In de wetenschappelijk literatuur wordt wel verondersteld dat bij contact tussen dader en 
slachtoffer het toebrengen van moreel besef bij de dader of het communiceren van spijt 
centraal staat. Dat zouden belangrijke elementen zijn om herstel te laten plaatsvinden, al 
wordt ‘herstel’ vaak abstract gedefinieerd.16 Uit de casussen die in de handreiking staan 
beschreven blijkt echter dat slachtoffers en tbs-gestelden contact ook positief waarderen 
wanneer er géén nadruk ligt op morele waarden of het uiten van spijt door de tbs-gestelde. 
Het maken van afspraken waar de tbs-gestelde op verlof gaat, of weten dat het slachtoffer 
willekeurig was uitgekozen, gaven een slachtoffer bijvoorbeeld al rust. Op basis van deze 
casussen lijkt het belangrijk om niet een te eenzijdige nadruk te leggen op het uiten van 
spijt in geval van contact tussen slachtoffers en tbs-gestelden, maar om per casus te kijken 
welke behoefden de verschillende partijen hebben en hoe daaraan voldaan kan worden.

13 De ontwikkelde handreiking is een samenwerking tussen de FPC Dr. S. van Mesdag en de Van der Hoeven 
kliniek, met subsidie van Kwaliteit Forensische Zorg. M. van Denderen, N. Verstegen, V. de Vogel, & L. Feringa,
Handreiking Slachtofferbewust werken voor Forensisch Maatschappelijk Werkers, KFZ 2019, beschikbaar via
kfz.nl/resultaten/call-2016-60

14 FPC Dr. S. van Mesdag, Van der Hoeven Kliniek, Pompestichting en FPK De Woenselse Poort. 
15 M. van Denderen, N. Verstegen, V. de Vogel, en L. Feringa, ‘Contact between victims and offenders in forensic 

mental health settings: An exploratory study’, IJLP 2020, nr. 73, p. 1-7.
16 L. Presser en P. van Voorhis, ‘Values and evaluation: assessing processes and outcomes of restorative justice 

programs’, CAD 2002 (48), p. 162-188.
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3. Interviews met slachtoffers en tbs-gestelden over hun contact

“Slachtofferhulp had tegen mij gezegd dat er een gesprek met de dader kon worden georganiseerd. 

Toen dacht ik echt, huh, waarom zeg je dit tegen mij? Dat is niet voor mij, want dat is voor daders die 

gewoon bij de tijd zijn in hun hoofd snap je, niet voor deze situatie, omdat ik dacht dat ‘ie helemaal 

ontspoord was.”

– Slachtoffer van verkrachting door een onbekende die daarvoor tbs kreeg.17

Door het ontwikkelen van de genoemde handreiking is inzicht gekregen in de procedures 
omtrent contact tussen slachtoffers en tbs-gestelden en slachtoffers en de kliniek. De foren-
sisch maatschappelijk werkers met wie de casussen zijn besproken benoemden ook wat het 
contact volgens hen heeft opgeleverd voor de betreffende tbs-gestelden en slachtoffers. Er is 
echter nog weinig over bekend hoe slachtoffers en tbs-gestelden zélf terugkijken op het con-
tact dat ze met elkaar hebben gehad. Het tweede initiatief betreft daarom onderzoek naar 
de wijze waarop slachtoffers en tbs-gestelden terugkijken op het contact dat ze met elkaar 
hebben gehad, en wat het hen heeft opgeleverd. Onderzoek naar de subjectieve beleving 
van deelnemers over contact is bijna altijd gedaan bij daders met een gevangenisstraf.18 Bij 
onderzoeken naar die populatie wordt zelden gerapporteerd over een eventuele psychische 
stoornis. Het is daarbij niet duidelijk of daders met een stoornis bewust of onbewust wor-
den geëxcludeerd van dergelijke initiatieven. Bijvoorbeeld vanuit het idee dat zij daar niet 
geschikt voor zijn vanwege hun psychische stoornis, of omdat ze het slachtoffer juist méér 
schade zouden toebrengen (secundaire victimisatie). Als dat zo is, liggen daaraan mogelijk 
vergelijkbare vooroordelen ten grondslag als in het strafrecht wel te vinden zijn ten aanzien 
van de relatie tussen stoornis en gevaar. Het zijn de vooroordelen die het slachtoffer dat 
we citeerden aan het begin van deze paragraaf in haar hoofd had, maar die inmiddels zijn 
weerlegd. Want op theoretische gronden kan onderbouwd worden dat herstelrechtelijke 
interventies ook met psychisch gestoorde daders tot goede resultaten kunnen leiden.19

Ook in de praktijk is een beweging zichtbaar richting meer inclusie van daders met een 
psychische stoornis bij herstelrechtelijke interventies. Het is al jaren een gegeven dat de 
organisatie Perspectief Herstelbemiddeling ook bemiddelingsgesprekken in tbs-klinieken 
begeleidt.20 En in een burgerinitiatiefwet vanuit de herstelrechtbeweging is nu de verplich-
ting tot het doen van een aanbod van bemiddeling met het slachtoffer ten tijde van de 
tenuitvoerlegging van de tbs toegevoegd.21 Zoals gezegd is er echter nog weinig onderzoek 
gedaan naar contact tussen slachtoffers en daders met een psychische stoornis. Alleen van-
uit Engeland en Australië zijn ons op kleine schaal interventies bekend in de forensische 

17 Deelnemer aan een interviewstudie naar contact tussen slachtoffers en tbs-gestelden, dat later in dit stuk 
wordt toegelicht (M.Y. van Denderen, & M.J.F. van der Wolf, in voorbereiding)

18 Latimer, & Muise, a.w., p. 127-144.
19 T. L. Hafemeister, S.G. Garner & V.E. Bath, ‘Forging links and renewing ties: Applying the principles of restora-

tive and procedural justice to better respond to criminal offenders with a mental disorder’, Buffalo Law Review 
2012, p. 147-223.

20 Zie hierover ook de bijdrage van Wouters aan dit nummer.
21 J. Claessen, J. Blad, G.J. Slump, A. van Hoek, A. Wolthuis & T. de Roos, Voorstel van Wet strekkende tot de invoering 

van herstelrechtvoorzieningen in het Wetboek van Strafvordering, inclusief Memorie van Toelichting, Oisterwijk: 
Wolf Legal Publishers 2018.
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zorg, overigens wel met bemoedigende uitkomsten.22 Personeelsleden die gesprekken tus-
sen slachtoffers en forensische patiënten faciliteerden benoemden dat het aansloot bij the-
rapeutische doelen van de behandeling, zoals het nemen van verantwoordelijkheid voor je 
daden. Een slachtoffer dat zich eerst hulpeloos voelde, gaf aan dat hij zich na een bemidde-
lingsgesprek gaandeweg ‘minder een slachtoffer voelde’.23

Om de schaarse literatuur aan te vullen en bemoedigende uitkomsten ook in de Nederlandse 
tbs-situatie te toetsen, hebben we een interviewstudie opgezet, waarvan de resultaten vol-
gend jaar worden verwacht.24 Het doel is om meer inzicht te krijgen in de beweegredenen 
van slachtoffers en tbs-gestelden om contact met elkaar aan te gaan (bijvoorbeeld: waarom 
juist op dát moment), en in wat het hen heeft opgeleverd. Zo hopen we op basis van de uit-
komsten ook iets te kunnen zeggen over de mate waarin contact kan bijdragen aan zowel 
het herstelproces van het slachtoffer als dat, op basis van de doelen van de tbs-behandeling, 
van de tbs-gestelde. Vijftien mensen hebben hun ervaringen gedeeld: tien tbs-gestelden en 
vijf slachtoffers (waarvan drie nabestaanden). In drie gevallen is zowel met de tbs-gestelde 
als het slachtoffer van hetzelfde delict gesproken, apart van elkaar. Hieronder beschrijven 
we enkele eerste bevindingen.
Een meermaals genoemd positief gevolg van contact voor zowel slachtoffers als tbs-
gestelden was een vermindering van angst voor elkaar. Zo zegt een vader wiens kind is 
vermoord: “Ja, het allerbelangrijkste is dat als ik de dader op straat zou tegenkomen, dat niet 
tot paniek leidt bij mij.”25 Een vrouw die is verkracht door een onbekende vertelt dat ze ja-
renlang bang is geweest voor represailles omdat ze de dader heeft aangegeven. Tijdens het 
gesprek vertelt de dader juist dat hij bang is voor represailles van háár. Ze zegt: “Hij vroeg 
mij of ik hem wat wilde aandoen (…), hij was gewoon heel erg bang voor mij en mijn vrienden. 
Als ik dat had geweten was ik waarschijnlijk minder bang voor hem geweest.”26 Bij sommige 
tbs-gestelden draagt het contact bij aan het werken aan behandeldoelen. Zo vertelt een 
tbs-gestelde die na vele jaren contact krijgt met de volwassen dochters die hij kreeg met de 
vrouw die hij heeft omgebracht:

“Ik heb mijn dochters terug. Ze hebben mij geaccepteerd voor wie ik ben, wat er is gebeurd. Ik 

moet er voor hun zijn, maar dat kan ik niet vanuit binnen doen. Ik wil een vader voor ze zijn, en 

dat moet ik buiten doen. Het heeft mij sterker gemaakt, ik heb mezelf behandelbaar gemaakt.”27

In sommige gevallen kan contact bijdragen aan een andere perceptie over de ander. Zo ver-
telt een slachtoffer van verkrachting door een onbekende:

22 A. Cook, G. Drennan & M.M. Callanan, ‘A qualitative exploration of the experience of restorative approaches in 
a forensic mental health setting’, JFPP 2015, p. 510-531 en M. Power, ‘International innovations in restorative 
justice in mental health – Next steps for Australia’, 2017, beschikbaar via www.griffith.edu.au/__data/assets/
pdf_file/0019/107443/Michael-Power-Churchill-Fellowship-Restorative-Approaches-in-Mental-Health-V2.
pdf

23 Cook, Drennan & Callanan, a.w., p. 520-531.
24 M.Y. van Denderen & M.J.F. van der Wolf (in voorbereiding). Voor deze studie is toestemming verkregen van de 

Commissie Ethische Toetsing Onderzoek Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Deelnemers 
zijn geworven in de FPC Dr. S. van Mesdag en in FPC de Oostvaarderskliniek.

25 Citaat van een deelnemer aan de interviewstudie (M.Y. van Denderen & M.J.F. van der Wolf, in voorbereiding).
26 Ibid. 
27 Ibid. 
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“Ik had altijd in m’n hoofd van hij is knettergek, en ja zo, maar dat viel wel mee. Je merkte wel aan 

hem dat ‘ie wat had, maar hij kon gewoon normaal praten en redelijk normaal denken. In mijn 

beleving was hij een monster, dat stukje is weg. Dat geeft me toch wel rust.”28

We vonden het citaat zo illustratief, dat we het - met haar goedvinden - gebruikt hebben 
als titel van deze bijdrage. Het sluit aan bij het gedachtegoed van hoogleraar herstelrecht 
(Restorative Justice) Pemberton, dat ‘Restorative’ eigenlijk vooral ‘Restorying’ betekent.29 
Elk van de partijen krijgt door de ontmoeting de kans om het narratief dat in zijn of haar 
hoofd zat over wat er gebeurd was, inclusief de gedachten van de ander, te toetsen aan de 
(vaak enige) ander die erbij was. Dan blijkt veelal dat het verhaal moet worden herschreven. 
Zo bleek het voor een slachtoffer een grote opluchting te vernemen van de dader dat hij een 
willekeurig slachtoffer was geweest, zodat hij niet langer hoefde te malen over de vraag: 
waarom ik?

4. De slachtofferbewustzijnscursus Spreken over Slachtoffers, Schuld 
en Samenleving (SOS)

“Nog nooit heeft iemand me deze vragen gesteld, te denken vanuit het perspectief van het slacht-

offer en al die anderen die door mijn daad geraakt zijn. Het strafrecht richt zich op wat ik dacht 

tijdens het delict, dit gaat juist over waar ik niet aan dacht maar aan had moeten denken.”

Een andere manier om het perspectief van slachtoffers meer onder de aandacht te brengen 
bij tbs-gestelden is slachtofferbewustzijnscursussen. Het betref hier dus nog geen contact 
met het eigen slachtoffer, al kan het daarvoor een opstap zijn. Slachtofferbewustzijnscur-
sussen hebben als doel om daders bewust(er) te maken van de gevolgen van hun daden op 
het slachtoffer en de maatschappij, en het ontwikkelen van empathie. Het zijn vaak groeps-
cursussen waarbij bij één sessie een slachtoffer (niet gerelateerd aan één van de daders) 
de impact van het delict op zijn of haar leven aan de daders vertelt. De vooronderstelling 
is dat een beter begrip van de impact van het delict op anderen de cognities van daders 
adresseert en de rationale voor nieuwe delicten uitdaagt, zodat er een preventieve werking 
vanuit zou kunnen gaan.30 Hierbij dient te worden opgemerkt dat er in de literatuur geen 
eenduidig bewijs is dat empathie samenhangt met een lagere kans op recidive. Zo bleken 
daders die waren gestraft voor rijden onder invloed en die in een programma geconfron-
teerd werden met een slachtoffer daarvan, een even grote kans te hebben om te recidive-
ren als daders die het programma niet volgden.31 Uit een studie bleek dat deelnemers de 
confrontatie met een slachtoffer emotioneel krachtig vonden, maar dat de helft van hen 
later alsnog reed terwijl ze hadden gedronken.32 Uit een meta-analyse naar empathie (niet 
gerelateerd aan slachtofferbewustzijnscursussen) bleek daarentegen dat empathie wel een 
positief effect had op recidive: daders hadden significant minder cognitieve empathie dan 

28 Ibid.
29 N. Oudejans & A. Pemberton, ‘Broken rules, ruined lives. Een verkenning van de normativiteit van de onrechts-

ervaring’, NJLP 2019/48, p. 66-84.
30 M. Baglivio & K. Jackowski, ‘Evaluating the effectiveness of a victim impact intervention through the examina-

tion of changes in dynamic risk scores’, CJPR 2015, nr. 26, p. 7-28.
31 B. K. Crew & S. E. Johnson, ‘Do victim impact programs reduce recidivism for operating a motor vehicle while 

intoxicated? Findings from an outcomes evaluation’, CJS 2011, nr. 24, p. 153-163.
32 S. Lapman & E. England-Kennedy, ‘Convicted driving-while-impaired offenders’ views on effectiveness of sanc-

tions and treatment’, QHR 2012, nr. 22, p. 17-30.
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niet-daders, maar de vraag is hoe beïnvloedbaar dat is.33 Kijkend naar andere doelen van 
slachtofferbewustzijnscursussen, zoals probleeminzicht of verantwoordelijkheid nemen, 
blijkt dat probleeminzicht significant (maar zwak) samenhangt met gewelddadige recidive. 
Verantwoordelijkheid nemen voor het delict hangt niet in ieder onderzoek samen met reci-
dive.34 Desondanks is verantwoordelijkheid nemen voor het delict wel een item (gebleven) 
in op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde risicotaxatie instrumenten, zoals de HKT-R.

In de FPC Dr. S. van Mesdag loopt een pilotproject met de cursus Spreken over Slachtoffers, 
Schuld en Samenleving (SOS). De groepscursus wordt, in samenwerking met Gevangenen-
zorg Nederland, gegeven aan ongeveer twintig tbs-gestelden en bestaat uit acht sessies.35 In 
een gevangenissetting bleek de cursus daders te helpen meer inzicht te krijgen in de gevol-
gen van het delict voor het slachtoffer en hen aan te moedigen om verantwoordelijkheid te 
nemen voor hun daden.36 In Engeland is deze cursus voor het eerst gegeven aan forensisch 
psychiatrische patiënten. Wij zijn daar op bezoek geweest en hebben ook met deelnemers 
gesproken, aan welke gesprekken het citaat aan het begin van deze paragraaf ontleend is. 
Waar in Engeland de cursus niet specifiek voor de forensische zorg aangepast mocht wor-
den, hebben we dat met de Nederlandse versie – die in gevangenissen gegeven wordt – wel 
mogen doen.37 In de cursus kijken tbs-gestelden naar korte filmpjes van echt bestaande 
daders en slachtoffers. Zij vertellen over hun delict of de gevolgen daarvan. Vervolgens gaan 
de tbs-gestelden in groepjes uiteen om de filmpjes met elkaar te bespreken. Onderwerpen 
die aan bod komen zijn onder meer verantwoordelijkheid nemen, vergeving en herstel. 
De cursus wordt wetenschappelijk geëvalueerd. Bij tbs-gestelden worden semigestructu-
reerde interviews afgenomen en vragenlijsten over compassie voor anderen, compassie 
voor jezelf en acceptatie van negatieve gebeurtenissen en gevoelens. Medewerkers vullen 
een vragenlijst in over probleemgedrag en beschermend gedrag van de tbs-gestelde.38 Het 
doel van de cursus is dat tbs-gestelden meer inzicht krijgen in de gevolgen van hun delict 
voor andere mensen. Het doel is niet direct het verminderen van recidive, maar wellicht 
wel indirect, doordat het kan bijdragen aan het werken aan behandeldoelen, die weer zijn 
gericht op individuele risicofactoren. Ook wordt onderzocht of het leidt tot (kleine) ge-
dragsveranderingen in de kliniek, zoals meer pro-sociaal gedrag op de afdeling. De pilot 
is naar verwachting in het najaar van 2021 afgerond. Hieronder zullen we wederom wat 
voorlopige bevindingen van deze studie beschrijven.
Gedurende de cursus en na afloop ervan wordt aan tbs-gestelden gevraagd wat ze van de 
sessies vinden, waarover ze hebben gesproken en wat ze ervan hebben geleerd. Er vallen 
verschillende dingen op. Ten eerste blijkt dat weinig tbs-gestelden intern gemotiveerd zijn 
voor de cursus. Veel van hen volgen de cursus omdat het hen is aangeraden door hun be-
handelcoördinator, al zijn ze uiteraard niet verplicht om de cursus te volgen. Anderen be-
noemen ‘iets te willen leren’, maar kunnen niet goed specificeren wat dat dan is, of zeggen 

33 M.A.M. van Langen, I.B. Wissink, E.S. van Vugt, T. van der Stouwe & G.J.J.M. Stams, ‘The relation between empa-
thy and offending: a meta-analysis’, AVB 2014, nr. 19, p. 179-189

34 M. Spreen, E. Brand, P. ter Horst & S. Bogaerts, Handleiding en methodologische verantwoording HKT-R, His-
torische, Klinische en Toekomstige – Revisie 2013. Beschikbaar via www.forensischezorg.nl/files/richtlijn_
delictanalyse.pdf

35 De pilot bestaat uit drie groepen. Eén groep bestaat uit ongeveer 7 à 8 deelnemers. 
36 M. Liebmann, ‘Restorative justice in prisons – an international perspective’, beschikbaar via www.foresee.hu/

uploads/media/MarianLiebmann_text.pdf.
37 Hoewel de cursus, net als de organisatie Gevangenenzorg Nederland, een christelijke grondslag heeft, waren 

voor de Nederlandse vertaling van de cursus alle christelijke verwijzingen verwijderd. 
38 M.Y. van Denderen & M.J.F. van der Wolf (in voorbereiding). Voor deze studie is toestemming verkregen van de 

Commissie Ethische Toetsing Onderzoek Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen.
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dat ze wel ‘gaan zien wat de cursus brengt’. Ten tweede valt op dat tbs-gestelden in grofweg 
de eerste helft van de cursus weerstand voelen. Ze benoemen bijvoorbeeld vooral dingen 
waarin ze zichzelf niet herkennen in de filmpjes die ze zien, ze denken dat de mensen uit 
de filmpjes en het slachtoffer acteurs zijn, of zeggen met de cursus te willen stoppen. Gaan-
deweg de cursus lijkt die weerstand bij sommige tbs-gestelden te verminderen. Ze zien 
bijvoorbeeld vaker een overeenkomst tussen het filmpje en hun eigen gedrag. Ten derde 
lijken er verschillen te zijn in wat tbs-gestelden van de cursus opsteken. Een beperkt aantal 
tbs-gestelden zegt niets van de cursus te hebben geleerd. Voor sommigen lijkt een thema 
als verantwoordelijkheid nemen bijvoorbeeld te abstract. Andere tbs-gestelden benoemen 
welke schade ze hebben aangericht bij het slachtoffer (bijvoorbeeld emotioneel, fysiek, 
en / of financieel), maar doen dat op een manier die voor de onderzoeker niet emotioneel 
doorleefd voelt. Deze bevindingen moeten uiteraard ook gerelateerd worden aan de psy-
chopathologie in casu, die als variabele op basis van het dossier wordt meegenomen in het 
onderzoek. Andere tbs-gestelden vertellen opener te zijn naar de sociotherapeuten op de 
afdeling over wat hen bezighoudt of durven zich gaandeweg meer te open te stellen tijdens 
de cursus. Een enkeling wil naar aanleiding van de cursus een bemiddelingsgesprek met 
zijn slachtoffer. De sessie waarin het slachtoffer vertelt over de impact van het delict op 
zijn of haar leven maakt op veel tbs-gestelden indruk. Gevraagd naar het verschil tussen de 
SOS-cursus en andere therapieën refereert één tbs-gestelde naar de opstelling van de me-
dewerkers tijdens de cursus. De medewerkers hebben tijdens de cursus een participerende 
houding en vertellen, net als de tbs-gestelden, iets over hun eigen levenservaringen.

“De medewerkers van de kliniek die de cursus gaven hebben gewoon meegedaan net als de rest. 

Ze hebben zich niet op een verheven stoel geplaatst van wij zijn hier medewerkers en gaan wel 

even met een forensisch oog kijken, nee dat heb ik niet geproefd.”39

Ook de inbreng van vrijwilligers van Gevangenenzorg Nederland wordt gewaardeerd, aan-
gezien ook dat de cursus anders maakt dan (andere) therapieën.

“In gewone therapie is de psycholoog net een dokter met een bril op, die je bekijkt. Bij de slachtof-

ferbewustzijnscursus kijk je filmpjes, zit je met andere tbs-gestelden te praten, hoor je de mening 

van de rest. In vergelijking met gewone therapie is het een feestje. Dat motiveert om er iets van 

te leren.”40 

5. Hoe verder?

Het is nog te vroeg om te beoordelen wat de effecten zijn van slachtofferbewust werken, 
al dan niet op basis van de handreiking, de interview studie of van het volgen van de SOS-
cursus. De eerste ervaringen zijn echter bemoedigend voor beide partijen, wat aansluit bij 
de literatuur over op herstel gerichte interventies.41 Waar vanuit de victimologie het the-
rapeutisch effect voor het slachtoffer al is benadrukt, lijkt het er op dat er ook vanuit het 
perspectief van de behandeling van daders aanleiding is om niet als ‘default’ het slachtoffer 
op afstand te houden, maar juist te bezien hoe aandacht voor het slachtoffer of bewustzijn 
van slachtoffers in het algemeen kan bijdragen aan individuele behandeldoelen. Dan zou er 

39 Citaat van een deelnemer aan de SOS-cursus (M.Y. van Denderen & M.J.F. van der Wolf, in voorbereiding).
40 Ibid. 
41 Zie bijvoorbeeld G. Drennan, A. Cook & H. Kiernan, ‘The psychology of restorative practice in forensic mental 

health recovery’, in: T. Gavrielides (ed.), The psychology of restorative justice. Managing the power within, Lon-
don: Taylor & Francis 2015, p. 105-120. 
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dus naast een moreel ook een instrumenteel argument zijn voor een grotere aandacht voor 
slachtoffers in de tenuitvoerlegging van de tbs.
In de internationale literatuur valt ook op dat dergelijke interventies binnen de forensische 
zorg niet per se worden toegepast in relatie tot de slachtoffers van het indexdelict, maar 
vooral ook bij incidenten in de kliniek.42 Daar zouden we in Nederland nog wel lering uit 
kunnen trekken om onze omgang met interne incidenten te verbeteren, een onderwerp 
waar thans ook veel aandacht voor bestaat naar aanleiding van alarmerende berichten over 
de veiligheid van medewerkers in het forensische veld.43

Ook voor het op deze manier meer positie geven aan slachtoffers in de tenuitvoerlegging 
van de tbs is draagvlak binnen instellingen nodig. Een goede informatieverstrekking over 
mogelijkheden en motieven voor beide partijen is van groot belang. Er is nog een wereld 
te winnen op dat vlak, want ook dit is thans nog afhankelijk van het persoonlijke initiatief 
van enkelen. Hopelijk helpt deze bijdrage om van die enkele geïnteresseerden meerdere 
te maken. Wij zijn uiteraard graag bereid tot verdere uitleg en motivering binnen andere 
instellingen, en staan uiteraard ook open voor suggesties. Het draagvlak voor aandacht 
voor – en bewustzijn van – slachtoffers zou, gezien de huidige ontwikkelingen, in de toe-
komst ook wel eens van belang kunnen blijken voor het immer wankele draagvlak voor de 
tbs in de samenleving en de daarbij behorende investering in daders met het oog op een 
veilige samenleving.

42 S. Cooper, ‘Restorative justice in low secure forensic and rehabilitation services. Powerpoint presentatie, be-
schikbaar via: 
network.autism.org.uk/sites/default/files/ckfinder/files/Restorative%20justice%20in%20low%20secure%20fo-
rensic%20and%20rehabilitation%20services%20-%20Sarah%20Cooper.pdf.

43 Zie bijvoorbeeld Andersson Elffers Felix, Forensische zorgen; Onderzoek naar de kwaliteit en veiligheid in de 
forensische zorg, 14 mei 2018.
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